Vores El Net A/S

Tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2019
Type
Standard-tilslutningsbidrag

Tæt/lav
bebyggelse
Lejligheder i etageejendomme
med flere end to
etager

Gælder for

Standardpris

Alle kategorier af installationer
(f.eks. parcelhuse, fritidshuse,
pumpestationer, detailhandel,
fritidslandbrug, gadelys mv.).
Gælder for 25 A.

14.500 kr.

Bebyggelse med særskilt eller
fælles stikledning. Dobbelt og
rækkehuse.

11.500 kr.

Lejligheder med særskilt eller
fælles stikledning.

9.600 kr.
Hertil kommer evt. betaling for
fællesinstallationer, der betales
som andre installationer.

Ungdoms-/ældre-/plejeboliger
Ungdoms-/ældrebo- samt kolonihavehuse, dog højst
på 65 m2. Arealangivelse i henliger/kolonihaver
hold til BBR.

5.035 kr.
Hertil kommer evt. betaling for
fællesinstallation, der betales
som andre installationer.

Afsidesliggende
huse og installationer

Eksempelvis pumper, vandings- Faktiske udgifter
anlæg og lign. i landzoneområ- ÷ 58.000 kr.
der
Der betales dog et minimum
svarende til det
tilslutningsbidrag, som ville være
gældende iht. nærværende
oversigt.

Fællesinstallationer

Fællesinstallationer omfattende
bl.a. trappelys, terrænbelysning
kan tilsluttes uden tilslutningsbidrag, hvis den for ejendommen tilladte sikring ikke overskrides.

Hvis den tilladte sikring skal
forhøjes betales 14.500 kr. for
de første 25 A og 1.080 kr. for
de efterfølgende A.

Installationer, som ikke kan
henføres til andre typer af tilslutningsbidrag i nærværende
oversigt.

14.500kr. for de første 25 A og
1.080 kr. pr. A for de efterfølgende.

Installationer med lille dokumenteret forbrug, og hvor der
ikke er tilslutningsmuligheder i
form af stikkontakt.

Omkostninger efter regning.

Enfasede installationer, hvor
Vores Elnet A/S kræver måler
opsat, og hvor tilslutning kan
ske til eksisterende net uden
omkostninger.

1.680 kr.
Kan tilslutning ikke ske til eksisterende net uden omkostninger,
betales standardtilslutningsbidrag.

Netkunder

Andre
installationer
Elhegn, målestation
og lign.
Max 100 VA
Antenneanlæg, målestation og lign. På
max 1000 VA
Luftværnssirener

Omkostninger efter regning.

Udvidelser

Udvidelse af leveringsomfang.

1.080 kr. pr. A.

Ladestandere

Fælles udnyttelse af eksisterende leveringsomfang på matriklen.

0 kr. pr. A
(normalt abonnement for den
ekstra installation)

Ladestandere

Ladestandere i det offentlige
rum.

515 kr. pr. A.
(min 25 A ~ 12.875 kr.)

1/3

Vores El Net A/S

Tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2019
Type

Gælder for

Standardpris

Særskilt station

Installationer hos forbrugere,
hvor der etableres særskilt station.

14.500 kr. for de første 25 A og
1.080 kr. pr. A for de efterfølgende, samt højspændingskabel
på egen grund efter regning.

Installationer hos forbrugere,
hvor der er stikledning.

14.500 kr. for de første 25 A og
1.080 kr. pr. A for de efterfølgende.

B-høj tilslutning
Netkunder med
stort forbrug og
tilsluttet direkte
i transformerstation

Med stikledning
B-lav tilslutning

Udvidelser i særskilt Udskiftning af stikledning og
1.080 kr. pr. A.
station
udvidelse af transformerstation.
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Nulling

Egenproducenter

Større installationer

Installationer tilsluttet i 10/0,4
kV-stationer.

2.300 kr. pr. tilladelse

Vindmøller og decentrale kraftvarmeværker.

Ejeren afholder alle udgifter ved
tilslutning til elforsyningsnettet
på det spændingsniveau, der er
nødvendigt af hensyn til energiproduktionsanlæggets effektstørrelse, samt alle nødvendige installationer imellem tilslutningssted og energiproduktionsanlæg
og i øvrigt iht. gældende lovgivning.

Egenproducent

Tilslutningsbidraget er det beløb, der skal betales, for at nye installationer kan tilsluttes Vores Elnet A/S' net.
Tilslutningsbidraget for almindelige netkunder følger Dansk Energis vejledende satser, og
for øvrige netkunder udregnes tilslutningsbidraget årligt på basis af de dokumenterede omkostninger, der er forbundet med det nødvendige anlægsarbejde. Hvor intet andet er anført
etableres lavspændingsmåling.
Tilladte sikring på fælles stikledninger beregnes ud fra disse formler:
1-10 lejligheder:
Over 10 lejligheder

Information om
tilslutnings-bidrag

S= 10 + 3 x antal lejligheder
S= 20 + 2 x antal lejligheder

Tilslutningsbidraget pr. A er beregnet for levering ved 400 V-netspænding. Ønskes levering
på andre spændingsniveauer, skal der etableres særskilt station med betaling for A i transformerens størrelse. Tilslutningsbidraget pr. A beregnes ved forholdsmæssig omregning
mellem 400 V og det ønskede spændingsniveau.
Forbrugeren ejer og betaler selv sin stikledning og tilslutning af denne til forsyningsnettet
på det af Vores Elnet A/S anviste sted ("leveringsgrænsen", som højst må være 30 m fra
grundskel i byzone og skal ligge ved offentlig tilgængelig vej; dog ikke ved nytilsluttede
TN-S installationer).
Ved etablering af elforsyning i udstykningsområder til boliger - herunder for lejligheder,
parcel- og fritidshuse - vil tilslutningsbidraget for samtlige grunde blive opkræver forud for
arbejdets påbegyndelse jf. netselskabets gældende tilslutningspriser. Beløbet opkræves hos
den, som udstykker.
Ved kabellægning af eksisterende luftstikledninger ydes tilskud i henhold til regler, der kan
oplyses ved henvendelse til Vores Elnet A/S.
Der betales særskilt for tilslutning af stikledning i enten et kabelskab eller i en transformerstation efter gældende takster.
Tilslutningsbidraget betales forud for arbejdets påbegyndelse. I øvrigt henvises til Vores Elnet A/S gældende leveringsbestemmelser, tilslutningsbestemmelser og øvrige standardvilkår.

Moms

Alle priser er ekskl. moms.
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