Tilslutningsbidrag
Anmeldte standardtilslutningsbidrag i 2022 (priserne er uden moms)
Standardtilslutningsbidrag
- nye beregningsmodel 2022

Kundekategori

Enhed

Erhverv A-høj (ny fast pris kr. MVA)

kr./MVA

600.000 kr.

Erhverv A-lav (ny fast pris kr. MVA)

kr./MVA

1.090.000 kr.

Erhverv B-høj

kr./A

1.120 kr.

Erhverv B-lav

kr./A

1.160 kr.

Erhverv C

kr./A

1.210 kr.

Parcel-/fritidshus

pr. tilslutning

15.650 kr.

Rækkehuse (Tæt-lav-byggeri)

pr. tilslutning

12.550 kr.

Standard lejlighed

pr. tilslutning

8.550 kr.

Stor lejlighed (ny kategori)

pr. tilslutning

11.800 kr.

Ungdoms-, ældre- og plejebolig

pr. tilslutning

4.800 kr.

Kolonihavehus (ny kategori)

pr. tilslutning

9.300 kr.

Små 1- og 3-fasede installationer (3-fasede er ny)

pr. tilslutning

1.090 kr.

Lejlighed

Leveringsomfang
Leveringsomfang

Kategori

Definition

Erhverv A-høj

Kr. pr. MVA

Erhvervskunde tilsluttet A-Høj.

Erhverv A-lav

kr. pr. MVA

Erhvervskunde tilsluttet A-Lav.

Erhverv B-høj

Kr. pr. A

Erhvervskunde tilsluttet B-Høj.

Erhverv B-lav

Kr. pr. A

Erhvervskunde tilsluttet B-Lav.

Erhverv C

Kr. pr. A

Erhvervskunde tilsluttet på C-niveauet.

Parcel-/fritidshus

25 A

Parcelhus: Fritliggende hus i byzone, som ikke er sammenbygget med andre boliger eller ejendomme.
Fritidshus: En ikke-helårs bolig, som ikke er et kolonihavehus. Fritidshus til helårsbolig defineres som et parcelhus.

Rækkehuse i byzone

25 A

Bolig i byzoner med en eller to etager sammenbygget med anden/andre boliger.

Standard
lejlighed

16 A

Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang til og
med 16 A.

Stor
lejlighed

25 A

Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang større
end 16 A.

Ungdoms- ældre- og
plejebolig i byzone

10 A

Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m2, i byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål. Dokumentationen kan fx være en
godkendt byggesag eller officiel skrivelse fra kommunen, lokalplaner eller andre
lignende dokumenter fra boligselskaber eller kommunen, der kan dokumentere, at
der reelt er tale om tilslutning af netop en ungdoms-, ældre- eller plejebolig.

Kolonihavehuse
i byzone

16 A

En bebyggelse på et havelod beliggende i byzoner og i et område omfattet af lov
om kolonihaver.

Maks.
1000 W ~ 1,5 A

Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte m.m.

Lejlighed
i byzone

Små 1- og 3-fasede
installationer
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Information om tilslutningsbidrag
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.
Tilladte sikring på fælles stikledninger beregnes ud fra disse formler:
1-10 lejligheder:
S= 10 + 3 x antal lejligheder
Over 10 lejligheder:
S= 20 + 2 x antal lejligheder
Tilslutningsbidraget pr. A er beregnet for levering ved 400 V-netspænding. Ønskes levering på et spændingsniveau, som ikke tilbydes af Vores Elnet 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.
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.
Større installationer tilsluttet i 10/0,4 kV stationer kan tilbydes nulling for 2.300 kr. pr. tilladelse.
Prisen på en ny erhvervsinstallation bygges op med først et standardtilslutningsbidrag(parcelhus/fritidshus) og herefter op til det
ønskede leveringsomfang med A i kategorierne Erhverv C, -Blav eller -Bhøj afhængig af stikledningen tilslutningspunkt.
Udvidelse af standard leveringsomfang til boliger afregnes med tariffen ”Erhverv C”.
”Lille lejlighed” og ”kolonihaver” beregnes først op til tilslutningsbidrag for ”parcelhus” og derefter ”Erhverv C”.
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