Denne vejledning er anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens § 73b.
Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet for Energitilsynet den 27. april 2015.
Vejledningens afsnit 1.8 er desuden ændret den 16. august 2018 som følge af
persondataforordningen.

Ændringslog:
20. oktober 2014: Vejledningen er anmeldt til Energitilsynet
16. august 2018: Vejledningens afsnit 1.8 er ændret den 16. august 2018 som følge af
persondataforordningen.
28. april 2021: Anmeldelse af følgende konsekvensrettelser i vejledningen, som følge af ny
beregningsmodel for standardtilslutningsbidragene taget til efterretning den 9. februar 2021 af
Forsyningstilsynet:
1.3.5 Leveringsomfang for eksisterende boligkunder
3.4.1 Generelle bestemmelser
3.4.2 Beregning af tilslutningsbidrag i landzone og sommerhusområder mm.
3.4.6 Deling af leveringsomfang
3.4.15 Etablering af Elanlæg i udstykningsområder
De anmeldte ændringer er markeret med FED skrift

NETSELSKABETS BESTEMMELSER
FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF
DISTRIBUTIONSNETTET
PR. 1. april 2016
(”TILSLUTNINGSBESTEMMELSER”)1

1

Eller når Engrosmodellen sættes i kraft, såfremt dette sker på et senere tidspunkt.
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1.3.5 Leveringsomfang for eksisterende boligkunder
For boligkunder tilsluttet før 1. januar 2021 er det Aftalte leveringsomfang den i afsnit 0 angivne
ampereværdi for den pågældende kundekategori, medmindre der foreligger en skriftlig aftale om, at
kunden har tilkøbt et andet leveringsomfang.
3.4 Tilslutningsbidrag
3.4.1.Generelle bestemmelser
Der betales tilslutningsbidrag for hver Elinstallation, der tilsluttes Distributionsnettet. Størrelsen af
tilslutningsbidraget afhænger af kundekategorien, som er defineret ud fra bl.a. tilslutningsniveauet og
anvendelse af Elinstallationen. Netselskabet offentliggør priserne for Nettilslutning og ændringer heraf, jf.
punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
Det af Kunden betalte tilslutningsbidrag gælder alene for tilslutning af det Forbrugssted, der er rekvireret
forsyning til.
Såfremt Kunden ønsker et andet Forbrugssted (en anden ejendom) tilsluttet i Netselskabets
forsyningsområde, skal der betales nyt tilslutningsbidrag.
Der er fastsat standard tilslutningsbidrag for de følgende kundekategorier:
Kundekategori
Små installationer

Ungdoms- ældre- og plejebolig i
byzone

Kolonihavehuse i byzone

Standardlejlighed i byzone
Stor lejlighed i byzone

Anvendelse af Elinstallation
Mindre elforbrugende Elanlæg
(maksimalt 1 kVA der tilsluttes direkte
i det eksisterende Distributionsnet.
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger
under 65 m2, hvor det kan
dokumenteres at lejlighederne 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.
En bebyggelse på et havelod
beliggende i et område omfattet af lov
om kolonihaver.
Lejligheder, dvs. boliger i bygninger
med mere end to etager, i byzoner.
Bolig i bygninger med mere end to
etager i byzoner med
leveringsomfang større end 16 A.

Leveringsomfang
1,5 A ved 3 faser
4,5 A ved 1 fase
10 A

16 A

16 A
25 A
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Rækkehuse i byzone

Parcel/fritidshuse i byzone

Erhverv C-niveau
Erhverv B-niveau

Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse og
sammenbyggede boliger i bygninger
med en eller to etager i byzoner.
Parcelhus: Fritliggende hus, 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.
Virksomheder, institutioner,
ladestandere mm.: leveringomfang
indtil 25 A tilsluttet på B & C-niveau.

25 A

25 A

25 A

Ved forøgelse af leveringsomfang betales tilslutningsbidrag for det antal ampere (Kr./A), som
Elinstallationen ønskes udvidet med. Dog kan der opgraderes fra standard lejlighed til stor lejlighed
ved at betale differencen mellem de fastsatte tilslutningsbidrag.
Hvor tilslutningspunkt anvises i en hovedtransformerstation (A-niveau) betales tilslutningsbidrag på
baggrund af det ønskede leveringsomfang i MVA.
Der opkræves et særligt tilslutningsbidrag for
a) bygninger mv. beliggende i bl.a. landzone, sommerhusområder og på ikke-matrikulerede offentlige
arealer, jf. punkt 0, og
b) tilslutninger, der stiller særlige krav til Distributionsnettet, fx hvor elektriske apparater og eludstyr
vurderes at ville kunne medføre forstyrrelser på andre Elinstallationer.
Der er særlige regler for overførsel af nuværende leveringsomfang til nye forsyninger på parcellen,
ejendommen eller virksomheden mv., jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. - 0, og for særlige typer
Elinstallationer, jf. bl.a. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. - Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
Producenter betaler også tilslutningsbidrag. Der gælder særlige regler for Produktionsanlæg. Der henvises til
Lovgivningen herom samt Dansk Energis til enhver tid gældende vejledning ”Model til beregning af
tilslutningsbidrag”.
Det skal bemærkes, at Produktionsanlæg placeret på et Forbrugssted kan have forskellige leveringsomfang i
forhold til elforsyning til Forbrugsstedet hhv. transporten fra Produktionsanlægget.
3.4.2. Beregning af tilslutningsbidrag i landzone og sommerhusområder mm.
Ved afsides beliggende Elinstallationer i landzone, sommerhusområder og på ikke-matrikulerede offentlige
arealer beregnes tilslutningsbidraget efter Dansk Energis vejledning om beregning af tilslutningsbidraget.
Landzone og sommerhusområde er defineret i lov om planlægning.
Tilslutningsbidraget beregnes med udgangspunkt i standardtilslutningsbidragene i byzone.
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I tilfælde, hvor der etableres elforsyning til ejendomme/anlæg, der er afsides beliggende i forhold til
eksisterende Distributionsnet, som har den nødvendige kapacitet til at forsyne den pågældende Kunde, og
hvor omkostningerne til Elanlæg frem til Tilslutningspunktet udgør et beløb, der er mere end fire (4) gange
større end standard tilslutningsbidraget for parcelhuse, betaler Kunden standard tilslutningsbidrag plus
tillæg for afsides beliggende ejendomme.
Tillægget for afsides beliggende ejendomme beregnes pr. tilslutningssag, som de faktiske
anlægsomkostninger fratrukket summen af fire (4) gange standard tilslutningsbidraget for parcelhuse.
I tilfælde, hvor der i landzone findes et mindre antal ejendomme, der er afsides beliggende i forhold til det
eksisterende Distributionsnet, beregnes det samlede tillæg som de faktiske omkostninger fratrukket et beløb
svarende til antallet af forventede tilslutninger multipliceret med fire (4) gange standard tilslutningsbidraget
for parcelhuse. Det samlede tillæg fordeles forholdsmæssigt på hver af de forventede tilslutninger på
grundlag af kundernes leveringsomfang. De tilsluttede ejendomme betaler standard tilslutningsbidrag
plus ovennævnte andel i tillæg for afsides beliggende ejendomme i tilslutningsbidrag, og Netselskabet
finansierer restbeløbet (ventepris). Hvis standard tilslutningsbidraget for parcelhuse er ændret, inden de
efterfølgende tilslutninger finder sted, reguleres venteprisen med samme procentiske regulering som
standard tilslutningsbidraget for parcelhuse.
Ønskes forsyningen til ejendomme beliggende i landzone udvidet, og er der ikke tilstrækkelig kapacitet i det
etablerede Elanlæg frem til Tilslutningspunktet, betaler Kunden for det nye Aftalte Leveringsomfang med
refusion af tilslutningsbidraget for det eksisterende Aftalte Leveringsomfang, begge med tillæg for afsides
beliggende ejendomme/anlæg, jf. ovenstående.
3.4.6 Deling af leveringsomfang
Deling af et eksisterende Aftalt Leveringsomfang ved etablering af separat tilslutning kan for private Kunder
gøres gældende uden betaling af supplerende tilslutningsbidrag i de tilfælde, hvor der i forvejen er etableret
og betalt tilslutningsbidrag for et antal Elinstallationer svarende til antallet af boligenheder, Kunden råder
over.
Etablering af en separat tilslutning kan med Kundens samtykke ligeledes gøres gældende af en selvstændig
tredjepart, fx en kommerciel aktør. Tredjeparten vil da i forhold til Netselskabet blive registreret som Kunde
på den separate tilslutning (målepunkt). Forholdet mellem den oprindelige Kunde og den nye Kunde (en
selvstændig tredjepart) er Netselskabet uvedkommende.
Netselskabets omkostninger i forbindelse med ændring eller etablering af Elanlæg, nødvendiggjort af denne
deling, betales af den oprindelige Kunde. Der betales dog maksimalt et beløb svarende til et nyt
tilslutningsbidrag for den/de fraskilte Elinstallationer.
Der kan dog ikke ske deling af leveringsomfang for kundekategorier med et leveringsomfang under
25 A.
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3.5 Etablering af Elanlæg i udstykningsområder
Når der skal etableres Elanlæg i udstykningsområder, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.,
anmodes udstykkeren af arealet om så tidligt som muligt at henvende sig til Netselskabet. Der henvises i
øvrigt til bilag Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
[Henvisning til tilslutningsbidragene slettet]
Hvor en udstykker af et areal ønsker det permanente forsyningsnet etableret før anlægs- og
byggearbejderne for udstykningen er endeligt afsluttede, har udstykkeren et skærpet ansvar for skader på
Netselskabets anlæg.
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