EL-NET ØST A/S
Industrivej 1, 3700 Rønne
Tlf. 56 930 950

Tilslutningsbidrag og bestemmelser
Den 09.12.2019

El-net Øst A/S følger Dansk Energis Standardtilslutningsbidrag, der ændres pr. 01.01.2020 og udgør følgende:
2019
Kategori:

2020

Ekskl. moms Inkl. moms

Ekskl. moms Inkl. moms

Parcelhus/fritidshus op til 25A

14.500

18.125

14.800

18.500

Tæt-lav-byggeri og rækkehuse, pr. enhed

11.500

14.375

11.750

14.688

Lejlighed, pr. enhed

9.600

12.000

9.750

12.188

Ungdoms-, ældre-, plejebolig, pr. enhed

5.035

6.294

5.130

6.413

En-fasede tilslutninger

1.680

2.100

1.710

2.138

Enhedstarif for erhverv mv. (kr./A)
1.080
1.350
1.100
1.375
Ladestandere (kr./A) 50kW et strøm-træk
515
644
525
656
fra elnettet til og med 160 A*
* Ordningen med et nedsat tilslutningsbidrag for 50 kW-ladestandere med et strøm-træk fra
elnettet til og med 160 ampere er taget til efterretning af Forsyningstilsynet d. 5. dec. 2019.
Samtidig har Forsyningstilsynet varslet Dansk Energi, at ordningen ikke kan forventes forlænget
igen og vil blive ”lukket ned” med udgangen af 31. december 2020.
Forsyningstilsynets tilkendegivelse, hvor de tager det nedsatte tilslutningsbidrag til efterretning,
kan læses på Forsyningstilsynets hjemmeside under afgørelser:
Link: https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/tilkendegivelser-vedr-dansk-energis-anmeldte-branchevejledninger
For ovennævnte er bidraget baseret på tilslutninger beliggende i bebyggede områder.
Kontakt El-net Øst hvis der er tale om:
•

Tilslutningsbidrag i landzoner og i umatrikulerede offentlige områder

•

Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettet

•

Overførsel af nuværende omfang til nye forsyninger på ejendommen/virksomheden

Definitioner:
Parcelhuse / fritidshuse
Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen. Der kan f.eks. være
carporte imellem.
Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse
Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager.
En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.
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Lejligheder
Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en
lejlighed. Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2)
Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.
En-fasede installationer
Der er mulighed for at betale et lavere tilslutningsbidrag for installationer, der kun skal sluttes til én fase, og hvor
effektbehovet er under 1 kW. For at opnå det reducerede tilslutningsbidrag skal installationen sluttes til et
eksisterende anlæg. Reduceret tilslutningsbidrag dækker ikke etablering af et nyt forsyningsanlæg. Hvis installationen
er placeret på den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af
vejunderføringen.
Enhedstarif
Anvendes også til afregning af installationer > 25A i parcelhuse, tæt-lav byggeri og øvrige boligtyper.
Levering af måler
I investeringsbidraget er inkluderet levering af én måler.

