Til installatøren
Nord Energi Net A/S regulerer normalt tilslutningspriser én gang årligt ved årsskiftet. Priserne skal
metodegodkendes af Forsyningstilsynet, før vi må anvende dem. Den proces var ikke afsluttet ved årsskiftet.
Derfor regulerer vi priserne igen her pr. 1. juli 2021.
Hvilke nyheder er med i det nye prisblad i forhold til det nu gældende?
•
•

•

•
•
•

Der indføres en belastningsrettighed i Ampere for alle boligtyper. Tidligere havde lejligheder og
tæt/lav ikke en Ampere rettighed.
Vedr. lejligheder skal der fremover vælges mellem en ”Standard lejlighed på 16A” og ”Stor lejlighed
på 25A”.
Opdelingen i disse kategorier vil blive tilføjet på www.installationsblanket.dk, men indtil det sker, skal
der vælges ”Standard lejlighed” i kategori, og der skal skrives ”Standard lejlighed på 16A” eller ”Stor
lejlighed på 25A” ind i det underliggende bemærkningsfelt.
Der indføres en ny kategori ”Kolonihavehus 16A”
Denne kategori vil blive tilføjet på www.installationsblanket.dk, men indtil det sker, skal der vælges
”Standard fritidshus” i kategori, og der skal skrives ”Kolonihavehus 16A” ind i det underliggende
bemærkningsfelt.
Små installationer til teknisk brug på max 1000 W, kan fremover tilsluttes som 1- eller 3 faset.
Leveringsomfanget for parcelhus/fritidshus ændres fra 35 A til 25 A. Dermed ensretter Nord Energi
Net leveringsomfanget, så det passer med de øvrige netselskaber.
Ampere over 25 A opdeles efter tilslutningspunkt:
➢
➢
➢
➢
➢

C = 0,4 kV tilslutning i kabelskab
B lav = 0,4 kV tilslutning i transformerstation
B høj = 10/15/20 kV tilslutning i transformerstation
A lav = 10/15/20 kV tilslutning i 60 kV transformerstation
A høj = 60 kV tilslutning i 60 kV transformerstation

De nye standardtilslutningsbidrag for Nord Energi Net A/S er med virkning fra 1. juli 2021 og vil samtidig
fremgå af vores hjemmeside: https://nordenerginet.dk/priser-og-vilkaar/priser-og-gebyrer/

Tilslutningsbidrag

Priserne er ekskl. moms.

Erhverv A-høj

kr./MVA

590.000

Erhverv A-lav

kr./MVA

1.090.000

Erhverv B-høj

kr./A

1.110

Erhverv B-lav

kr./A

1.150

Erhverv C

kr./A

1.200

Parcel-/ Fritidshus

kr.

15.550

Rækkehuse (Tæt/lav bolig)

kr.

12.450

Lejlighed. standard

kr.

8.500

Lejlighed, stor

kr.

11.750

Ungdoms-, ældre- og plejebolig

kr.

4.780

Kolonihavehus

kr.

9.220

Små 1- og 3- fasede installationer

kr.

1.080

Ekstra afregningsmåler for
erhverv

kr.

1.000

Leveringsomfang

Kategori

Omfang

Definition

Erhverv A-høj

kr./MVA

Erhvervskunde tilsluttet A-Høj.

Erhverv A-lav

kr./MVA

Erhvervskunde tilsluttet A-Lav.

Erhverv B-høj

kr./A

Erhvervskunde tilsluttet B-Høj.

Erhverv B-lav

kr./A

Erhvervskunde tilsluttet B-Lav.

Erhverv C

kr./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 (Tæt/lav bolig)

25 A

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

Lejlighed. standard

16 A

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

Lejlighed, stor

25 A

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

Ungdoms-, ældre- og plejebolig

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.

Kolonihavehus

16 A

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

Små 1- og 3- fasede installationer

1 kW~ 1,5 A

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

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan Nord Energi Net kontaktes på 99 24 56 56.
Med venlig hilsen
Nord Energi Net A/S
Ørstedsvej 2
9800 Hjørring

