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L-NET A/S 

TILSLUTNINGSBIDRAG pr. 1. januar 2018 

Pr. boligenhed / Erhverv Pris i kr. ekskl. 
moms 

Pris i kr. inkl. 
moms 

Erhverv og parcelhuse (ikke over 25 A) 
Jf. bilag 4.3.1 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering 

13.900,00 17.375,00 

Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse, boliger og erhverv i 
bygninger med en eller to etager (25 A) 
Jf. bilag 4.3.2 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering 

11.000,00 13.750,00 

Etagebyggeri, boliger i bygninger med mere end to 
etager (25 A) 
Jf. bilag 4.3.3 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering 

9.200,00 11.500,00 

Pensionist- og ungdomsboliger m/kogemulighed 
Jf. bilag 4.3.4 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering 

4.820,00 6.025,00 

Enfasede installationer (16 A) 1.610,00 2.012,50 
Udvidelse pr. ampere udover 25 A 
Jf. bilag 4.3.5 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering 

1.035,00 1.293,75 

Ladestandere (kr/A) 490,00 612,50 
 
Der opkræves tilslutningsbidrag ved nye installationer, samt hvis eksisterende installationer 
ændrer benyttelse/leveringsomfang som medfører krav om betaling af tilslutningsbidrag. 

Ved udvidelse af leveringsomfanget og/eller ændring af en ejendoms benyttelse, modregnes 
værdien af den eksisterende tilslutning. Der ydes dog ikke tilbagebetaling af tidligere indbetalt 
tilslutningsbidrag ved reduktion i leveringsomfanget. 

Leveringsgrænsen er i henhold til "Tilslutningsbestemmelser for ellevering" for L-net A/S. 

Tilslutningsbidrag for installationer som ikke er dækket af ovennævnte beskrivelser, afregnes 
efter særskilt aftale, f.eks. tilslutninger af decentrale elproducenter og vindmøller. 
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Byggemodning 

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med etablering af elforsyning til nye 
udstykningsområder.  

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den 
enkelte byggemodning, og udgør maksimalt L-net A/S' faktiske omkostninger til etablering af 
elforsyningsnettet i udstykningsområdet. 

L-net A/S kan stille krav om sikkerhed for betaling af byggemodningsbidraget forud for 
påbegyndelsen af de nødvendige anlægsarbejder for elforsyningsnettet. 

El til byggebrug Pris i kr. ekskl. 
moms 

Pris i kr. inkl. 
moms 

Midlertidig tilslutning, L-net sætter op, 1 måler 1.135,00 1.418,75 
 
Grundgebyret dækker registrering af tilslutning, undersøgelser om tilslutningsmuligheder, 
opsætning af måler, kortere levetid for måler end normale målere, håndtering af måler ved 
demontering, samt afmelding af byggestrømstilslutning. 

L-net følger standardkalkulationerne fra Dansk Energi. 
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