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Skema til anmeldelse 
af el-netselskabernes registeroplysninger 
 
Nedenstående anmeldes jf. § 2 stk. 2 i anmeldelsesbekendtgørelsen 
 
Skema 3 
 

Kontaktoplysninger 

Virksomhedens navn L-NET A/S 

Virksomhedens cvr. nr. 10 07 69 51 

Kontaktperson Kamilla Sønderup 

Kontaktpersons mail kss@l-net.dk  

 

Anmeldelse Sæt 
x 

Anmeldes jf. metodeafgørelse af 
(skriv dato for selskabets seneste metodegodken-
delse) 

Tariffer   

Standardgebyrer   

Tilslutningsbidrag   

Tilslutningsbidrag for ladestandere X 17.december 2019 

Leveringsbetingelser   

Tilslutningsvilkår   

Andet (angiv hvilket)   

 

 
NB!  
Der skal anmeldes inden 30 dage efter fastsættelse eller vedtagelse! 
Anmeldelsen skal samtidigt offentliggøres på selskabets hjemmeside 

mailto:kss@l-net.dk


 

 

 

L-NET A/S – Nupark 51 – 7500 Holstebro – Telefon 77 77 00 11 – info@l-net.dk 

L-NET A/S 

TILSLUTNINGSBIDRAG pr. 1. januar 2021 

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

Pris i kr. inkl. 
moms 

Parcelhus/ fritidshus - (ikke over 25 A) 
Jf. bilag 4.3.1 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering 

14.450,00 18.062,50 

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

11.450,00 14.312,50 

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

9.550,00 11.937,50 

Ungdoms-, ældre- og plejebolig (25 A) 
Jf. bilag 4.3.4 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering 

5.015,00 6.268,75 

Enfasede tilslutninger (16 A) 
 

1.675,00 2.093,75 

Udvidelse pr. ampere udover 25 A - Enhedstarif 
Jf. bilag 4.3.5 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering 

1.075,00 1.343,75 

 
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. 

L-NET følger standardkalkulationerne fra Dansk Energi. 
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