
Gældende fra 1. januar 2022

Investeringsbidrag

ekskl. moms inkl. moms

Parcel- og Fritidshuse til og med 25 amp. 15.560,00 19.450,00

Pr. ampere udover 25 amp. 1.210,00 1.512,50

Øvrige installationer til og med 25 amp. 15.560,00 19.450,00

Pr. ampere udover 25 amp. 1.210,00 1.512,50

Tæt/lav boligbebyggelse og rækkehuse. Max 2 etager 12.550,00 15.687,50

Lejligheder (boliger i bygninger med mere end 2 etager) 11.800,00 14.750,00

Ungdoms-, ældre- og plejeboliger < 65 kvm. 4.800,00 6.000,00

Udvidelse af bestående installation pr. amp. 1.210,00 1.512,50

Små 1 - og 3 fasede installationer til teknisk brug. Max. 1000 W 1.090,00 1.362,50

Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, m.m.

En grundinstallation svarer til 25 ampere.
Tilslutningsbidraget for samtlige kategorier betales forud forud for levering af elmåler samt udførelse af arbejdet.
D.v.s. at arbejdet skal være anmeldt via Installationsblanket.dk af en autoriseret installatør.
Tilkobling til nettet i Aal El Nets forsyningsnet uden tilladelse, vil blive politianmeldt.
Der henvises til vores tilslutningsbestemmelser.

Særlige betalinger

ekskl. moms inkl. moms

Betalingsaftale (1) 260,00 260,00

For sen betaling fra erhverskunde  (1) og( 3) 310,00 310,00

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning  (1) 1.030,00 1.030,00

Midlertidig tilslutning. Installatør sætter op: 660,00 825,00

Nedlæggelse af målerinstallation, forsyning eller installatør nedtager. 770,00 962,50

Oprettelse af Mikro VE-anlæg: 2.250,00 2.812,50

Rykker til kunde ved for sen betaling.  (1) og (2) 100,00 100,00

Udbringning af måler 250,00 312,50

ekskl. moms inkl. moms

Aflæsningsbesøg 500,00 625,00

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 870,00 1.087,50

Fjernbetjent afbrydelse 140,00 175,00

Fjernbetjent genåbning 140,00 175,00

Fjernbetjent genåbning udenfor normal åbningstid 330,00 412,50

Fogedforretning, udkørende. 

Opstart af fogedforretning 680,00 850,00

Direkte til kunden

Til elhandler via Datahub

Efter regning



Genopsætning af nedtaget måler 960,00 1.200,00

Genåbning  650,00 812,50

Genåbning uden for normal arbejdstid 1.270,00 1.587,50

Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490,00 1.862,50

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210,00 2.762,50

Målerundersøgelse på stedet 1.070,00 1.337,50

Nedtagning af måler 960,00 1.200,00

Skønnet aflæsning 120,00 150,00

ekskl. moms inkl. moms

For sen betaling fra elhandler  (1) og (3) 310,00 310,00

Rykker til elhandler ved for sen betaling  (1) og( 2) 100,00 100,00

(1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.2773TSS af 2. juli 2004
      fritaget for moms.
(2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b. jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.
(3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse
      nr. 105 af 31. januar 2013, om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

Direkte til elhandler


