
 

  

 

 

 

 

 

 

Tilslutningsbestemmelser  

 

for  

 

Aal El Net a.m.b.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at 

benytte Aal El Net a.m.b.a.’s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen. 

 

Bestemmelserne er gældende fra den 1. januar 2021. Er der spørgsmål til tilslutningsbe-

stemmelserne, kan disse rettes til Aal El Net a.m.b.a. på telefon 7532 1166 

 



 

 

Side 2 

Forretningsgang 

 

Alle henvendelser angående tilslutning eller udvidelse af elektriske installationer skal rettes til 

Aal El Net a.m.b.a. 

 

Administration og opkrævning af investeringsbidrag for tilslutning og udvidelse af elektroni-

ske installationer i Aal El Net a.m.b.a.’s forsyningsområde varetages opgaven af Grindsted 

El- og Varmeværk, Tårnvej 24, 7200 Grindsted. 

 

Ved til- og færdigmelding af installationer anvendes Dansk Energi’s elektroniske blanket i 

henhold til Fællesregulativets del A, administrative bestemmelser. 

 

Ved tilmelding af installationer for parcel- og fritidshus, hvor måleren først anvendes til byg-

gestrømsinstallation og efterfølgende til den permanente installation, fremsender installatø-

ren Dansk Energi’s elektroniske tilmeldingsblanket. 

Når den nye installation ibrugtages, flyttes måleren fra den midlertidige installation til den 

permanente installation og installationen færdigmeldes. Måleren aflæses og visningen note-

res på færdigmeldingen (se punkt 7.1.1) 

 

Ved tilmeldinger af installationer (typisk for større byggerier og lejligheder m.m.) fremsender 

installatøren Dansk Energi’s elektroniske tilmeldingsblanket. 

Måleren monteres i henhold til aftale med Aal El Net a.m.b.a. Installatøren færdigmelder, 

når installationen tages i brug (se punkt 7). 

 

Ved tilmelding af byggestrømsinstallationer fremsendes Dansk Energi’s elektroniske til-

meldingsblanket, henholdsvis når installationen til- og afmeldes (se punkt. 9). 

 

 

 § 1. Generelle bestemmelser 

 

Gyldighedsområde 1.1. 

 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Aal 

El Net a.m.b.a.’s forsyningsområde. 

 

Netbestemmelser 1.2. 

 Enhver, der tilsluttes Aal El Net a.m.b.a.’s forsyningsan-

læg, er forpligtet til at overholde Aal El Net a.m.b.a.’s be-

stemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det 

kollektive elnet (i daglig tale netaftalen). Disse udleveres 

ved henvendelse til Aal El Net a.m.b.a.. 

 

Tilslutningsbidrag 1.3. 

 For nytilslutning eller udvidelse af bestående tilslutning 

betaler rekvirenten (kunden) tilslutningsbidrag til Aal El 

Net a.m.b.a., se § 4. 

 

 

 



 

 

Side 3 

Tvivlsspørgsmål 1.4. 

 Hvor nærværende tilslutningsbestemmelser ikke er ud-

tømmende, oplyser Aal El Net a.m.b.a. betingelserne for 

tilslutning. 

 

 For tilslutning af vindmølleanlæg gælder særlige regler. 

 

 § 2. Leveringsomfang og ejerforhold 

 

Aftalt leveringsomfang 2.1. 

 Ved aftalt leveringsomfang forstås den i Ampere, kVA eller 

KW målte tilslutningsværdi eller den type boligenhed, der 

er betalt tilslutningsbidrag for. 

 

Leveringsgrænsen 2.2. 

 Leveringsgrænsen er det punkt i Aal El Net a.m.b.a.’s for-

syningsanlæg, hvor stikledningen tilsluttes i fordelingsskab 

eller transformerstation og hvortil Aal El Net a.m.b.a. etab-

lerer og vedligeholder anlægget. Jf. bilag 1 eller særlig af-

tale. 

 

Forsyningsanlæg 2.3. 

 Ved Aal El Net a.m.b.a.’s forsyningsanlæg forstås forsy-

ningsledninger og fordelingsskabe. Ved en forsyningsled-

ning forstås en lavspændingsledning, der forbinder stik-

ledningen med transformerstationen og som er beregnet 

til at forsyne en eller flere ejendomme/kunder. 

 

 § 3. Tilslutning, ændring og udvidelse 

 

Tilslutningspunkt 3.1. 

 Tilslutningspunktet vil efter Aal El Net a.m.b.a.’s bestem-

melse være kabelskab eller transformerstation. 

 

Tarifsikring 3.2. 

 Ved tilslutning af en installation i et anvist kabelskab, an-

vendes tarifsikring. 

Tarifsikringen er 2 gange den anmeldte trækningsret (Am-

pere) på installationen. 

  

Fremføring over fremmed 3.3. 

grund En kabelstikledning vil kun blive anvist/fremført over 

fremmed grund, såfremt der foreligger naboerklæring eller 

tinglyst deklaration. 

 

Forholdet mellem kunde 3.4. 

og ejer Hvor en bruger af en installation ikke samtidig er ejer af 

ejendommen, hvortil installationen hører, kan Aal El Net 



 

 

Side 4 

a.m.b.a. kræve, at kunden dokumenterer, at ejeren har 

accepteret nyinstallation eller ændring af leveringsomfan-

get. 

 

Anvendelse af stikledning 3.5. 

 Nyetablering af luftstikledninger vil normalt ikke kunne 

tillades. 

 

Stikledning på netvirksom- 3.6. 

hedens foranledning Hvor Aal El Net a.m.b.a. tager initiativ til ombygning eller 

kabellægning af ledningsnettet, genetablerer Aal El Net 

a.m.b.a. forsyningen. Genetableringen er uden udgift for 

kunden. 

 

 Såfremt kunden ønsker ændringer udover, hvad Aal El 

Net a.m.b.a. anser for nødvendig for etableringen af en 

stikledning mellem en ejendom og et af Aal El Net 

a.m.b.a. ombygget ledningsnet, betales merudgiften af 

kunden. 

 

Tilslutning til egen 3.7. 

transformerstation For kunder, der nødvendiggør etablering af egen trans-

formerstation, fastsættes tilslutningsbidraget i henhold til 

Aal El Net a.m.b.a.’s tarifblad. Aal El Net a.m.b.a. fastsæt-

ter regler for driftsledelse og vedligeholdelse af ”egen 

transformerstation”. 

 

 § 4. Tilslutningsbidrag 

 

Tilslutningsbidragets størrelse 4.1. 

 For hver installation, der ønskes tilsluttet Aal El Net 

a.m.b.a.’s forsyningsanlæg, betales et tilslutningsbidrag. 

Jf. Aal El Net a.m.b.a.’s tarifblad. 

 

 Ved afsides beliggende installationer beregnes tilslut-

ningsbidraget efter ELFOR’s vejledning i beregning af til-

slutningsbidraget. 

 

Derudover kan der, hvor elektriske brugsgenstande og 

elektrisk materiel er årsag til forstyrrelser på andre instal-

lationer, opkræves et særligt tilslutningsbidrag. 

 

Hvis kunden stiller særlige krav til forsyningsnettets place-

ring eller udformning, betaler kunden de omkostninger, 

der er forbundet med de særlige krav. 

 

 

 



 

 

Side 5 

Forøgelse af leveringsomfang 4.2. 

 Ved belastningsforøgelse, der kræver udvidelse af det 

rekvirerede leveringsomfang, betales et tilslutningsbidrag, 

der svarer til differencen mellem det oprindeligt rekvirere-

de og det udvidede leveringsomfang. 

 

Ved ændring fra erhverv til bolig konverteres værdien af 

det eksisterende leveringsomfang til tilslutningsbidrag for 

bolig. 

 

Reduktion i belastning 4.3. 

 Såfremt der ønskes en reduktion af leveringsomfanget, 

ydes der ingen tilbagebetaling for tidligere indbetalt tilslut-

ningsbidrag. 

 

Ændring af tilslutningspunkt 4.4. 

 Det af kunden betalte tilslutningsbidrag gælder alene for 

tilslutning til det forbrugssted, der er rekvireret forsyning til. 

 

 Kunden kan anmode Aal El Net a.m.b.a. om, at tilslut-

ningspunktet flyttes. Kunden er forpligtet til at betale de 

med flytning forbundne omkostninger. 

 

 Tilslutningspunktet kan ikke benyttes til et andet forbrugs-

sted (anden ejendom). Såfremt kunden ønsker et andet 

forbrugssted (en anden ejendom) i Aal El Net a.m.b.a.’s 

forsyningsområde tilsluttet, skal der betales nyt tilslut-

ningsbidrag. 

 

Fremtidssikker stikledning 4.5. 

 En stikledning kan, af hensyn til fremtidige udvidelser, 

udføres med et større kabeltværsnit end nødvendigt for 

den aktuelle belastning. 

 

 § 5. Supplerende bestemmelser angående tilslut-

ningsbidrag 

 

Midlertidige forsyninger 5.1. 

 Midlertidige forsyninger til byggepladser, forlystelsespar-

ker, vejarbejder m.v. kan etableres uden betaling af tilslut-

ningsbidrag. Rekvirenten betaler alle udgifter til nødvendig 

forstærkning og udbygning af bestående net i forbindelse 

med den midlertidige forsyning. 

 

  

 

 

 



 

 

Side 6 

Antenneanlæg  5.2. 

 Antenneanlæg m.m. kan tilsluttes efter nærmere aftale 

med Aal El Net a.m.b.a.. 

 

Overbrændinger af de aftalte 5.3. 

sikringer Såfremt Aal El Net a.m.b.a. konstaterer, at det aftalte leve-

ringsomfang overskrides, er Aal El Net a.m.b.a. berettiget 

til at forlange, at leveringsomfanget udvides. For udvidel-

sen betaler kunden et tilslutningsbidrag i henhold til 4.2. 

 

Bygningsændringer, hvor for- 5.4. 

syningsanlæg skal ændres Såfremt forsyningsanlæg skal ændres/flyttes på kundens/-

ernes foranledning som følge af bygningsændringer, op-

stilling af skilte eller lignende, betaler kunden samtlige 

omkostninger til ændringen/flytningen. 

 

 § 6. Udstykningsområder 

 

Etablering af forsyningsanlæg 6.1. 

i udstykningsområdet Udstykkeren af et areal anmodes om så tidligt som muligt 

at henvende sig til Aal El Net a.m.b.a.. Aal El Net 

a.m.b.a.’s bestemmelser for etablering af forsyning til ud-

stykningsområder er fastsat i ELFOR’s vejledning om be-

regning af tilslutningsbidrag. 

 

 § 7. Betaling 

 

Betaling af tilslutningsbidrag  7.1. 

 Enhver regning skal betales inden for den på regningen 

angivne frist. 

 

 For nytilslutning eller udvidelse af bestående tilslutning, og 

inden måleropsætning kan finde sted, skal tilslutningsbi-

draget og/eller særligt tilslutningsbidrag være indbetalt. 

 

Gyldighed af tilbud 7.2. 

 Ethvert tilbud afgivet af Aal El Net a.m.b.a. er kun gyldigt 

til den på tilbudet angivne tidsfrist og maksimalt i 3 måne-

der. 

 

 Tilbudet er betinget af, at anlægget udføres som projekte-

ret og uden yderligere erstatning for anlæggets anbringel-

se. 

 

 

 

 

 



 

 

Side 7 

Garantiordning ved anlægs- 7.3. 

arbejde Aal El Net a.m.b.a. kan, inden et arbejde sættes i gang, 

kræve at kunden stiller bankgaranti eller depositum for an-

lægsbeløbet, ligesom Aal El Net a.m.b.a. er berettiget til at 

kræve aconto beløb under arbejdet. 

 

 § 8. Ikrafttræden. Ændringer 

 

Ikrafttræden 8.1. 

 Tilslutningsbestemmelserne er vedtaget af Aal El Net 

a.m.b.a. og træder i kraft den 1. januar 2021. 

 

Ændringer 8.2. 

 Aal El Net a.m.b.a. forbeholder sig ret til at foretage æn-

dringer i bestemmelser. Ændringerne meddeles kunderne 

ved påtryk på regningen eller på anden måde, således at 

kunderne har mulighed for at gøre sig bekendt med æn-

dringen. 

 

Oksbøl, den 1. januar 2021  

 

 
 

Formand  


