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§ 1. Generelle bestemmelser
Gyldighedsområde

1.1
Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i netvirksomhedens forsyningsområde.

Leveringsbestemmelser

1.2
Enhver, der tilsluttes netvirksomhedens forsyningsanlæg, er forpligtet til at overholde netvirksomhedens leveringsbestemmelser. Disse udleveres ved henvendelse til netvirksomheden.

Investeringsbidrag

1.3
For nytilslutning eller udvidelse af bestående tilslutning betaler
rekvirenten (netkunden) investeringsbidrag til netvirksomheden
se § 4.

Tvivlsspørgsmål

1.4
Hvor nærværende tilslutningsbestemmelser ikke er udtømmende, oplyser netvirksomheden betingelserne for tilslutning.
For tilslutning af elproducerende anlæg, vindmøller biogasanlæg
m.v., gælder særlige bestemmelser.
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§ 2. Leveringsomfang og ejerforhold
Aftalt leveringsomfang

2.1
Ved aftalt leveringsomfang forstås den i amp, kVA, kW målte
tilslutningsværdi, der er betalt investeringsbidrag for.

Leveringsgrænsen

2.2
Leveringsgrænsen er det punkt i netvirksomhedens forsyningsanlæg, hvor stikledningen tilsluttes i luftledning, fordelingsskab
eller transformerstation og hvortil netvirksomheden etablerer og
vedligeholder anlægget. Jf. bilag 1 eller særlig aftale.

Forsyningsanlæg

2.3
Ved netvirksomhedens forsyningsanlæg forstås eksempelvis
højspændingsnettet, transformerstationer, forsyningsledning,
lavspændingsnettet, hovedsikring og fordelingsskabe.
Ved en forsyningsledning forstås en lavspændingsledning, der
forbinder stikledningen med transformerstationen og som er beregnet til at forsyne en eller flere ejendomme/netkunder.
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§ 3. Tilslutning, ændring og udvidelse
Tilslutningssted

3.1
Tilslutningsstedet kan efter netvirksomhedens bestemmelse
være transformerstation, kabelskab eller mast.

Fremføring over fremmed
grund

3.2
En kabelstikledning vil kun blive anvist fremført over fremmed
grund, såfremt der foreligger naboerklæring eller tinglyst deklaration.

Forholdet mellem netkunde
og ejer

3.3
Hvor en bruger af en installation ikke samtidig er ejer af
ejendommen, hvortil installationen hører, kan netvirksomheden
kræve at netkunden dokumenterer, at ejerne har accepteret nyinstallation eller ændring af leveringsomfanget.

Anvendelse af luftstikledning

3.4
Nyetablering og udvidelse af luftstikledninger vil normalt ikke
kunne tillades

Stikledning på netvirksomhedens foranledning

3.5
Hvor netvirksomheden tager initiativ til ombygning eller
kabellægning af ledningsnettet genetablerer netvirksomheden
forsyningen. Genetableringen er uden udgift for netkunden.
Såfremt netkunden ønsker ændringer ud over, hvad netvirksomheden anser for nødvendig for etableringen af stikledning mellem en ejendom og et af netvirksomheden ombygget ledningsnet, betales merudgiften af netkunden.

Tilslutning til egen
transformerstation

3.6
For netkunder, der nødvendiggør etablering af egen
transformerstation, fastsættes investeringsbidraget i henhold til
netvirksomhedens tarifblad. Netvirksomheden fastsætter regler
for driftsledelse og vedligeholdelse af ”egen transformerstation.”
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§ 4. Investeringsbidrag
Investeringsbidragets
størrelse

4.1
For enhver installation, der ønskes tilsluttet netvirksomhedens
forsyningsanlæg, betales et investeringsbidrag. Jf. bilag 2 og
netvirksomhedens tarifblad.

Forøgelse af leveringsomfang

4.2
Ved belastningsforøgelse, der kræver udvidelse af det rekvirerede leveringsomfang, betales et investeringsbidrag, der svarer
til differencen mellem det oprindeligt rekvirerede og det udvidede leveringsomfang.

Reduktion i belastning

4.3
Såfremt der ønskes en reduktion af leveringsomfanget, ydes der
ingen tilbagebetaling for tidligere indbetalt investeringsbidrag

Ændring af tilslutningssted

4.4
Det af netkunden indbetalte investeringsbidrag gælder alene for
tilslutning til det forbrugssted, der er rekvireret elforsyning til.
Netkunden kan anmode netvirksomheden om, at tilslutningsstedet flyttes. Netkunden er forpligtet til at betale de med flytningen forbundne omkostninger.
Tilslutningsstedet kan ikke flyttes til et andet forbrugssted (anden ejendom). Såfremt netkunden ønsker et andet forbrugssted
(en anden ejendom) i netvirksomhedens forsyningsområde tilsluttet, skal der betales nyt investeringsbidrag.

Fremtidssikker stikledning

4.5
En stikledning kan, af hensyn til fremtidige udvidelser, udføres
med et større kabeltværsnit end nødvendigt for den aktuelle belastning.
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§ 5. Supplerende bestemmelser angående investeringsbidrag
Midlertidige forsyninger

5.1
Midlertidige forsyninger til byggepladser, forlystelsesparker,
vejarbejder m.v. kan etableres uden betaling af investeringsbidrag. Rekvirenten betaler alle udgifter til nødvendig forstærkning og udbygning af bestående net i forbindelse med den midlertidige forsyning.
(Hvem hæfter for betaling for nettarif og forbrug? Rekvirent =
elinstallatør eller bygherre?)

Elhegn

5.2
Mindre elhegn kan efter forudgående godkendelse, uden måler,
uden betaling af investeringsbidrag og uden betaling for nettarif
og forbrug tilsluttes forsyningsanlægget.
Netkunden er forpligtet til at fjerne eller flytte elhegn med tilhørende installation, såfremt en ændring af forsyningsanlægget
nødvendiggør dette. Udgiften til ændringen af tilslutningen til
forsyningsanlægget er netvirksomheden uvedkommende.

Antenneanlæg,
telefonbokse m.m.

5.3
Antenneanlæg, telefonbokse m.m. kan tilsluttes efter nærmere
aftale med netvirksomheden.

Gade- og vejbelysningsanlæg

5.4
Tilslutning og udvidelse af gade- og vejbelysningsanlæg foretages efter netvirksomhedens retningslinier for etablering, drift og
vedligeholdelse af gade- og vejbelysning.

Overbrændringer
af de aftalte sikringer

5.5
Såfremt netvirksomheden konstaterer, at det aftalte leveringsomfang overskrides, er netvirksomheden berettiget til, at forlange at
leveringsomfanget udvides. For udvidelsen betaler netkunden et
investeringsbidrag i henhold til bestemmelserne i 4.2.

Bygningsændringer,
hvor forsyningsanlæg
skal ændres

5.6
Såfremt forsyningsanlæg skal ændres/flyttes på netkundens
foranledning som følge af bygningsændringer, opstilling af
skilte eller lignende, betaler netkunden samtlige omkostninger
til ændringen/flytningen.
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§ 6. Udstykningsområder
Etablering af forsyningsanlæg
i udstykningsområder

6.1
Udstykkeren af et areal anmodes om så tidligt som muligt at
henvende sig til netvirksomheden.
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§ 7. Betaling
Betaling af investeringsbidrag
og/eller særlig investeringsbidrag

7.1
Enhver regning skal betales inden for den på regningen angivne
frist.
Før nytilslutning eller udvidelse af bestående tilslutning, og inden måleropsætning kan finde sted, skal investeringsbidraget
og/eller særligt investeringsbidrag være indbetalt.

Gyldighed af tilbud

7.2
Ethvert tilbud afgivet af netvirksomheden er kun gyldigt til den
på tilbudet angivne tidsfrist.
Tilbuddet er betinget af, at anlægget udføres som projekteret og
uden yderligere erstatning for anlæggets anbringelse.

Garantiordning ved
anlægsarbejde

7.3
Netvirksomheden kan, inden et arbejde sættes i gang, kræve at
netkunden stiller bankgaranti eller depositum for anlægsbeløbet
ligesom netvirksomheden er berettiget til at kræve acontobeløb
under arbejdet.
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§ 8. Ikrafttræden, ændringer
Ikrafttræden

8.1
Tilslutningsbestemmelserne træder i kraft den 6. marts 2008.

Ændringer

8.2
Bornholms El-Net A/S forbeholder sig ret til at foretage
ændringer i bestemmelserne. Ændringerne meddeles
netkunderne ved påtryk på elregningen eller på anden måde,
således at netkunderne har mulighed bekendt med ændringen.
Bilag:
1. Leverings- og vedligeholdelsesgrænse
2. Stikledninger
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