
Bilag 1: Grundlag for nettilslutningen 
Dette bilag skal udfyldes af anlægsejeren som grundlag for hele nettilslutningsprocessen af for-
brugsanlægget. Består forbrugsanlægget af flere mindre enheder, skal dette fremgå af dette bilag. 

Oplysninger, som ikke er tilgængelige på tidspunktet for udfyldelsen, markeres med ####. 

 

Kontaktoplysninger 
 

Ejerforhold 
Virksomhed/Navn:       
Adresse:       
CVR nr:       
Tlf nr:       
e-mail:       

Bygherre: 
Virksomhed/Navn:       
Adresse:       
CVR nr:       
Tlf nr:       
e-mail:       

Kontaktoplysninger for fakturering af sagsbehandlingsomkostninger: 
Virksomhed/Navn:       
Adresse:       
CVR nr:       
Tlf nr:       
e-mail:       

Kontaktoplysninger for teknisk ansvarlig vedr. teknisk dokumentation: 
Virksomhed/Navn:       
Adresse:       
Tlf nr:       
e-mail:       

Kontaktoplysninger for tredjepart jf. aftalens pkt. 9.2 
Virksomhed/Navn:       
Adresse:       
CVR nr:       
Tlf nr:       
e-mail: 

 

  



 

Stamdata og tekniske oplysninger om forbrugsanlægget 
 

Forbrugsanlægget 
1. Type af anlæg: [eks. Elkedel, varmepumpe, etc] 
2. Samlet effekt for anlægget i kWac: 
3. Antal delanlæg: 
4. Effekt per delanlæg:  

 

Elforbrug 
1. Forventede antal fuldlasttimer:   timer 
2. Forventet årligt elforbrug:       GWh 

 

Andel tilsluttet med begrænset netadgang 
Forbrugsanlæggets samlede effekt    kW,  
Effekt tilsluttet med begrænset netadgang   kW 

 

Idriftsættelsestidspunktet for forbrugsanlægget: 
Ønsket idriftsættelsestidspunkt.       

Aftalen genforhandles, hvis forbrugsanlægget ikke er etableret senest  

  måneder efter ønsket idriftsættelsesdato. 

 

Systemydelser til den systemansvarlige virksomhed 
Forventes anlægget at levere systemydelser til den systemansvarlige virksomhed? 
 
Hvis ja, hvilke? 
 

 
  



 
Oplysninger om begrænsninger i netadgangen 
 

Forventede antal timer med begrænset netadgang. 
På tidspunktet for idriftsættelse, forventer netvirksomheden, at der under normale netforhold kan 
forekomme begrænsninger i adgang til nettet, for den del der er tilsluttet med begrænset netad-
gang i  ca.       timer årligt.  
 
Netvirksomheden kan på ingen måde gøres ansvarlig for overholdelse af ovenstående timetal 
eller yderligere begrænsninger i adgangen til nettet. 
 
 

 

Betalinger og teknisk grundlag i hhv. bilag 2 og bilag 3 er fastlagt på baggrund af dette grundlag 
samt i henhold til gældende love og regler for nettilslutning af et forbrugsanlæg.  

Ændringer i dette bilag kan medføre ændringer i betalingerne og det tekniske grundlag.  
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