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Info til installatøren om nye tilslutningsbidrag til N1 A/S pr. 1. april 2021. 
 
 
N1 regulerer normalt tilslutningspriser én gang årligt ved årsskiftet. Priserne skal metodegodkendes af 
Forsyningstilsynet, før vi må anvende dem. Den proces var ikke afsluttet ved årsskiftet. 
 

Nyheder i prisbladet i forhold til det nu gældende: 

1. Der indføres en belastningsrettighed i Ampere for alle boligtyper. Tidligere havde lejligheder og 
tæt/lav ikke en Ampere rettighed. 

2. Vedr. lejligheder skal der fremover vælges mellem en ”Standard lejlighed på 16A” og ”Stor 
lejlighed på 25A”. 
Opdelingen i disse kategorier bliver tilføjet på www.installationsblanket.dk på sigt, men indtil det 
sker, skal der vælges ”Standard lejlighed” i kategori, og der skal skrives ”Standard lejlighed på 

16A” eller ”Stor lejlighed på 25A” ind i det underliggende bemærkningsfelt. 

3. Der indføres en ny kategori ”Kolonihavehus 16A”. 
Denne kategori bliver tilføjet på www.installationsblanket.dk på sigt, men indtil det sker, skal der 
vælges ”Standard fritidshus” i kategori, og der skal skrives ”Kolonihavehus 16A” ind i det 
underliggende bemærkningsfelt. 

4. Små installationer til teknisk brug på max 1000 W, kan fremover tilsluttes som 1- eller 3 faset. 

5. Ampere over 25 A opdeles efter tilslutningspunkt: 
C = 0,4 kV tilslutning i kabelskab 
B lav = 0,4 kV tilslutning i transformerstation 

B høj = 10/15/20 kV tilslutning i transformerstation 
A lav = 10/15/20 kV tilslutning i 60 kV transformerstation 
A høj = 60 kV tilslutning i 60 kV transformerstation 
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Standard tilslutningsbidrag for N1 A/S med virkning fra 1. april 2021 
 
Priserne er ekskl. moms. 

Type af tilslutning Kr. 

Parcelhus/fritidshus (fritliggende hus) med maks. 25 ampere 
pr. stikledning (byzone) 15.550 

Rækkehus – 25 A (Tæt/lav bebyggelse) sammenbyggede 
boliger med 1 eller 2 etager (byzone) 12.450 

Standard lejlighed - 16 A (byzone) 

Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager 8.500 

Stor lejlighed - 25 A (byzone) 
Sammenbyggede boliger med mere end 2 etager 11.750 

Kolonihavehuse - 16 A (byzone) 
9.220 

Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maks. 65 m2 – 10 A 
(byzone) Formål skal dokumenteres 4.780 

Små 1- og 3 fasede installationer til teknisk brug med 
belastning på maks. 1000 W 1.080 

Øvrige installationer til og med 25 ampere, der ikke er 
omfattet af ovenstående 15.550 

A-Høj kunder, kr. pr. MVA 
590.000 

A-Lav kunder, kr. pr. MVA 
1.090.000 

B-Høj kunder, kr. pr. ampere, udover standardtilslutning (25 
A) ved installationer større end 25 A (A opgøres ved 0,4 kV) 1.110 

B-Lav kunder, kr. pr. A, udover standardtilslutning 
(25 A) ved installationer større end 25 A 1.150 

C kunder, pris pr. A, udover standardtilslutning 

(25 A) ved installationer større end 25 A 1.200 

Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning 
1.920 

Etablering af TN-system (nulling) ved direkte tilslutning i 
transformerstation 7.000 

 
Information vedr. telefonisk kontakt til Kundetilslutning hos N1 

Fra tirsdag d. 16. marts ændres vores tast selv løsning hos N1 når I ringer ind på 7023 0043. 
Antallet af tastevalg bliver reduceret for at gøre menuen mere overskuelig. 
 
Genvej til Kundetilslutning: 
Det tidligere N1:             7023 0043, tast 2, tast 1, tast 2 
Det tidligere Evonet:       7023 0043, tast 2, tast 1, tast 1 

 
Vores åbningstider er stadig 7:30 – 16:00 (man – tors) og 7:30 – 14:00 (Fre) 


