
Det betyder at prisen varierer time for time, alt efter om markedspriserne går op 

af hvornår på døgnet dit elforbrug ligger. Derudover er der afgifter og tillæg til

 staten samt moms.

Tarifblad fra 01-08-2022
fra 01-08-2022 afregnes alle kunder med produktet Fri el spot. 

eller ned på den nordiske elbørs Nord Pool. Prisen beregnes time for time afhængigt
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Tlf. 98 62 19 33
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CVR-nr. 25 77 49 49



Priser fra 01-08-2022 Excl. moms Inkl. moms

Transmissionsnettarif, Energinet 4,90 øre/kWh 6,13 øre/kWh

Systemtarif, Energinet 6,10 øre/kWh 7,63 øre/kWh

Balancetarif for forbrug, Energinet 0,23 øre/kWh 0,29 øre/kWh

Elafgift Skat 76,30 øre/kWh 95,40 øre/kWh

Gebyrer Excl. moms Inkl. moms

Abonnement           0,50 kr./dag 0,63 kr./dag

Opkrævningsgebyr pr. stk. (ej tilmeldt PBS) 31,20 kr. 39,00 kr.

PBS-opkrævningsgebyr pr. stk. 7,20 kr. 9,00 kr.

1. Rykker * 100,00 kr.

Inkassomeddelelse, 2. Rykker * 100,00 kr.

Rentesats ved for sen betaling

Betalingsaftale * 105,00 kr.

Udskrift af regningskopi 31,20 kr. 39,00 kr.

Ekstraordinær opkrævning ved flytning 75,00 kr. 93,75 kr.

De *-markerede gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsen cirkulære af 2. juli 2004

momsfritaget.

Få reduktion i elafgiften hvis din bolig opvarmes med elektricitet.

Alle kunder, der bruger elektricitet til opvarmning af deres bolig,

kan få en reduktion i elafgiften for forbruget over 4.000 kWh pr. år,

Hvis boligen er registreret i Bygnings- og Boligregisteret, BBR, som "elopvarmet",

reduceres elafgiften for forbruget over 4.000 kWh pr. år med 94,38 øre/kWh incl. moms.

Registrering

Er din bolig ikke registreret med "elvarme", skal du kontakte BBR-registeret.

BBR vil herefter godkende eller afvise din anmodning.

Efterfølgende skal godkendelse sendes til dit lokale netselskabet, der registrerer, at din

elafgift skal nedsættes, hvilket vil fremgå af din næste elregning.

Hertil kommer nettarif og netabonnement, som er afhængig af hvilket netområde du bor 

Nationalbankens udlånsrente + 7%


