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Elpriser 1. kvt. 2016 Excl. moms Inkl. moms

Fri EL 19,99 øre/kWh 24,99 øre/kWh

PSO-afgift, Energinet.dk 26,10 øre/kWh 32,63 øre/kWh

System og netbetaling, Energinet.dk 8,20 øre/kWh 10,25 øre/kWh

Netbetaling til HEF, 60/20kV 20,50 øre/kWh 25,63 øre/kWh

Netbetaling, 0,4/20kV 3,50 øre/kWh 4,38 øre/kWh

Elafgift 88,50 øre/kWh 110,63 øre/kWh

I alt 166,79 øre/kWh 208,49 øre/kWh

Abonnement: Excl. moms Inkl. moms

Net - 1. måler < 100.000 kWh 850,00 kr./år 1.062,50 kr./år

Net - 1. måler > 100.000 kWh 3.975,00 kr./år 4.968,75 kr./år

Net - Ekstra måler > 100.000 kWh    2.000,00 kr./år 2.500,00 kr./år

VE-anlæg (solcelle)       285,00 kr./år 356,25 kr./år

Aars El-Handel A/S         30,00 kr./kvt. 37,50 kr./kvt.

Få reduktion i elafgiften hvis deres bolig opvarmes med elektricitet.

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

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 50,20 øre/kWh.

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 elforsyningen, der registrerer, at din

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



Investeringsbidrag: Excl. moms Inkl. moms

 Parcelhuse,fritidshuse 25 amp. 13.700,00 kr. 17.125,00 kr.

Tæt/lav bebyggelse 25 amp.* 10.850,00 kr. 13.562,50 kr.

Lejligheder 25 amp.** 9.050,00 kr. 11.312,50 kr.

Lejligheder uden køkken 25 amp.** 4.750,00 kr. 5.937,50 kr.

Enfasede installationer < 1 KW 1.585,00 kr. 1.981,25 kr.

Erhverv (pr. amp. udover 25 amp) 1.020,00 kr. 1.275,00 kr.

Pr. kW maks *** 1.632,00 kr. 2.040,00 kr.

Investeringsbidrag:

Der betales investeringsbidrag af leveringsomfanget defineret som tarifsikrings

størrelse i amp eller en kW maks belastning. En nedsættelse af leveringsomfanget

udløser ikke tilbagebetaling af tidligere indbetalt investeringsbidrag.

Investeringsbidraget opkræves før opsætning af måler.

Særlig investeringsbidrag:

Individuel beregning af investeringsbidrag kan forekomme ved specielle

installationer, f.eks. specielt følsomme eller forstyrrende anlæg m.v.,

samt forbrugere der forsynes direkte fra en transformerstation.

Definitioner:

*. Tæt/lav bebyggelse er sammenbyggede boliger i bygninger med en eller to etager.

**. Lejligheder er boliger i bygninger med mere end to etager.

***. Installationer med et forbrug over 100.000 kWh/år afregnes efter kW maks.

Midlertidige installationer / byggestrøm Excl. moms Inkl. moms

Målerleje pr. påbegyndt måned 310,00 kr. 387,50 kr.



Gebyrer Excl. moms Inkl. moms

1. Rykker * 100,00 kr.

Inkassomeddelelse, 2. Rykker * 100,00 kr.

Rentesats ved for sen betaling

Betalingsaftale * 100,00 kr.

Inkassobesøg * 250,00 kr.

Lukkerbesøg * 400,00 kr.

Genoplukning indenfor normal arbejdstid 400,00 kr. 500,00 kr.

Genoplukning udenfor normal arbejdstid 800,00 kr. 1.000,00 kr.

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

Udskrift af regningskopi 35,00 kr. 43,75 kr.

Selvaflæsningskort, aflæsningsbesøg 240,00 kr. 300,00 kr.

For at skønne en aflæsning 65,00 kr. 81,25 kr.

Ændring af skønnet opgørelse 80,00 kr. 100,00 kr.

Ekstraordinær opkrævning ved flytning 65,00 kr. 81,25 kr.

Målerundersøgelse på stedet 350,00 kr. 437,50 kr.

Målerkontrol incl. ny måler** 2.300,00 kr. 2.875,00 kr.

Nedtagning af måler 575,00 kr. 718,75 kr.

Målergenetablering 550,00 kr. 687,50 kr.

Udbringning af måler (forsendelse) 165,00 kr. 206,25 kr.

Uberettiget forbrug - (ulovlig gentilslutning) 1.100,00 kr. 1.375,00 kr.

Oprettelse af mikro VE-anlæg (Solcelle) 1.200,00 kr. 1.500,00 kr.

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

momsfritaget.

De **-markerede er for målere under 100.000 kWh/år

Nationalbankens udlånsrente + 7%


