
Forbrugstariffer

Som elkunde betaler du både for den strøm, du bruger, og for selve ’transporten’ gennem elnettet ud til din bolig. NKE-Elnet sørger for sidstnævnte og er dermed et netselskab. 
Forsyningstilsynet fastsætter et loft over, hvor meget netselskabet må opkræve for at transportere el i elnettet (nettariffen).

Tarifmodel
Det overordnede princip i tarifmodellen bygger på elforsyningslovens prisbestemmelser og følgende grundlæggende principper:

• Omkostningsægthed/rimelighed: Den enkelte kunde skal dække de omkostninger, som den pågældende giver anledning til i nettet.
• Kollektivitet: Alle kundetyper betaler det samme, uanset hvor mange km af elnettet den enkelte kunder faktisk anvender.
• Enkelthed.
• Mulighed for at sikre incitamentsskabende prissignaler.

For at sikre omkostningsægthed sker en opdeling i tre kundekategorier, som afspejler kundens fysiske tilslutningspunkt i elnettet. Dermed afholder kunden alene omkostninger 
til de dele af nettet, der anvendes til at levere elektricitet til den enkeltes forbrug:

• B Høj: Tilslutningspunktet er i 10-20 kV-nettet.
• B Lav: Tilslutningspunktet er typisk på 0,4 kV-siden af en 10-20/0,4 kV-station.
• C: Tilslutningspunktet er typisk i 0,4 kV-nettet (den typiske almindelige forbruger).

Af samme årsag afregnes egenproducenter med nettarif af den bruttoleverede mængde elektricitet, og da kapaciteten i elnettet skal stå til rådighed, sker også en 
rådighedsbetaling til egenproducenterne til dækning af omkostningerne heraf.

NKE-Elnet har fra 1. april 2021 indført tidsdifferentierede tariffer med tre forskellige tariffer på transporten af el. Helt konkret betyder det, at prisen på transport af el ikke 
længere er den samme i alle døgnets 24 timer, men i stedet bliver opgjort på baggrund af dit målte forbrug på timebasis.

Dette er en ændring, som hele elsektoren indfører for at påvirke kundernes elforbrug mod en delvis udjævning henover døgnets 24 timer for at undgå, at elforbruget kan 
overstige kapaciteten i elnettet i særligt spidsbelastede tidsrum i døgnet.

Årsabonnementer

Kundekategori B HØJ – tilsluttet højspændingsnettet

Nettariffer og abonnementer gældende fra 1. april 2021
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Ekskl. moms Inkl. moms

Priser i kr./år

                   1.140,00                   912,00     

De angivne tariffer nedenfor er for transport af strøm ekskl. elafgift til staten. Statsafgiften på el kan du finde på skat.dk.

B HØJ- og B LAV-kunder:
Lavlast:
Alle weekender og helligdage.
Hverdage i perioden 1. april-30. september i tidsrummet 23.00-07.00.
Hverdage i perioden 1. oktober-31. marts i tidsrummet 00.00-06.00.

Højlast:
Hverdage i perioden 1. april-30. september i tidsrummet 07.00-23.00.
Hverdage i perioden 1. oktober-31. marts i tidsrummet 06.00-07.00 og 20.00-
24.00.

Spidslast:
Hverdage i perioden 1. oktober-31. marts i tidsrummet 07.00-20.00.

C-kunder:
Lavlast:
Alle dage i perioden 1. april-30. september.
Alle dage i perioden 1. oktober-31. marts i tidsrummet 20.00-17.00.

Spidslast:
Alle dage i perioden 1. oktober-31. marts i tidsrummet 17.00-20.00.

Du kan læse mere om baggrunden for skiftet til tidsdifferentierede tariffer på vores hjemmeside i menupunktet "Elnet" --> "Information til elnetkunder" --> "Tidsdifferentierede 
nettariffer".

Forklaring på lastperioder for tidsdifferentierede nettariffer:

Kundekategori C – tilsluttet i lavspændingsnettet

                  552,00                           690,00 

                  552,00                           690,00 

Kundekategori B LAV – tilsluttet på lavspændingsside i transformerstation



                                                                                                                                               

                          3,18 

                          6,63 

                        39,14 

                          6,04 

                        10,78 

* De lavere nettariffer, der er gældende fra 1. april 2021 og året ud, skyldes en midlertidig prisnedsættelse af transport af strøm fra netselskabet Cerius til NKE-Elnets ledningsnet.

                        16,58                         16,58                         48,93 

                          1,19                           3,98                           7,55 

                          3,75                           8,29                         13,48                           3,00 

                        13,26 

                      690,00 

Egenproducenter uden produktionsmåler

Årsarbonnement for egenproducenter med produktionsmåler

PSO-afgiften kan du finde hos Energistyrelsen (ens.dk).

Rådighedsbetaling for egenproducenter med produktionsmåler
Priser i kr./år

                      912,00 

                      912,00                    1.140,00 Årsarbonnement – kundekategori B HØJ

Årsarbonnement – kundekategori B LAV

Årsarbonnement – kundekategori C

                      552,00                       690,00 

Inkl. moms

                        81,25 

Priser i kr./år

Interimistisk strøm: Afregnes som nævnt under henholdsvis kundekategorierne B og C.

Gebyrer: Der henvises til generelle betalingsbetingelser for NK-Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber.

Betaling: Mellem NKE-Elnet A/S og NK-Service A/S er der indgået aftale om, at NK-Service A/S varetager opkrævning og kundeservice. Ved manglende betaling påregnes 
renter og gebyrer. Rente- og gebyrsatsen fremgår af betalingsbetingelserne, der udleveres efter ønske.

Ekskl. moms Inkl. moms

Inkl. momsEkskl. moms

                   1.140,00 

Nettariffer*
Priser i øre/kWh ved lavlast Priser i øre/kWh ved højlast Priser i øre/kWh ved spidslast

Producenttariffer

Ekskl. moms

Øvrige forhold

Ekskl. moms

Rådighedsbetaling – kundekategori B HØJ                           2,23                           2,79 

                      552,00 

                          5,39                           6,74 

                        17,00                         13,60 

Rådighedsbetaling – kundekategori B LAV

Rådighedsbetaling – kundekategori C

                      552,00                       690,00 

Producenter

Årsarbonnement, kraftværk – kundekategori B HØJ

Årsarbonnement, kraftværk – kundekategori B LAV

Priser i kr./år

Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms

Transport til måler – C-kunde

Ekskl. moms Inkl. moms

Inkl. moms

                        65,00 

Transport til måler – B HØJ-kunde

Transport til måler – B LAV-kunde

Rådighedsbetaling

Priser i kr./år

                        13,26 

                          0,95 



Bemærkninger

Maks. tilslutning på 1 kVA.

Pr. tilslutning (prisen dækker op til 25 A)
Ved udvidelse til over 25 A koster det pr. A

Øvrige installationer

Små 1- og 3-fasede installationer

Ladestandere**

Kolonihavehus
Pr. bolig (prisen dækker op til 16 A stiksikring)
Ved udvidelse fra 16 A til 25 A

Bemærkninger

Pr. installation

Ved udvidelse til over 25 A koster det pr. A

Ved udvidelse til over 25 A koster det pr. A

Ved udvidelse til over 25 A koster det pr. A

Opsættes på eksisterende stikledning til erhverv uden 
udvidelse af leveringsomfanget. Gælder også for 
genopretning af udgået installation, samt landbrug i alle 
tilfælde.

Erhverv

Har normalt egen stikledning

Erhverv – kundekategori B HØJ

Erhverv – kundekategori B LAV

Erhverv – kundekategori C

Ekstra måler

Bemærkninger

Pr. bolig (prisen dækker op til 25 A stiksikring)
Ved udvidelse til over 25 A koster det pr. A

Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse Pr. bolig

Lejligheder (mere end 2 boliger over hinanden)
Standard lejlighed – 16 A

Stor lejlighed – 25 A

Pr. lejlighed – 10 AUngdoms- og plejeboliger under 65 m2 (uden køkken)

1.512,50 kr.

Priser ekskl. moms

1.210,00 kr.

12.550,00 kr.

8.550,00 kr.

7.937,50 kr.

1.400,00 kr.

11.800,00 kr.

4.800,00 kr.

6.350,00 kr.

1.450,00 kr.

 Tilslutningsbidrag forfalder til betaling, før eventuelt anlægsarbejde påbegyndes. 
 NKE-Elnet A/S anvender Dansk Energis standardtilslutningsbidrag, som Energitilsynet har taget til efterretning den 14. december 2016. 

Priser ekskl. moms

15.650,00 kr.

1.120,00 kr.

1.160,00 kr.

1.210,00 kr.

950,00 kr.

Priser ekskl. moms

1.090,00 kr.

1.210,00 kr.

15.650,00 kr.

1.187,50 kr.

19.562,50 kr.

9.300,00 kr. 11.625,00 kr.

15.650,00 kr. 19.562,50 kr.
1.512,50 kr.

Boliger

Parcelhuse og fritidshuse (skal have egen stikledning)

Priser inkl. moms

1.362,50 kr.

14.750,00 kr.

15.687,50 kr.

10.687,50 kr.

 Betalingsbetingelser 

** Gælder kun ladestandere opsat i det offentlige rum. Det offentlige rum defineres ved matrikuleret areal med offentlig adgang, fx indkøbscentre og parkeringshuse, samt umatrikuleret areal med offentlig adgang, fx parkeringspladser 
langs offentlige veje.

Priser inkl. moms

Priser ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400 v) til lavspændingsnettet.

Priser for tilslutning til elnettet gældende fra 1. januar 2022

1.512,50 kr.

6.000,00 kr.

Priser inkl. moms

19.562,50 kr.



 Genåbning uden for normal arbejdstid 1.270,00                                           1.587,50                                          

 Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 330,00                                              412,50                                             

250,00                                              312,50                                             

Gebyroversigt for NKE-Elnet A/S.

1.490,00                                           1.862,50                                          

Betalingsaftale

For sen betaling fra erhvervskunde

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning

Efter regning

720,00                                              900,00                                             

Fjernbetjent afbrydelse

Forgæves kørsel (til kunde)

Rykker til kunde ved for sen betaling Momsfrit

770,00                                              

Nedtagning af måler

1.070,00                                           1.337,50                                          

960,00                                              1.200,00                                          

1.490,00                                           1.862,50                                          

2.210,00                                           2.762,50                                          

Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted

1.030,00                                           

Målerundersøgelse på stedet

680,00                                              850,00                                             

 Genåbning 650,00                                              1.587,50                                          

Efter regning

1.120,00                                           1.400,00                                          

Fjernbetjent genåbning

Priser i kr. ekskl. moms Priser i kr. inkl. moms

500,00                                              625,00                                             

870,00                                              1.087,50                                          

Aflæsningsbesøg

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)

140,00                                              

Midlertidig tilslutning, NKE-Elnet A/S sætter op. 1 måler

Udbringning af måler

Gebyrliste gældende fra 1. januar 2021

Fra netselskab til kunde

962,50                                             

206,00                                              Momsfrit

310,00                                              Momsfrit

1.440,00                                           1.800,00                                          

660,00                                              

Nedlæggelse af målerinstallation

Midlertidig tilslutning, NKE-Elnet A/S sætter op. 2 målere

Priser i kr. inkl. moms

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op

Priser i kr. ekskl. moms

1.287,50                                           

825,00                                             

Nedtagning af måler

100,00                                              

960,00                                              1.200,00                                          

Fogedforretning, udkørende

Opstart af fogedforretning

Genopsætning af nedtaget måler

950,00                                              1.187,50                                          

2.250,00                                           2.812,50                                           Oprettelse af mikro VE-anlæg 

Oprettelse af mikro VE-anlæg, ekskl. målerinstallation

 Rykker for manglende selvaflæsning

Skønnet aflæsning 120,00                                              150,00                                             

Fra netselskab til elhandler via DataHub

Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1.010,00                                           1.262,50                                          

175,00                                              

140,00                                              175,00                                             

90,00                                                112,50                                             



Fra netselskab til elinstallatør Priser i kr. ekskl. moms Priser i kr. inkl. moms

Rykker til elhandler ved for sen betaling

 *** Gebyret er fritaget for moms mellem elhandler og kunde, jf. medlemsinfo nr. 92/2016 fra Dansk Energi. 
 For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure. 

125,00                                             

310,00                                              387,50                                             

100,00                                              

Forgæves kørsel***

Forgæves kørsel (til elinstallatør) 720,00                                              900,00                                             

Kontrolbesøg

Målerudskiftning på kundens foranledning

830,00                                              

1.250,00                                           

1.037,50                                          

1.562,50                                          

For sen betaling fra elhandler

720,00                                              Momsfrit

Priser i kr. ekskl. moms Priser i kr. inkl. momsFra netselskab til elhandler
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