ÅBNINGSTIDER

NKE-Elnet A/S
Ærøvej 2
4700 Næstved
Telefon 55 78 60 00
www.nke-elnet.dk

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 09.00-15.00
kl. 09.00-15.00
kl. 09.00-15.00
kl. 09.00-15.00
kl. 09.00-12.30

Nettariffer og abonnementer
Forbrugstariffer
Kundekategori B-H Ø J – tilsluttet højspændingsnettet
Årsabonnement

Enhed
kr./år

Priser
Ekskl. moms

Inkl. moms

1.222,00

1.527,50

Transport til måler

øre/kWh

5,86

7,33

Afgifter til staten

øre/kWh

91,00

113,75

Netpris

øre/kWh

96,86

121,08

Kundekategori B-LA V – tilsluttet på lavspændingsside i transformerstation

Enhed

Priser
Ekskl. moms

Inkl. moms

Årsabonnement, årsaflæst måler (skabelon)

kr./år

440,00

550,00

Årsabonnement, timeaflæst måler

kr./år

536,00

670,00

Transport til måler

øre/kWh

5,86

7,33

Afgifter til staten

øre/kWh

91,00

113,75

Netpris

øre/kWh

96,86

121,08

Kundekategori C – tilsluttet i lavspændingsnettet

Enhed

Priser
Ekskl. moms

Inkl. moms

Årsabonnement, årsaflæst måler (skabelon)

kr./år

440,00

550,00

Årsabonnement, timeaflæst måler

kr./år

536,00

670,00

Transport til måler

øre/kWh

12,42

15,53

Afgifter til staten

øre/kWh

91,00

113,75

Netpris

øre/kWh

103,42

129,28

Energiafgiften udgør 40,5 øre/kWh for forbrug over 4000 kWh, når der anvendes el til opvarmning i helårsbeboelse iht. BBR.

Producenttariffer
Egenproducenter uden produktionsmåler
Rådighedsbetaling

Enhed
kr./år

Priser
Ekskl. moms
65,00

Inkl. moms
81,25

Enhed

Egenproducenter med produktionsmåler
Årsarbonnement, produktionsmåler

kr./år

Priser
Ekskl. moms

Inkl. moms

536,00

670,00

Rådighedsbetaling – kundekategori B-LAV

øre/kWh

2,11

2,64

Rådighedsbetaling – kundekategori C

øre/kWh

8,02

10,03

Producenter

Enhed

Årsarbonnement, kraftværk

kr./år

Priser
Ekskl. moms
536,00

Inkl. moms
670,00

PSO-afgiften udgør 0,3 øre/kWh for egenproducenter.

Øvrige forhold
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.

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

Priser inkl. moms

Boliger

Bemærkninger

Parcelhuse og fritidshuse (skal have egen stikledning)

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

13.900,00 kr.
1.035,00 kr.

Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse

Pr. bolig

11.000,00 kr.

Lejligheder (mere end 2 boliger over hinanden)

Pr. lejlighed

9.200,00 kr.

Ungdoms- og plejeboliger under 65 m2 (uden køkken)

Pr. lejlighed

4.820,00 kr.

Erhverv

Bemærkninger

Har normalt egen stikledning

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

Ekstra måler

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

Bemærk, at der betales tilslutningsbidrag efter anvendelsen af installationen.
Der må ikke være erhverv og boliger på samme stikledning.
Ved tilslutning fra 500 A og opefter er indtegningen i hele 100 A.

Priser inkl. moms
13.900,00 kr.
1.035,00 kr.
950,00 kr.

Priser inkl. moms

Øvrige installationer* (gælder ikke udelysanlæg)

Bemærkninger

Uden måler

Maks. tilslutning på 1 kVA.
kWh-forbruget beregnes som tilsluttet effekt x 8.760 timer pr. år.

1.610,00 kr.

Med måler

Maks. tilslutning på 1 kVA.

1.610,00 kr.

Ladestandere**

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

12.250,00 kr.
490,00 kr.

*Øvrige installationer defineres som installationer, der ikke er:
• Bolig, landbrug, erhverv og anden servicevirksomhed
• Boder og lign. til salg, information og anden publikumsbetjening – heller ikke, hvis de kun er sæsonåbent.
Disse installationer henføres til erhverv.
** 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

Udelysanlæg

Bemærkninger

Pr. tændskab med måler

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

Med måler

Maks. tilslutning på 1 kVA.

13.900,00 kr.
1.035,00 kr.
1.610,00 kr.

Betalingsbetingelser
Tilslutningsbidrag forfalder til betaling, før eventuelt anlægsarbejde påbegyndes.
NKE-Elnet A/S anvender Dansk Energis standardtilslutningsbidrag, som Energitilsynet har taget til efterretning den 17. november 2015.

Gebyrliste 2018
Gebyroversigt for NKE-Elnet A/S. Gældende fra den 1. januar 2018.

Direkte fra netselskab til kunde

Priser i kr. ekskl. moms

Priser i kr. inkl. moms

Betalingsaftale

105,00

Momsfrit

For sen betaling fra erhvervskunde

310,00

Momsfrit

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning

720,00

900,00

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

940,00

1.175,00

1.250,00

1.562,50

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op

335,00

418,75

Nedlæggelse af målerinstallation

760,00

950,00

Nedtagning af måler

685,00

856,25

Oprettelse af mikro VE-anlæg

1.670,00

2.087,50

Oprettelse af mikro VE-anlæg, ekskl. målerinstallation

1.385,00

1.731,25

Rykker til kunde ved for sen betaling

100,00

Momsfrit

Udbringning af måler

215,00

268,75

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

Til elhandler via datahub

Priser i kr. ekskl. moms

Priser i kr. inkl. moms

Aflæsningsbesøg

450,00

562,50

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)

580,00

725,00

Fjernbetjent afbrydelse

105,00

131,25

Fjernbetjent genåbning

105,00

131,25

Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid

260,00

325,00

Efter regning

Efter regning

Opstart af fogedforretning

790,00

987,50

Genopsætning af nedtaget måler

710,00

887,50

Genåbning

550,00

687,50

Genåbning uden for normal åbningstid

1.230,00

1.537,50

Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler

1.420,00

1.775,00

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted

1.990,00

2.487,50

Målerundersøgelse på stedet

640,00

800,00

Nedtagning af måler

660,00

825,00

Rykker for manglende selvaflæsning

75,00

93,75

Skønnet aflæsning

65,00

81,25

Forgæves kørsel*

560,00

Momsfrit

Fogedforretning, udkørende

* 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.

Direkte til elhandler

Priser i kr. ekskl. moms

Priser i kr. inkl. moms

For sen betaling fra elhandler

310,00

387,50

Rykker til elhandler ved for sen betaling

100,00

125,00

Revideret af Bjarne Andreasen, 01.01.2018.

