Vores Elnet A/S
Decentrale producenter
Tarifoversigt pr. 1. januar 2019
Tariffer og periodeinddeling Periodeinddeling og energibetaling for de forskellige producentniveauer fremgår af
Energinet.dks hjemmeside.

Nettoafregnede decentrale producenter på A og B niveau

Rådighedsbetaling

øre/kWh

A lav

B høj

B lav

3,49

6,44

8,07

Abonnement

kr/år

4.908

4.908

2.184

Abonnement produktionsmåler

kr/år

3.384

3.384

660

Nettoafregnede kunder betaler almindelig tarif for forbrug og rådighedsbetaling for eget forbrug af egen produktion. Hvor der
ikke er en produktionsmåler betales kr. 65,-/år i rådighedsbetaling.
Egenproducenter, som opfylder "Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet" nr. 999 af 29. juni
2016, kan anmode om at blive nettoafregnet.

Nettoafregnede producenter tilsluttet på C-niveau
Timeafregnet

Rådighedsbetaling

Grp 2

Grp 2

Med prod måler

Uden prod måler

14,90 øre/kWh

Skabelon
Grp 4

Grp 4

Grp 6

65,00 kr/år

14,90 øre/kWh

65,00 kr/år

65,00 kr/år

468

468

Abonnement
Kunde ejer stikledning

kr/år

2.184

2.184

2.184

Abonnement
Produktionsmåler

kr/år

660

-

660

-

Ejer Energi Fyn stikledningen - typisk for installationer i Odense - er der et tillæg på abonnementet på 30 kr./år.
Gruppeopdeling af nettoafregnede decentrale producenter:
Grp 2 er timebaseret nettoafregning.
Grp 4 er forenklet timebaseret nettoafregning, hvor den målte levering til net ikke modregnes i det målte forbrug, men afregnes til gældende tarif.
Grp 6: Opgørelsen af betaling afgifter og tariffer for overordnet net er årsbaseret nettoafregnet, hvorimod opgørelsen af
Energi Fyn tariffer er bruttoafregnet.
Decentrale producenter med over 50 kW solceller, 25 kW vindmøller eller 11 kW for øvrige elproduktionsanlæg skal have en
produktionsmåler.
Hvor der er en produktionsmåler betales rådighedsbetaling og abonnement for produktionsmåler.
Der er ingen produktionsmåler for skabelon afregnede producenter i gruppe 6 på c-niveau.
Hvor der ikke er krav om en produktionsmåler betales kr. 65,-/år i rådighedsbetaling.
C tilsluttet-grp 6: Elproduktionen skal stamme fra vedvarende energikilder, som samlet set har en nominel effekt på højst 6
kW pr. husstand.
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Tarifoversigt pr. 1. januar 2019
Producenter, der er
direkte tilsluttet i
nettet og ikke er
nettoafregnet.
Abonnement

kr./år

A lav

B høj

B lav

C time

C lav

5.400

4.080

1.368

1.368

1.368

Både nettoafregnede egenproducenter og producenter, der er direkte tilsluttet i nettet betaler PSO -tarif i henhold til gældende satser hos Energinet.dk
Alle beløb er ekskl. moms.
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