Vores Elnet A/S
Decentrale producenter
Tarifoversigt pr. 1. juli 2021
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

3,38

6,09

7,87

Abonnement

kr/år

2.700

2.700

384

Abonnement produktionsmåler

kr/år

2.604

2.604

300

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.
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Ctime/flex
Grp 2 og 3

Grp 2 og 3

Med prod
måler

Uden prod måler

14,05

Rådighedsbetaling

øre/kWh

65,00 kr/år

Abonnement
Kunde ejer stikledning

kr/år

384

384

Abonnement
Produktionsmåler

kr/år

300

-

Ejer Vores Elnet 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. 3 er der tale om øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres.
Eventuel overskudsproduktion sælges til elnettet med det samme. Hvis man ikke er godkendt til pristillæg, skal man sælge
overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.
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.

Producenter, der er
direkte tilsluttet i
nettet og ikke er
nettoafregnet.
Abonnement

kr./år

A lav

B høj

B lav

C time/flex

2.652

2.652

348

348

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