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Tariffer:

Nettarif 0,4 kV Aars-Hornum Net A/S 8,70 øre/kWh 10,88 øre/kWh

*Overliggende Net (N1) Tidsdifferentiering Lav 3,23 øre/kWh 4,04 øre/kWh

*Overliggende Net (N1) Tidsdifferentiering Høj 8,59 øre/kWh 10,73 øre/kWh

*Overliggende Net (N1) Tidsdifferentiering Spids 15,12 øre/kWh 18,90 øre/kWh

Net rådighedstarif (Produktionsmåler) 6,41 øre/kWh 8,01 øre/kWh

Elafgift, SKAT 90,30 øre/kWh 112,88 øre/kWh

Abonnement:

Net abonnement, forbrug timemåler 495,00 kr./år

Net abonnement, egenproduktion timemåler VE 630,00 kr./år

Net abonnement produktionsmåler 405,00 kr./år

Net fast rådighedsbetaling (VE) 81,25 kr./år

*Overliggende nettarif er gældende for alle kunder, og er den transportbetaling som N1 opkræver for at 

transportere strømmen frem til AARS-HORNUM NET A/S 20kV transformerstationer.

Rådighedstarif er et abonnement til egensproducenter uden produktionsmåler, typisk kunder med solceller.

Få reduktion i elafgiften hvis din bolig opvarmes med elektricitet.

Registrering.

Er din bolig ikke registreret med "elvarme", skal du kontakte BBR-registeret.

BBR vil herefter godkende eller afvise din anmodning.

skal nedsættes, hvilket vil fremgå af din næste elregning.

Alle kunder, der bruger elektricitet til opvarmning af deres bolig, 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 111,88 øre/kWh incl. moms.

Efterfølgende skal godkendelse sendes til Aars-Hornum Net A/S, der registrerer, at din elafgift

Excl. moms Inkl. moms

Inkl. momsExcl. moms

396,00 kr.

504,00 kr.

324,00 kr.

65,00 kr.



Investeringsbidrag:

Parcelhus-/fritidshus og erhverv under 25 A (kr. 

pr. tilslutning)
19.562,50 kr.

Rækkehuse (kr. pr. tilslutning) 15.687,50 kr.

Standart lejlighed 16 amp. (kr. pr. tilslutning) 10.687,50 kr.

Stor lejlighed 25 amp. (kr. pr. tilslutning) 14.750,00 kr.

Ældre-/ungdomsbolig (kr. pr. tilslutning) 6.000,00 kr.

Kolonihavehuse (kr. pr. tilslutning) 11.625,00 kr.

Små 1-fasede og 3-fasede installationer <1 kW 

(kr. pr. tilslutning)
1.362,50 kr.

Enhedstarif for erhverv C pr. A over 25 A 1.512,50 kr.

Enhedstarif for erhverv B-lav pr. A over 25 A 1.450,00

Enhedstarif for erhverv B-høj pr. A over 25 A 1.400,00 kr.

Midlertidig installation

Tilslutningsbidraget for samtlige kategorier betales forud for arbejdets påbegyndelse.

Ved etablering af el-distributionsnet i udstykningsområder vil tilslutningsbidraget for samtlige grunde

blive opkrævet for arbejdets påbegyndelse. Beløbet opkræves hos den, som udstykker.

Bemærk pr. 1. april 2016 er ti-årsreglen trådt i kraft og det betyder, at når et tilslutningsbidrag ikke

har været udnyttet inden for de sidste ti år, bortfalder retten til genetablering og der skal betales 

tilslutningsbidrag iht. gældende takstblad.

Ved etablering af forsyningsnet på privat matrikel fx transformerstation elle kabelskab, betaler ejer de 

meromkostninger det påfører Netselskabet.

Inkluderet i prisen for Tilslutningsbidrag er tinglysning samt erstatning for fragivelse af Gæsteprincippet.

Gebyrer:

Rykkere *

Inkassomeddelelse *

Rentesats ved for sen betaling

Net gebyr fjernafbrydelse * 175,00 kr.

Net gebyr fjernåbning indenfor normal arbejdstid 175,00 kr.

Net gebyr lukkebesøg 1.087,50 kr.

Nationalbankens udlånsrente + 7%

100,00 kr.

140,00 kr.

140,00 kr.

870,00 kr.

12.550,00 kr.

8.550,00 kr.

11.800,00 kr.

4.800,00 kr.

9.300,00 kr.

1.210,00 kr.

1.120,00 kr.

1.090,00 kr.

1.160,00 kr.

Efter regning

100,00 kr.

Inkl. moms

Inkl. moms

Excl. moms

Excl. moms

15.650,00 kr.



Net gebyr genåbning indenfor normal arbejdstid 812,50 kr.

Net gebyr aflæsning 625,00 kr.

Net gebyr målertjek på stedet 1.337,50 kr.

Målerkontrol incl. ny måler 2.762,50 kr.

Net gebyr nedtagning måler 1.200,00 kr.

Net gebyr genopsætning måler 1.200,00 kr.

Udbringning af måler (forsendelse) 312,50 kr.

Uberettiget forbrug - (ulovlig gentilslutning) 1.287,50 kr.

Oprettelse af mikro VE-anlæg (Solcelle) 1.862,50 kr.

De *-markerede gebyrer er i henhold til SKAT momsfritaget.

960,00 kr.

960,00 kr.

250,00 kr.

1.030,00 kr.

1.490,00 kr.

650,00 kr.

500,00 kr.

1.070,00 kr.

2.210,00 kr.


