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SK Elnet A/S

skforsyning.dk

B - kunder. (Tilsluttet i transformer og forbrug >100.000 kWh)

Elnetprisens sammensætning:
Transport til måler *
Afgifter til staten **
Moms
Elnetpris i alt

39,05 øre/kWh
87,80 øre/kWh
31,71 øre/kWh
158,56 øre/kWh

* Transport til måler (opkræves af netselskabet)
Transportbetaling – lokalt net
Transportbetaling – SEAS-NVE
Transportbetaling – overliggende net
Offentlige forpligtelser (PSO)

6,65 øre/kWh
3,50 øre/kWh
7,10 øre/kWh
21,80 øre/kWh

*PSO taksten udgør 1,3 øre/kWh excl. moms for egenproduktionen for ejendomme som er omfattet af nettoafregning.

** Statsafgifter (opkræves af netselskabet)
Elafgift

87,80 øre/kWh

Abonnement:
SK Elnet A/S
Årsabonnement

ekskl. moms
4.860,00 kr.

inkl. moms
6.075,00 kr.

C - kunder. (Tilsluttet lavspændingsnettet eller årsforbrug < 100.000 kWh)
Elnetprisens sammensætning:
Transport til måler *
Afgifter til staten **
Moms
Elnetpris inkl. moms og afgifter

42,40 øre/kWh
87,80 øre/kWh
32,55 øre/kWh
162,75 øre/kWh

* Transport til måler (opkræves af netselskabet)
Transportbetaling – lokalt net
Transportbetaling – SEAS-NVE
Transportbetaling – overliggende net
Offentlige forpligtelser (PSO)

10,00 øre/kWh
3,50 øre/kWh
7,10 øre/kWh
21,80 øre/kWh

*PSO taksten udgør 1,3 øre/kWh excl. moms for egenproduktionen for ejendomme som er omfattet af nettoafregning.

** Statsafgifter (Opkræves af netselskabet)
Elafgift

87,80 øre/kWh

Energiafgiften udgør 38 øre/kWh for forbrug over 4000 kWh, når der anvendes el
til opvarmning i helårsbeboelse.
Prisen på markedsel kan ses under takstbladet SK Energisalg A/S, som sammen med
Elnetprisen udgør den samlede elpris.

Abonnement:
SK Elnet A/S
Årsabonnement
Almindelig måler
Uden måler

ekskl. moms

inkl. moms

525,00 kr.
445,00 kr.

656,25 kr.
556,25 kr.

Øvrige forhold
Interimistisk strøm
Afregnes som nævnte under B henholdsvis C kunder.
Gebyrer
Der henvises til generelle betalingsbetingelser for SK Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber.
Ændring af balanceansvarlig ......................................... Faktureres efter medgået tid + eksterne
..................................................................................... tjenesteydelser
Producenter med leverance til SK Elnet A/S
(Excl. gebyr til Energinet.dk) ........................................ 6.400,00 kr. inkl. moms. pr. år
Betaling
Mellem SK Elnet A/S og SK Service A/S er der indgået aftale om, at SK Service A/S varetager
opkrævningen og kundeservice.
Ved manglende betaling beregnes renter og gebyrer.
Rente og gebyrsatsen fremgår af betalingsbetingelserne, der udleveres efter ønske.
Investeringsbidrag
Kategori:
Parcelhuse, fritidshuse og erhverv op til 25 ampere
Tæt/lav bebyggelse op til 25 ampere
Lejligheder op til 25 ampere
Ungdoms-, ældre-, plejebolig
Enfasede installationer
Erhverv pr. ampere fra 25 ampere
Spændingsforstyrrende apparater pr. ampere *
Ladestander pr. ampere.

Ekskl. moms
13.750 kr.
10.900 kr.
9.100 kr.
4.780 kr.
1.595 kr.
1.025 kr.
1.025 kr.
490 kr.

Inkl. moms
17.188 kr.
13.625 kr.
11.375 kr.
5.975 kr.
1.994 kr.
1.281 kr.
1.281 kr.
613 kr.

* Beregnes som (nødv. kortslutningseffekt – abonneret leveringsomfang) x 0,7 x takst

Ved ændringer i stikledningens størrelse eller i kategori betales differencen mellem investeringsbidraget svarende til den nye stikledningssikring (kategori) og investeringsbidraget svarende til den eksisterende stikledningssikring (kategori).
Ved særlige forsyningsforhold fastsættes investeringsbidraget af SK Elnet A/S efter forhandling med
kunden.
Tilslutning af interimistisk strøm betales efter medgået tid.
Leveringsbestemmelser
Elforsyningen sker efter de til enhver tid gældende leveringsbestemmelser. Bestemmelserne kan
rekvireres hos SK Forsyning A/S.
(Takstbladet efterfølger takstblad pr. 1. april 2015).

