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Generelt
Abonnement:
Abonnementsbetaling dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles omkostninger.

Transport EM Net:
Betaling for brug af EnergiMidt Net A/S’ net (60/10/0,4 kV). Betalingen dækker bl.a. nettab og omkostninger til drift, vedligehold og anlæg af nettet.

Rådighedstarif:
Egenproducenters betaling til dækning af stilstandsomkostninger. Rådighedstarif opkræves også for
elkedler med fuld netadgang – se priserne under Priser for producenter – nettoafregning.
EnergiMidt er berettiget til at foretage ændringer i priser, gebyrer og bestemmelser indenfor rammerne
af de til enhver tid gældende regler herfor. De til enhver tid gældende priser kan ses på EnergiMidts
hjemmeside www.energimidtnet.dk.
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Generelle vilkår
Gruppe
Kundetype

Erhverv

Erhverv

Bolig og mindre erhverv
B 0,4 kV
skabelon

C timemålt

Øvrige
C skabelon

Decentral
producent

A 60 kV

A 10 kV

B 10 kV

B 0,4 kV

Tilslutningspunkt:

60/10 kV
transformerstation

60/10 kV transformerstation

10/0,4 kV (0,69)
kV transformerstation

10/0,4 (0,69) kV
transformerstation

10/0,4 (0,69) kV
transformerstation

0,4 kV fordelingsnet (kabelskab eller mast)

0,4 kV fordelingsnet (kabelskab eller mast)

Individuel

Spændingsniveau:

Levering og
måling på 60
kV niveau

Tilslutning og
måling på 10
kV niveau

Tilslutning og
måling på 10 kV
niveau

Tilslutning på
0,4 (0,69) kV
niveau

Tilslutning på 0,4
(0,69) kV niveau

Tilslutning på 0,4
kV niveau

Tilslutning på
0,4 kV niveau

Leveringsniveau
er aftalt med den
enkelte anlægsejer, jf. leveringsaftalen.

Aflæsning:

Timeaflæst

Timeaflæst

Timeaflæst

Timeaflæst

Aflæsning pr. 31/12

Timeaflæst

Aflæsning pr.
31/12

Afregning af
elproduktion
foretages af
Energinet.dk.
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Afgrænsning mellem kundetyper
Generelt.
Alt slutforbrug pr. målepunkt med et årsforbrug større end 100.000 kWh timeregistreres og fjernaflæses, jf. markedsforskrift D1, afsnit 8.2 hos Energinet.dk.
Flytning mellem kundetyper påvirker udelukkende fremtidigt forbrug.
Ved nytilslutninger eller større ændringer kan tarifgruppen fastsættes efter forventet forbrug.
C skabelon
Installationer med årsforbrug mindre end 100.000 kWh og tilslutningspunkt i 0,4 kV fordelingsnettet
(kabelskab eller mast).
Ved årsforbrug større end 100.000 kWh etableres timeaflæsning og flytning til kundetype C timemålt.
C timemålt
Installationer med årsforbrug større end 100.000 kWh og tilslutningspunkt i 0,4 kV fordelingsnettet
(kabelskab eller mast).
Ved årsforbrug mindre end 60.000 kWh flyttes til kundetype C skabelon.
B 0,4 kV skabelon
Installationer med årsforbrug mindre end 100.000 kWh samt tilslutningspunkt i 10/0,4 (0,69) kV transformerstation. Ved årsforbrug større end 100.000 kWh etableres timeaflæsning og flytning til kundetype B 0,4 kV.
B 0,4 kV
Installationer med årsforbrug større end 100.000 kWh samt tilslutningspunkt i 10/0,4 (0,69) kV transformerstation. Ved årsforbrug mindre end 60.000 kWh flyttes til kundetype B 0,4 kV skabelon.
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Priser for forbrugskunder
Priser ekskl. moms

Priser inkl. moms

Tariffer for el til varmeproduktion til kollektiv varmeforsyning
Ved henvendelse, og opfyldelse af kravene, kan opnås følgende tariffer:
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Priser for producenter
Nettoafregning
(Elproduktionen anvendes fortrinsvis af producenten)
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Bruttoafregning
(Hele elproduktionen leveres til EnergiMidt Net – og afregningen foretages af Energinet.dk)

Installationstilsluttede nødstrømsanlæg som regulérkraft
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Priser og vilkår for tilslutningsbidrag

På EnergiMidts hjemmeside på adressen http://www.energimidtnet.dk/sider/dokumenter.aspx finder
du yderligere oplysninger om netbenyttelsesaftale og tilslutningsbestemmelser.
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Øvrige priser, gebyrer og betalingsbetingelser
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Manglende betaling
Morarenter:
Der beregnes renter fra sidste rettidige betalingsdato og indtil betalingstidspunktet. Rentesatsen er
Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 % p.a.
Rykkerskrivelse:
Sker betaling ikke senest sidste rettidige betalingsdato udsendes rykkerskrivelse. Gebyr faktureres på
den udsendte rykkerskrivelse.
Inkassomeddelelse:
Udebliver betalingen fortsat, udsendes inkassomeddelelse med oplysning om, at restancen vil blive
søgt inddrevet ved inkassobesøg.
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