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3Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk

Generelt

Abonnement:

Abonnementsbetaling dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles 

omkostninger.

Transport N1:

Betaling for brug af N1s net (60/10-20/0,4 kV). Betalingen dækker bl.a. nettab og 

omkostninger til drift, vedligehold og anlæg af nettet.

Rådighedstarif:

Egenproducenters betaling til dækning  for netrådighed – se priserne under “Priser for 

producenter – nettoafregning” på side 10.

N1 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 N1s hjemmeside n1.dk.

http://n1.dk
http://n1.dk
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Gruppe Erhverv Erhverv Bolig og mindre erhverv Øvrige

Kundetype A-høj 60 kV A lav 10-20 kV B høj 10-20 kV B lav 0,4 kV B lav 0,4 kV 
skabelon/flex

C timemålt C skabelon/flex Decentral producent

Tilslutnings-
punkt:

60/10-20 kV 
transformer-
station

60/10-20 kV 
transformer-
station

10-20/0,4 kV 
(0,69) kV trans- 
formerstation 

10-20/0,4 
(0,69) kV trans- 
formerstation 

10-20/0,4 
(0,69) kV trans- 
formerstation 

0,4 kV 
fordelingsnet 
(kabelskab eller 
mast)

0,4 kV 
fordelingsnet 
(kabelskab eller 
mast)

Individuel

Spændings-
niveau:

Levering og måling 
på 60 kV niveau

Tilslutning og 
måling på  
10-20 kV niveau

Tilslutning og 
måling på  
10-20 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 eller flex

Timeaflæst Aflæsning  
pr. 31/12 eller flex

Timeaflæst

Generelle vilkår

http://n1.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 H2, afsnit 3.1 hos energinet.dk.

Flytning mellem kundetyper påvirker udelukkende fremtidigt forbrug.

Ved nytilslutninger eller større ændringer kan tarifgruppen fastsættes efter forventet 

forbrug.

C skabelon/flex

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).

B lav 0,4 kV skabelon/flex

Installationer med årsforbrug mindre end 100.000 kWh samt tilslutningspunkt i  

10-20/0,4 (0,69) kV transformerstation. Ved årsforbrug større end 100.000 kWh 

etableres timeaflæsning og flytning til kundetype B 0,4 kV.

B lav 0,4 kV timemålt

Installationer med årsforbrug større end 100.000 kWh samt tilslutningspunkt i  

10-20/0,4 (0,69) kV transformerstation. 

http://energinet.dk
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Priser for forbrugskunder

Priser 
ekskl. moms

Spændings-
niveau

Kundetype Transport 
N1

Abonnement

Timemålt Skabelon/flex
afregnet

øre/kWh kr/år kr/år

B høj 10-20 kV Detail 8,05 1.092,00
B lav 0,4 kV Detail 9,14 348,00 264,00
C-kunder 0,4 kV Detail 19,46 348,00 264,00

Priser 
inkl. moms

Spændings-
niveau

Kundetype Transport 
N1

Abonnement

Timemålt Skabelon/flex
afregnet

øre/kWh kr/år kr/år

B høj 10-20 kV Detail 10,06 1.365,00
B lav 0,4 kV Detail 11,43 435,00 330,00
C-kunder 0,4 kV Detail 24,33 435,00 330,00

http://n1.dk
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Ekskl. moms Inkl. moms

Transformerstation 10-20/0,4 kV station Nettilslutning 
0,4 kV

10-20/0,4 kV station Nettilslutning 
0,4 kVSpændingsniveau 10-20 kV 0,4 kV 10-20 kV 0,4 kV

Priser øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh

Rådighedstarif 7,07 13,94 8,84 17,43

kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år

Rådighedsbetaling for kunder uden produktionsmåler 65,00 65,00 81,25 81,25

Årlig udgift til abonnement

Egenproducent - timeafregnet 360,00 450,00

Egenproducent -skabelon eller flexafregning 360,00 264,00 450,00 330,00

Produktionsmåler abonnement

Produktionsmåler M1 - timeafregnet 336,00 336,00 420,00 420,00

Priser for producenter

Egenproducent
(Prosumer - Elproduktionen anvendes fortrinsvis af producenten)

Ekskl. moms Inkl. moms

Transformerstation 10-20/0,4 kV station Net-
tilslutning

C 0,4 kV

10-20/0,4 kV station Net-
tilslutning

C 0,4 kVSpændingsniveau B høj 10-20 kV B lav 0,4 kV B høj 10-20 kV B lav 0,4 kV

Årlig udgift til abonnement kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år

Decentrale producenter 336,00 336,00 420,00 420,00

Vindmøller 216,00 216,00 216,00 270,00 270,00 270,00

Bruttoafregning
(Hele produktionen leveres til N1 - og afregnes med produktionselleverandører)

http://n1.dk
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Øvrige priser, gebyrer og 
betalingsbetingelser

Gebyrer, der opkræves via el-leverandør
Kr. 

ekskl. 
moms

Kr. 
inkl. 

moms

Aflæsningsbesøg 555,00 693,75

Rykker for manglende selvaflæsning 75,00 93,75

Skønnet aflæsning 65,00 81,25

Fjernbetjent afbrydelse 105,00 131,25

Fjernbetjent genåbning 105,00 131,25

Fjernbetjent genåbning udenfor normal arbejdstid 260,00 325,00

Lukkebesøg 670,00 837,50

Genoplukning i normal arbejdstid 625,00 781,25

Genoplukning udenfor normal arbejdstid 1.445,00 1.806,25

Opstart af fogedforretning 790,00 987,50

Forgæves kørsel 560,00 700,00

Fogedforretning, udkørende efter regning efter regning

Nedtagning af måler 700,00 875,00

Genopsætning af nedtaget måler 790,00 987,50

Målerundersøgelse

Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.420,00 1.775,00

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1.990,00 2.487,50

Priser og vilkår for  
tilslutningsbidrag

Kr. 
ekskl. 
moms

Kr. 
inkl. 

moms

Parcelhus/fritids hus Fritliggende bolig maks. 25 ampere 
pr. stikledning 14.800,00 18.500,00

Tæt/lav bebyggelse Sammenbyggede boliger i bygninger 
med 1 eller 2 etager 11.750,00 14.687,50

Lejligheder Sammenbyggede boliger i bygninger 
med mere end 2 etager 9.750,00 12.187,50

Ungdoms-, ældre- og 
plejebolig

Ungdoms-, ældre- og plejebolig på 
maks. 65 m2 5.130,00 6.412,50

Enfasede 
installationer

Installationer for teknisk brug med 
belastning mindre end eller lig med 
1 kW 1.710,00 2.137,50

Øvrige installationer 
til og med 25 A

Installationer der ikke er omfattet af 
ovenstående 14.800,00 18.500,00

Installationer større 
end 25 A

Pris pr. ampere udover 
standardtilslutning (25 ampere) 1.100,00 1.375,00

Ladestander
effekttræk til og med 
50 kW

Ladestander til brug for el-biler. 
Opstillet i det offentlige rum. 
Pr. ampere (min. 25 ampere) 525,00 656,25

Pr. kW ved kW-maks. 
afregning

Større fjernaflæste installationer på 
kW-maks. afregning 1.760,00 2.200,00

TN-System (nulling) Etablering af TN-system ved direkte 
tilslutning i transformerstation 7.000,00 8.750,00

På N1s hjemmeside på adressen n1.dk /Nettilslutning/Forbrugsinstallationer finder 
du yderligere oplysninger om netselskabets tilslutningsbestemmelser.

http://n1.dk
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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.

Øvrige priser, gebyrer og 
betalingsbetingelser

Gebyrer, der opkræves via N1
Kr. 

ekskl. 
moms

Kr. 
inkl. 

moms

Betalingsgebyr 39,20 49,00

Betalingsaftale 105,00 momsfri

Rykker 1, privatkunde 100,00 momsfri

Rykker 1, erhvervskunde/elhandler 100,00 momsfri

For sen betaling fra erhvervskunde/elhandler 310,00 momsfri

Midlertidig tilslutning (byggestrøm)

Installatør sætter måler op 435,00 543,75

N1 sætter måler op, 1 måler 1.135,00 1.418,75

N1 sætter måler op, 2 målere 1.400,00 1.750,00

Målerhåndtering/nettilslutning af VE-anlæg

Nedlæggelse af målerinstallation 760,00 950,00

Nedtagning af måler 740,00 925,00

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 720,00 900,00

Oprettelse af mikro VE-anlæg 1.910,00 2.387,50

Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.385,00 1.731,25

http://n1.dk
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