
Takstblad for Videbæk Elnet A/S
cvr nr. 25 14 06 56

Priser pr. 1. juni 2023
Tariffer pr. kWh ekskl. Moms inkl. Moms
Videbæk Net - (C - kunder - Månedskunder) øre 13,84                  øre 17,30                
Videbæk Net - (B - kunder) øre 6,07                    øre 7,59                  
Indfødningstarif - Nettarif uden aftagepligt (egenproducenter) øre 5,24                    øre 6,55                  
Transport til overliggende Net øre 7,60                    øre 9,50                  
     -     Afgifter til staten vil blive pålagt efter de til enhver tid gældende satser.

Abonnement
Pr. måler - årligt (C - kunder) kr. 440,00                kr. 550,00              
Rådighedsbetaling - VE anlæg kr. 65,00                  kr. 81,25                
Byggestrøm kr. 440,00                kr. 550,00              
Pr. måler - årligt (Månedskunder) kr. 440,00                kr. 550,00              
Abonnement (B - kunder) kr. 440,00                kr. 550,00              
Midlertidig opgradering af byggestrøm fra 25 - 35 amp. I 90 dg. kr. 2.500,00            kr. 3.125,00          

Standardgebyrer
Direkte til kunden 
Betalingsaftale kr. 260,00                momsfri

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning kr. 1.030,00            kr. 1.287,50          
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler kr. 1.120,00            kr. 1.400,00          
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 måler kr. 1.440,00            kr. 1.800,00          
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op kr. 660,00                kr. 825,00              
Nedlæggelse af målerinst., forsyning el. installatør nedtager kr. 770,00                kr. 962,50              
Nedtagning af måler kr. 950,00                kr. 1.187,50          
Oprettelse af mikro VE-anlæg kr. 2.250,00            kr. 2.812,50          
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation kr. 1.490,00            kr. 1.862,50          
Rykker til kunde ved for sen betaling kr. 100,00                kr. momsfri

Udbringning af måler kr. 250,00                kr. 312,50              
Forgæves kørsel kr. 720,00                kr. 900,00              
Til elhandler via Datahubben
Aflæsningsbesøg kr. 500,00                kr. 625,00              
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) kr. 870,00                kr. 1.087,50          
Fogedforretning, udkørende 
Opstart af fogedforretning kr. 680,00                kr. 850,00              
Genopsætning af nedtaget måler kr. 960,00                kr. 1.200,00          
Genåbning (manuel) kr. 650,00                kr. 812,50              
Genåbning uden for normal arbejdstid kr. 1.270,00            kr. 1.587,50          
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler kr. 1.490,00            kr. 1.862,50          
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted kr. 2.210,00            kr. 2.762,50          
Målerundersøgelse på stedet kr. 1.070,00            kr. 1.337,50          
Nedtagning af måler kr. 960,00                kr. 1.200,00          
Skønnet aflæsning kr. 120,00                kr. 150,00              
Forgæves kørsel kr. 720,00                kr. 900,00              
Kontrolbesøg kr. 830,00                kr. 1.037,50          
Målerudskiftning på kundens foranledning kr. 1.250,00            kr. 1.562,50          
Direkte til elhandler
For sen betaling fra elhandler kr. 310,00                kr. momsfri

Rykker til elhander ved for sen betaling kr. 100,00                kr. momsfri

Efter regning

Ved beregning af tariffer m.m. er anvendt Dansk Energis tarifberegningsmodel som er anmeldt og godkendt af Forsyningstilsynet, og standardgebyrer jf.  medlemsinfo 
13/2021 fra Dansk Energi.



Takstblad for Videbæk Elnet A/S
cvr nr. 25 14 06 56

Tilslutningsbidrag

Videbæk Elnet A/S
ekskl. moms inkl. moms

Parcelhus/fritidshus kr. 16.400,00          kr. 20.500,00        
Rækkehus (kr. pr. tilslutning) kr. 13.150,00          kr. 16.437,50        
Lejlighed, standard kr. 8.950,00            kr. 11.187,50        
Lejlighed, stor kr. 12.380,00          kr. 15.475,00        
Ungdoms-, ældre-, plejebolig kr. 5.050,00            kr. 6.312,50          
Små 1-fasede og 3-fasede inst. kr. 1.140,00            kr. 1.425,00          
Kolonihavehuse kr. 9.710,00            kr. 12.137,50        
Erhverv A-høj kr./MVA 630.000,00        kr. 787.500,00      
Erhverv A-lav kr./MVA 1.140.000,00    kr. 1.425.000,00  
Erhverv B-høj kr./A 1.170,00            kr. 1.462,50          
Erhverv B-lav kr./A 1.210,00            kr. 1.512,50          
Erhverv C kr./A 1.270,00            kr. 1.587,50          

Kategori
Leverings-
omfang 

Erhverv A-høj kr. pr. MVA

Erhverv A-lav kr. pr. MVA

Erhverv B-høj kr. pr. A

Erhverv B-lav kr. pr. A

Erhverv C kr. pr. A

Parcel-/fritidshus 25 A

Rækkehuse i byzone 25 A

Standardlejlighed i byzone 16 A

Stor lejlighed i byzone 25 A

Ungdoms-, ældre- og plejebolig i byzone 10 A

Kolonihavehuse i byzone 16 A

Små 1- og 3-fasede installationer
maks. 1000 W - 
1,5 A

Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, 
trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm.

Parcelhus:fritliggende hus i byzone, som ikke er 
sammenbygget med andre boliger eller ejendomme. 
Fritidshus: En ikke helårsbolig, som ikke er et 
kononihavehus. Fritidshus som helårsbolig defineres 
som et parcelhus.

Bolig i byzone med en eller to etager sammenbygget 
med anden/andre boliger

Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner 
med leveringsomfang til og med 16 A

Erhvervskunde tilsluttet A-høj

Definition

Erhvervskunde tilsluttet A-lav

Erhvervskunde tilsluttet B-høj

Erhvervskunde tilsluttet B-lav

Erhvervskunde tilsluttet C-niveau

Bolig i bygninger med mere end to etager i byzone 
med leveringsomfang større end 16 A

Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m² i 
byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal 
bruges til et af disse formål. Dokumentationen kunne 
f.eks. Være en godkendt byggesag eller officiel 
skrivelse fra kommunen, lokalplaner eller andre 
lignende dokumenter fra boligselskaber eller komunen, 
der kan dokumentere, at der reelt er tale om tilslutning 
af netop en ungdoms-, ældre- eller plejebolig.

En bebyggelse på et havelod beliggende i byzoner og i 
et område omfattet af lov om kolonihaver.

Ved beregning af tariffer m.m. er anvendt Dansk Energis tarifberegningsmodel som er anmeldt og godkendt af Forsyningstilsynet, og standardgebyrer jf.  medlemsinfo 
13/2021 fra Dansk Energi.


