Opkrævning for solcellekunder med elvarme
Oversigt over hvor meget strøm, der er leveret til nettet, fremgår ikke af vores regninger.
Du har mulighed for at logge på selvbetjeningen på vores hjemmeside, hvor du både kan se, hvad der er forbruget fra net
og hvad der er leveret til nettet
Adressen på hjemmesiden står på side et på din regning. Her finder du også dit kundenummer og internetkode.
På nedenstående eksempel ses forskellen på det leveret og det forbrugte.
Opgørelsen dækker over juli – august - september
Forbrugt fra net

Forbruget i perioden er på 1592 kWh (495,97 kWh + 408,16 kWh + 688,01 kWh = 1592 kWh)
Leveret til net

I samme periode er der leveret 909 kWh til nettet ( 323,64 kWh + 375,89 kWh + 209,15 kWh = 909 kWh)
De to tal trukket fra hinanden giver 683 kWh, ( 1592 kWh minus 909 kWh = 683 kWh) som er det beløb, der er afregnet
efter på nedenstående eksempel.
Fra 2021 anvendes sidste års (2020) nettoforbrug (forbrug minus produktion) til afregning af opgørelser i løbet af året.
På årsopgørelsen ved udgangen 2021 genberegnes årets nettoforbrug.
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Vi skal som elhandelsselskab opkræve betaling for alt det, der omhandler køb og levering af strøm til din adresse.
Vi opkræver derfor også betaling på vegne af staten og dit netselskab – dvs. dem, der ejer ledningsnettet og elmålerne i
dit område. Det hele er samlet på én regning, hvilket kan være svært at gennemskue. Du finder nedenfor en forklaring til
de enkelte poster.

Samstrøm SPOT/Samstrøm REN SPOT

Samstrøm RENSPOTTIME/Samstrøm RENSPARTIME er navnet på din elaftale og betaling for den strøm, som vi køber til
dig på elbørsen. Der er tale om en variabel elpris, da prisen følger NordPools SPOT priser.

1. Abonnement

Der betales et abonnement til din elleverandør. Abonnementerne dækker omkostningerne til administration og
afregning etc. Abonnementet er altid det samme, uanset hvor meget strøm du bruger.

2. Net abonnement

Der betales et abonnement til dit netselskab. Abonnementerne dækker omkostningerne til vedligeholdelse og
reparation af elnettet og din elmåler. Abonnementet er altid det samme, uanset hvor meget strøm du bruger .
Prisen på abonnementet afhænger af hvilket netselskab du har.
Som en del af net abonnementet er der en årlig betaling (også kaldet rådighedsbetaling) på kr. 65,00 eks. moms for at
håndtere solceller. Det er en statsligt reguleret afgift for alle solcelleejere. Rådighedsbetalingen er med til at dække
netselskabets omkostninger til, at der altid er nok kapacitet i elnettet, hos solcelleejerne, til at levere strøm, på det
tidspunkt hvor husstanden ikke producere strøm nok.
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3. Net tarif

Denne net tarif, som også kaldes Nettarif C skabelon, dækker betalingen til dit netselskab for den daglige drift og
vedligeholdelse af elnettet. Nettariffen betaler du pr. kWh, som du forbruger i den periode, regningen dækker.

4. Net tarif

Denne nettarif dækker omkostningerne til den daglige drift og vedligeholdelse af det regionale netområde, som du hører
til. Nettariffen betaler du pr. kWh, som du forbruger i den periode, regningen dækker.
Prisen på abonnementet afhænger af hvilket netselskab du har

5. Transmissionsnettarif

Transmissionsnettarif dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet samt drift og
vedligehold af udlandsforbindelserne. Transmissionsnettariffen betales af dit forbruge minus anlæggets produktionen,
målt på elmåleren – også kaldet nettoforbrug. I løbet af året anvendes sidste års nettoforbrug til beregning. Ved
årsopgørelsen genberegnes nettoforbruget ud fra det senest års forbrug minus produktion.

6. System tarif

Systemtarif dækker de omkostninger, staten har til bl.a. forsyningssikkerhed og reservekapacitet.
Systemtariffen betales af dit forbruge minus anlæggets produktionen, målt på elmåleren. – også kaldet nettoforbrug.
I løbet af året anvendes sidste års nettoforbrug til beregning. Ved årsopgørelsen genberegnes nettoforbruget ud fra det
senest års forbrug minus produktion.

7. Balancetarif for forbrug

Balancetarif for forbrug dækker omkostninger til indkøb af reserver (systemydelser). Balancetariffen betales af
forbruget.

8. PSO-afgift

PSO-afgift er en lovpligtig betaling til staten, der bruges til at fremme miljøvenlig elproduktion og forskning samt
udvikling på elområdet. PSO-afgift betales af dit forbruge minus anlæggets produktionen, målt på elmåleren.
– også kaldet nettoforbrug. I løbet af året anvendes sidste års nettoforbrug til beregning. Ved årsopgørelsen
genberegnes nettoforbruget ud fra den senest års forbrug minus produktion.

9. Elafgift

Elafgift er en statslig afgift, der betales af alle elkunder. Elafgiften betaler du pr. kWh, som du forbruger – anlægges
produktion, målt på elmåleren i den periode, regningen dækker.
– også kaldet nettoforbrug. I løbet af året anvendes sidste års nettoforbrug til beregning. Ved årsopgørelsen
genberegnes nettoforbruget ud fra de senest års forbrug minus produktion.
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10. Reduceret elafgift (gælder kun hvis du har elvarme)

Målepunkter der har elvarme skal beregnes specielt, da det forbrug de har, der ligger ud over de 4.000 kWh skal
afregnes med reduceret elafgift. For GEV kunder, der har Samstrøm som leverandør sendes der en afregning hver
måned på baggrund af faktisk forbrug – og der sendes ingen årsopgørelse, hvilket gør kompleksiteten i beregningen lidt
større.
Jf. lovgivningen skal forbruget der afregnes til den høje sats fordeles ligeligt henover året, og fordelingen sker med
udgangspunkt i det faktiske antal dage der er i den periode som fakturaen dækker.
Nedenstående viser i praksis hvordan en faktura er beregnet.

Elvarmeberegningen på priseksemplet sker således:
Der skal betales fuld elafgift af 4.000 kWh / 366 dage x 92 dage = 1005 kWh.
Herfra skal så trækkes månedernes produktion på de 909 kWh (1005 kWh minus 909 kWhh) = 96 kWh.
På regningen afregnes 96 kWh til fuld elafgift på 0,89 kr.
Den reducerede elafgift udgøres af den samlede kWh-forbrug, fratrukket egen produktion og den del af forbruget der er
trukket fuld afgift på. (Udregning 683 kWh minus 96 kWh = 587 kWh)
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