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PRISER FOR GEV ELNET A/S 
Gældende fra 1.januar 2020  

Kundekategori Forbrugstarif Abonnement 
ekskl. moms inkl. moms ekskl. moms inkl. moms 

  kr. /kWh kr./år 

C-kunder  

0,2090  0,2613  1.107,50  1.795  
Typisk parcelhuse, lejligheder, 
sommerhuse, mindre industri mv. tilsluttet 
elnettet på 0,4 kV niveau, typisk i 

kabelskab 

B2-kunder 

0,1022  0,1278  1.107,50  1.795  
Typisk mindre erhvervskunder tilsluttet 
direkte i en 10/04 kV transformerstation 
på 0,4 kV siden 

B1-kunder 

0,0792  0,0990 3.922,00  4.616 
Erhvervskunder typisk tilsluttet direkte i en 

10/04 kV transformatorstation på 10 kV 
siden 

A2-kunder 

0,0440 0,0550  25.000,00  31.250  
Erhvervskunder tilsluttet direkte i en 60/10 
kV transformatorstation på 10 kV siden 

A2-kunder - nettoafregnet 

0,0440  
 

0,0550 
  

25.000,00  31.250  
Nettoafregnede erhvervskunder tilsluttet 
direkte i en 60/10 kV station på 10 kV 
siden 

A1-kunder 

0,0415 0,0519  25.000,00  31.250 
Større erhvervsvirksomheder tilsluttet 

elnettet på 60 kV niveau 

 

Solceller - rådighedsbetaling * 
Fast rådighedsbetaling for 
egenproducenter uden produktionsmåler 

 
 

 
 

 
65,00 

 
81,25 

     

     

Abonnement for måling af 
produktion 

   

1.287,00 

 

1.608,75 

* Nettogruppe 6 skal betale nettarif (c-kunder) for alt forbrug fra elnettet 
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Udover ovenstående kommer tillæg til Vestjyske net, overliggende 
net på kr./kWh 0,0212. (Kr./kWh 0,0265 inkl. moms) 
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Investeringsbidrag 
 Ekskl. moms Inkl. moms 

 kr. kr. 

§ 4.1.1 - Fri tl iggende bolig for en familie (maks. 25A s ikring) 14.500,00   18.125,00  

§ 4.1.2 - Tæt/lav bebyggelse, gårdhuse (max. 2 etager) - fælles stikledning  11.500,00   14.375,00  

§ 4.1.3.A - Almindelig lejlighed med køkken i  bygning med mere end 2 etager 

(*) 
9.600,00   12.000,00  

§ 4.1.3.B - Almindelig lejlighed uden køkken i bygning med mere end 2 etager 
(*) 

 5.035,00  6.239,75  

§ 4.1.4 - I  F installationer - max. 1 kW  1.680   2.100,00  

§ 4.1.5 - Øvrige installationer betaling efter stikledningssikring min. 25 A  13.900,00   17.375,00  

§ 4.1.1 / § 4.1.5 - Udvidelser udover 25 A s tikledningssikring  1.080,00   1.350,00  

Lade standere  515,00   643,75  

 
(*)  Hvis  der ud over lejlighederne, er erhverv, betales der for disse installationer investeringsbidrag 

efter monteret sikring. Mindst investeringsbidrag som for kategori i  § 4.1.1. 
 
 

Installationer ved køb af hele transformatorer 

 
Ekskl. moms Inkl. moms 

 kr./kVA kr./kVA 

§ 4.3 - Kunden betaler selv hus- og lavspændingsanlæg (*)  973,00   1.216,25  

§ 4.3 - GEV stil ler komplet transformerstation til  rådighed (*)  1.281,00   1.601,25  

 
(*) Hele effekten fra transformatoren skal købes. 

 
Ønske om nulling af nye installationer kan forventes efterkommet under følgende forudsætning: 
Ti l slutning/forsyning sker direkte i transformerstation – s tikledning føres ubrudt og uden aftag til 

hovedtavle. 
 
 

Særlige betalinger 
 Ekskl. moms Inkl. moms 

.   

Direkte til kunde:   

Betalingsaftale (1) 105,00 (Momsfri) 

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 720,00 (Momsfri) 

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 435,00 543,75 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1135,00 1418,75 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1400,00 1750,00 

Nedtagning af måler 740,00 925,00 

Oprettelse af mikro VE-anlæg 1910,00 2387,50 

Rykker ti l kunde ved for sen betaling (1) 100,00 (Momsfri) 

For sen betaling fra erhvervskunde (1) 310,00 (Momsfri) 

Udbringning af måler 240,00 300,00 

Til elhandler via Datahub:   

Aflæsningsbesøg 555,00 693,75 

Lukkebesøg 670,00 837,50 

Genåbning 625,00 781,25 

Genåbning uden for normal arbejdstid 1445,00 1806,25 

Fjernbetjent afbrydelse 105,00 131,25 

Fjernbetjent genåbning 105,00 131,25 
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Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid  260,00 325,00 

Fogedforretning opstart (2) 790,00 987,50 

Faktiske omkostninger til foged, udkørende og eventuel låsesmed Efter regning  

Målerundersøgelse på stedet 785,00 981,25 

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1990,00 2487,50 

Nedtagning af måler 700,00 875,00 

Genopsætning af nedtaget måler 790,00 987,50 

Rykker for manglende selvaflæsning 75,00 93,75 

Serviceteknikker ved fogedsager 1010,00 1262,50 

Kontrolbesøg ved selvbestaltet afbrydelse eller nedlæggelse 830,00 1037,50 

Målerudskiftning på kundens foranledning 1340,00 1675,00 

 
Direkte til elhandler: 

  

For sen betaling fra elhandler (1) 310,00 (Momsfri) 

Rykker ti l elhandler ved for sen betaling (1) 100,00 (Momsfri) 

 
Netselskab til elinstallatør 

  

Forgæves  kørsel                720,00           900,00 

   

(1) Disse gebyrer er i  henhold ti l  Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. 
juli  2004 fritaget for moms. 

(2) Der til  skal lægges de faktiske omkostninger ti l  foged og evt. låsesmed, som er indeholdt 
i  selvstændigt gebyr 

 
 
 


