Prisblade
gældende fra 1. januar 2012

for

SEF Net A/S
og

SEF FORSYNING A/S
C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg

C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

C1 (forbrug under 100.000 kWh/år)
C1-alm
Aconto med 4 årlige rater

Satser ekskl. moms
Sats
øre/kWh

Abonnement
kr. pr. år

Satser inkl. moms
Sats
øre/kWh

Abonnement
kr. pr. år

Fra SEF Forsyning A/S:

Markeds-el

43,7000

90,00

54,6250

112,50

450,00
540,00

80,1250
7,6250
8,0000
5,0000
4,2500
14,1250
7,4625
20,8750
202,0875

562,50
675,00

Fra SEF Net A/S:

Elafgift
Tillægsafgift
Energispareafgift
Eldistributionsafgift
Systemtarif
Offentlige forpligtelser (PSO-tarif)
Transport af el (400-60 kV nettet)
Transport af el (10-0,4 kV nettet)
I alt inkl. statsafgifter

64,1000
6,1000
6,4000
4,0000
3,4000
11,3000
5,9700
16,7000
161,6700

For elvarme fratrækkes efter gældende regler 11,8 øre (14,75 inkl.. moms) i elafgiften for den del af
forbruget, som ligger over 4.000 kWh pr. år.

C1-årlig
Aconto med 1 årlig rate (forudbetaling)

Satser ekskl. moms
Sats
øre/kWh

Abonnement
kr. pr. år

Satser inkl. moms
Sats
øre/kWh

Abonnement
kr. pr. år

Fra SEF Forsyning A/S:

Markeds-el

43,7000

90,00

54,6250

112,50

450,00
-162,00
378,00

80,1250
7,6250
8,0000
5,0000
4,2500
14,1250
7,4625
20,8750
-1,0000
201,0875

562,50
-202,50
472,50

Fra SEF Net A/S:

Elafgift
Tillægsafgift
Energispareafgift
Eldistributionsafgift
Systemtarif
Offentlige forpligtelser (PSO-tarif)
Transport af el (400-60 kV nettet)
Transport af el (10-0,4 kV nettet)
Rabat
I alt inkl. statsafgifter

64,1000
6,1000
6,4000
4,0000
3,4000
11,3000
5,9700
16,7000
-0,8000
160,8700

For elvarme fratrækkes efter gældende regler 11,8 øre (14,75 inkl. moms) i elafgiften for den del af
forbruget, som ligger over 4.000 kWh pr. år.

Markeds-el leveres af SEF Forsyning A/S, der har indkøbt denne el på det frie marked. SEF Forsyning
A/S har efter gældende ellov forsyningspligten til de kunder, der er tilsluttet det elforsyningsnet, som
drives af SEF Net A/S.
SEF Net A/S, der er et datterselskab af Sydfyns Elforsyning A/S, udbygger og vedligeholder det lokale
elnet (10-0,4 kV nettet) og opkræver statsafgifter m.v. samt betaling for distribution gennem det lokale
og overordnede elnet.
Betingelser i øvrigt:
Elleveringen sker på grundlag af leveringsbestemmelser, der udleveres fra kontoret, Fåborgvej 64 - eller
kan ses på selskabernes hjemmesider:
SEF forsyning A/S på www.sef.dk og SEF Net A/S på www.sefnet.dk.
Gebyrer m.v. betales efter satserne på side 4.
Tilslutningsafgifter betales efter satserne på side 5.
Side 1

C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

C2 og C3 (forbrug over 100.000 kWh/år)
C2 - Erhvervstarif

Satser ekskl. moms

Satser inkl. moms

Sats

Abonnement

Sats

Abonnement

øre/kWh

kr. pr. år

øre/kWh

kr. pr. år

Fra SEF Forsyning A/S:

Markeds-el

43,7000

180,00

54,6250

225,00

1.800,00
1.980,00

80,1250
7,6250
8,0000
5,0000
4,2500
14,1250
7,4625
20,8750
202,0875

2.250,00
2.475,00

Fra SEF Net A/S:

Elafgift
Tillægsafgift
Energispareafgift
Eldistributionsafgift
Systemtarif
Offentlige forpligtelser (PSO-tarif)
Transport af el (400-60 kV nettet)
Transport af el (10-0,4 kV nettet)
I alt inkl. statsafgifter

64,1000
6,1000
6,4000
4,0000
3,4000
11,3000
5,9700
16,7000
161,6700

C3 - Gadelys

Satser ekskl. moms

Satser inkl. moms

Sats

Abonnement

Sats

Abonnement

øre/kWh

kr. pr. år

øre/kWh

kr. pr. år

Fra SEF Forsyning A/S:

Markeds-el

43,7000

180,00

54,6250

225,00

5.000,00
5.180,00

80,1250
7,6250
8,0000
5,0000
4,2500
14,1250
7,4625
25,3750
206,5875

6.250,00
6.475,00

Fra SEF Net A/S:

Elafgift
Tillægsafgift
Energispareafgift
Eldistributionsafgift
Systemtarif
Offentlige forpligtelser (PSO-tarif)
Transport af el (400-60 kV nettet)
Transport af el (10-0,4 kV nettet)
I alt inkl. statsafgifter

64,1000
6,1000
6,4000
4,0000
3,4000
11,3000
5,9700
20,3000
165,2700

Markeds-el leveres af SEF Forsyning A/S, der har indkøbt denne el på det frie marked. SEF Forsyning
A/S har efter gældende ellov forsyningspligten til de kunder, der er tilsluttet det elforsyningsnet, som
drives af SEF Net A/S. Ovennævnte pris på markeds-el er gældende for nuværende
forsyningspligtkunder. For nye eller genindtrædende forsyningspligtkunder er der i henhold til
leveringsbestemmelsernes § 3 fastsat særlige pris og leveringsvilkår - se side 4.
SEF Net A/S, der er et datterselskab af Sydfyns Elforsyning A/S, udbygger og vedligeholder det lokale
elnet (10-0,4 kV nettet) og opkræver statsafgifter m.v. samt betaling for distribution gennem det lokale og
overordnede elnet.
Betingelser i øvrigt:
Elleveringen sker på grundlag af leveringsbestemmelser, der udleveres fra kontoret, Fåborgvej 64 - eller
kan ses på selskabernes hjemmesider:
SEF forsyning A/S på www.sef.dk og SEF Net A/S på www.sefnet.dk.
Gebyrer m.v. betales efter satserne på side 4.

Side 2

B-tarif anvendes til kunder, som aftager el direkte fra en 10/0,4 kV transformerstation.
Kunder med et elforbrug, der normalt overstiger 200.000 kWh pr. år.

B1 - Erhvervstarif
Kunden ejer selv

højspændingsanlægget

Satser ekskl. moms
Sats
øre/kWh

Abonnement
kr. pr. år

Satser inkl. moms
Sats
øre/kWh

Abonnement
kr. pr. år

Fra SEF Forsyning A/S:

Markeds-el

43,7000

180,00

54,6250

225,00

8.000,00
8.180,00

80,1250
7,6250
8,0000
5,0000
4,2500
14,1250
7,4625
17,1250
198,3375

10.000,00
10.225,00

Fra SEF Net A/S:

Elafgift
Tillægsafgift
Energispareafgift
Eldistributionsafgift
Systemtarif
Offentlige forpligtelser (PSO-tarif)
Transport af el (400-60 kV nettet)
Transport af el (10-0,4 kV nettet)
I alt inkl. statsafgifter

64,1000
6,1000
6,4000
4,0000
3,4000
11,3000
5,9700
13,7000
158,6700

B2 - Erhvervstarif

Satser ekskl. moms

Kunden ejer ikke

højspændingsanlægget

Sats
øre/kWh

Abonnement
kr. pr. år

Satser inkl. moms
Sats
øre/kWh

Abonnement
kr. pr. år

Fra SEF Forsyning A/S:

Markeds-el

43,7000

180,00

54,6250

225,00

5.000,00
5.180,00

80,1250
7,6250
8,0000
5,0000
4,2500
14,1250
7,4625
18,1250
199,3375

6.250,00
6.475,00

Fra SEF Net A/S:

Elafgift
Tillægsafgift
Energispareafgift
Eldistributionsafgift
Systemtarif
Offentlige forpligtelser (PSO-tarif)
Transport af el (400-60 kV nettet)
Transport af el (10-0,4 kV nettet)
I alt inkl. statsafgifter

64,1000
6,1000
6,4000
4,0000
3,4000
11,3000
5,9700
14,5000
159,4700

Markeds-el leveres af SEF Forsyning A/S, der har indkøbt denne el på det frie marked. SEF Forsyning
A/S har efter gældende ellov forsyningspligten til de kunder, der er tilsluttet det elforsyningsnet, som
drives af SEF Net A/S. Ovennævnte pris på markeds-el er gældende for nuværende
forsyningspligtkunder. For nye eller genindtrædende forsyningspligtkunder er der i henhold til
leveringsbestemmelsernes § 3 fastsat særlige pris og leveringsvilkår - se side 4.
SEF Net A/S, der er et datterselskab af Sydfyns Elforsyning A/S, udbygger og vedligeholder det lokale
elnet (10-0,4 kV nettet) og opkræver statsafgifter m.v. samt betaling for distribution gennem det lokale og
overordnede elnet.
Betingelser i øvrigt:
Betingelser i øvrigt:
Elleveringen sker på grundlag af leveringsbestemmelser, der udleveres fra kontoret, Fåborgvej 64 - eller
kan ses på selskabernes hjemmesider:
SEF forsyning A/S på www.sef.dk og SEF Net A/S på www.sefnet.dk.
Gebyrer m.v. betales efter satserne på side 4.

Side 3

Satser for gebyr og diverse ydelser:
Sats excl. moms
Gebyr for flytteopgørelse

65,00 kr.

Sats incl. moms
81,25 kr.

Gebyr for ikke rettidig betaling

100,00 kr. tillægges ikke moms

100,00 kr.

Gebyr for besøg vedr. lukning

400,00 kr. tillægges ikke moms

400,00 kr.

Gebyr for inkassobesøg

250,00 kr. tillægges ikke moms

250,00 kr.

Gebyr for genoplukning
- i SEF's normale arbejdstid
- udenfor SEF's normale arbejdstid

350,00 kr.
450,00 kr.

437,50 kr.
562,50 kr.

Gebyr -oprettelse af betalingsordning
Gebyr f. manglende selvaflæsning
Udskrift af regningskopi
Gebyr for manuelt leverandørskifte
Betaling for levering af forbrugsprofil

100,00
240,00
35,00
0,00
0,00

125,00
300,00
43,75
0,00
0,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Sats excl. moms

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Sats incl. moms

Årligt tillæg for benyttelse af
impulsudgang fra måler
Vejledende kontrolmåling

120,00 kr.

150,00 kr.

690,00 kr.

862,50 kr.

Kontroljustering af måler

690,00 kr.

862,50 kr.

Påvisning af stikledning pr. stk.

653,00 kr.

816,25 kr.

1.200,00 kr.

1.500,00 kr.

For etabl. af midlertidig måling

690,00 kr.

862,50 kr.

For vagtudkald til fejl i forbrugerens egen installation

790,00 kr.

987,50 kr.

For isolering af stikledninger

897,00 kr.

1.121,25 kr.

Træbeskæring v. luftstikledninger

897,00 kr.

1.121,25 kr.

1.040,00 kr.

1.300,00 kr.

6.600,00 kr.

8.250,00 kr.

500,00 kr.

625,00 kr.

431,00 kr.
611,00 kr.
801,00 kr.

538,75 kr.
763,75 kr.
1.001,25 kr.

164,00 kr.
260,00 kr.

205,00 kr.
325,00 kr.

10 kV omkobling ved gravearbejde

Fejlfinding på kabel
Flytning af mast eller kabelskab
420 kr. pr. time, dog max.
Udlejning af nød-elværk pr. time
excl. brændstof
Øvrige arbejder:
- Mandetimer alm.
- Mandetimer overtid 1
- Mandetimer overtid 2
Biler / kørsel:
- Servicevogn/lagervogn
- Kurvevogn/borevogn

Tarif for nye eller genindtrædende forsyningspligtkunder med et forbrug på over
100.000 kWh/år
KWh-prisen for markeds-el vil i en 6 måneders periode for nye eller genindtrædende
forsyningspligtkunder blive afregnet til Nordpools gennemsnitlige spotpris for prisområde DK1 med
et tillæg på 1,41 øre/kWh - alternativt tilbydes en individuel fastprisaftale for perioden.
Side 4

Tilslutningsafgifter
Sats ekskl. moms

Sats inkl. moms

Parcelhuse og fritidshuse (max. 25 Amp.) og
erhverv indtil 25 Amp.

14.000 kr.

17.500,00 kr.

Tæt/lav bebyggelse (max. 25 Amp.)

11.100 kr.

13.875,00 kr.

Lejligheder i etagebyggeri

9.250 kr.

11.562,50 kr.

Ungdoms-, ældre-, og plejebolig

4.865 kr.

6.081,25 kr.

1-fasede install. på max. 16 Amp.

1.620 kr.

2.025,00 kr.

Alle øvrige installationer (>25 Amp.)

1.040 kr. pr. Amp.

1.300,00 kr. pr. Amp.

Udvidelse af bestående installationer

1.040 kr. pr. Amp.

1.300,00 kr. pr. Amp.

Ladestandere (min. 25 Amp.)

495 kr. pr. Amp.

618,75 kr. pr. Amp.

Egen transformer (udvidelser)

600 kr. pr. KVA

750,00 kr. pr. KVA

(Der kan ikke efter 1/7-2001 tilsluttes
nye forbrugere med egen transformer)
Ekstra målere til eksisterende
boliger, der opdeles i flere lejemål
uden udvidelse af leveringsomfang
(uændret sikring og stikledning)

Ved udstykning betaler udstykkeren
byggemodningsarbejdet påbegyndes.

Måler udleveres uden beregning, når der betales
alm. abonnement for den nye måler/installation.

hele

den

til

enhver

tid

gældende

tilslutningsafgift

inden

For udstykninger, hvor der efter tidligere gældende regler kun er betalt halv tilslutningsafgift betaler
bygmesteren halvdelen af den til enhver tid gældende tilslutningsafgift inden afregningsmåleren kan udleveres.

Side 5

