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Sydfyns Elforsyning Net A/S 
CVR: 25119150 

C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg 
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Tarifblad Forbrugskunder 

 

Transport af elforbrug på overliggende 
60 kV-net betales af alle kundetyper 

 Øre/kWh 

Ekskl. Moms 2,03 

Inkl. moms 2,54 

 

Betingelser i øvrigt: 
Elleveringen sker på grundlag af leveringsbestemmeler der udleveres fra kontoret på Fåborgvej 44 – eller kan 
ses på selskabets hjemmeside www.sen-net.dk 
 
Gebyrer m.v. betales efter satserne på side 4 
Tilslutningsafgifter betales efter satserne på side 5

http://www.sen-net.dk/
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Tarifblad for producenter og egenproducenter 
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Satser for gebyrer og diverse ydelser: 
Gebyr Sats excl. moms Sats incl. moms 

Opkræves af netselskab     

Betalingsaftale1  kr.               100,00    

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning  kr.           1.100,00   kr.         1.375,00  

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op  kr.               135,00   kr.             168,75  

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler  kr.               550,00   kr.             687,50  

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 
målere 

 kr.               950,00   kr.         1.187,50  

Nedtagning af måler  kr.               575,00   kr.             718,75  

Oprettelse af mikro VE-anlæg  kr.           1.200,00   kr.         1.500,00  

Rykker til kunde ved for sen betaling1, 2  kr.               100,00    

For sen betaling fra erhvervskunde1, 3  kr.               310,00    

Udbringning af måler  kr.               165,00   kr.             206,25  

Opkræves af elhandler     

Aflæsningsbesøg  kr.               240,00   kr.             300,00  

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)  kr.               400,00   kr.             500,00 

Fjernbetjent afbrydelse  kr.               150,00   kr.             187,50  

Fjernbetjent genåbning  kr.               200,00   kr.             250,00  

Fogedforretning, udkørende4  kr.               350,00   kr.             437,50  

Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed 
ved udkørende fogedforretning (efter regning) 

 efter regning  

Genåbning  kr.               400,00   kr.             500,00  

Genåbning uden for normal arbejdstid  kr.               800,00   kr.         1.000,00  

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted (efter 
regning) 

 efter regning  

Målerundersøgelse på stedet  kr.               350,00   kr.             437,50  

Nedtagning af måler  kr.               575,00   kr.             718,75  

Genopsætning af nedtaget måler  kr.               550,00   kr.             687,50  

Rykker for manglende selvaflæsning  kr.                  70,00   kr.                87,50  

Skønnet aflæsning  kr.                  65,00   kr.                81,25  

 

 

 

 

  

Noter: 
1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse 
SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms. 
2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 
2014. 
3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som 
ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, om udenretlige 
inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling. 
4) Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed, 
som er indeholdt i selvstændigt gebyr. 
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Satser for gebyrer og diverse ydelser fortsat: 
  Sats excl. moms Sats incl. moms 

Målerundersøgelse på værksted       Efter regning  

Fogedforretning, udkørende (+ omk. foged og låsesmed)  kr.              350,00   kr.              437,50  

Påvisning af stikledning pr. stk.  kr.              663,00   kr.              828,75 

10 kV omkobling ved gravearbejde  kr.           1.250,00   kr.          1.562,50 

For etabl. af midlertidig måling - El.installatør  kr.              135,00   kr.              168,75  

For etabl. af midlertidig måling  kr.              550,00   kr.              687,50  

For vagtudkald til fejl i forbrugerens egen installation  kr.              974,00   kr.          1.217,50  

For isolering af stikledninger  kr.           1.255,00   kr.          1.568,75  

Træbeskæring v. luftstikledninger  kr.           1.255,00   kr.          1.568,75  

Fejlfinding på kabel  kr.           1.100,00   kr.          1.375,00  

Flytning af mast eller kabelskab     

for regning, dog max.  kr.           7.000,00   kr.          8.750,00  

Udlejning af nød-elværk pr. time     

excl. brændstof  kr.              546,00   kr.              682,50  

Øvrige arbejder:     

- Mandetimer alm.  kr.              435,00   kr.              543,75  

- Mandetimer overtid 1  kr.              611,00   kr.              763,75  

- Mandetimer overtid 2  kr.              801,00   kr.          1.001,25  

Biler / kørsel:     

- Servicevogn/lagervogn  kr.              180,00   kr.              225,00  

- Kurvevogn/borevogn  kr.              280,00   kr.              350,00  
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Tilslutningsafgifter      

  Sats ekskl. moms Sats inkl. moms 
Parcelhuse og fritidshuse (max. 25 Amp.) og 
erhverv indtil 25 Amp.      13.700  kr.      17.125,00  kr. 

Tæt/lav bebyggelse (max. 25 Amp.)      10.850  kr.      13.562,50  kr. 

Lejligheder i etagebyggeri        9.050  kr.      11.312,50  kr. 

Ungdoms-, ældre-, og plejebolig        4.750  kr.        5.937,50  kr. 

1-fasede install. på max. 16 Amp.        1.585  kr.        1.981,25  kr. 

Alle øvrige installationer (>25 Amp.)        1.020  kr. pr. Amp.      1.275,00  kr. pr. Amp. 

Udvidelse af bestående installationer        1.020  kr. pr. Amp.      1.275,00  kr. pr. Amp. 

Ladestandere (min. 25 Amp.)           485  kr. pr. Amp.         606,25  kr. pr. Amp. 

Ekstra målere til eksisterende         

boliger, der opdeles i flere lejemål  Måler udleveres uden beregning, når der betales  

uden udvidelse af leveringsomfang  alm. abonnement for den nye måler/installation.  

(uændret sikring og stikledning)        

            

 

 Ved udstykning betaler udstykkeren hele den til enhver tid gældende tilslutningsafgift inden 
byggemodningsarbejdet påbegyndes. 
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. 


