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Prisblad er anmeldt til Forsyningstilsynet. 
FLOW Elnet A/S anvender Dansk Energis tariferingsmodel, der er godkendt af Forsyningstilsynet. 
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Generelt 
Kunderne inddeles i kundekategorier efter, hvor i nettet kunden er tilsluttet efter følgende 

tilslutningsniveauer: 

 
* Uanset tilslutningsstedet vil alle kunder med et forbrug under 100.000 kWh være i kundekategori C. 

* Der kan, som følge af tidligere systemer være kunder, der ikke er kategoriseret efter følgende logik. 
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Kundegrupper 
Kunderne er desuden opdelt i tre forskellige kundegrupper - forbrugskunder, egenproducenter 

og producenter efter følgende logik: 

Forbrugskunder aftager el fra elnettet. Kunderne afregnes for transport pr. kWh samt et 

abonnement pr. md. 

Egenproducenter er kunder, der aftager el fra nettet og leverer el til nettet. I forhold til 

afregningen er egenproducenter kunder, der har ret til nettoafregning og øjebliksafregning. For 

egenproducenter findes der forskellige kombinationer af abonnementer. Sammensætningen af 

abonnementer afhænger blandt andet af antallet samt typen af målere. Desuden afregnes der 

en rådighedsbetaling for egenproducenter. Hvis produktionen måles særskilt, vil 

rådighedsbetalingen være pr. kWh egenproduktion - ellers afregnes en fast rådighedsbetaling. 

Rådighedsbetalingen kan anses som en slags forsikring for at nettet står til rådighed for kunden i 

det tilfælde, hvor produktionsanlægget ikke producerer el. På følgende link kan der læses mere 

om bruttotarifering og rådighedsbetaling: 

https://flow-elnet.dk/wp-content/uploads/2018/06/ny_tarifering_solceller.pdf 

Producenter producerer el til elnettet. Producenter betaler et produktionsabonnement. Der 

er krav om, at det forbrug anlægget har ved stilstand, skal måles og afregnes. Der vil således 

altid medfølge et forbrugsabonnement til en ren produktionsinstallation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://flow-elnet.dk/wp-content/uploads/2018/06/ny_tarifering_solceller.pdf
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Tidsdifferentierede tariffer 
 

Tidsdifferentierede (variable) nettariffer betyder, at tariffen for den enkelte kunde, vil variere 

over døgnet. 

Tabellerne nedenfor angiver hvorledes tarifferne vil variere i løbet af døgnet. Der skelnes 

mellem: 

- Lavlast (markeret med grøn      ) 

- Højlast (markeret med gul         ) 

- Spidslast (markeret med grøn      ) 

For C-kunder vil prisen være ens fordelt over døgnet i weekend og hverdage, og der skelnes 

mellem sommer og vinter. 

For A- og B-kunderne vil alle weekender og helligdage være lavlastdage hele døgnet. Ellers 

skelnes der på hverdage mellem vinter og sommer. 

Vinter er fra oktober til marts, 

Sommer er fra april til september. 

A og B- kunder       C- kunder   
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Priser for forbrugskunder 
 

 
 
*FLOW Elnet A/S har ikke kunder i grupper, der er markeret med grå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnement

Tilbage-

betaling 

øre/kWh

Lav Høj Spids

2,58 1,10 2,55 4,22 -0,79 134

SEF NT-02 SEF TB-03 SEF7 E-50

2,58 1,93 5,75 10,50 -2,19 134

SEF NT-02 SEF TB-02 SEF4 E-50

2,58 4,09 9,39 15,48 -2,19 46

SEF NT-02 SEF TB-02 SEF3 E-50

Lav Lav Spids

2,58 14,52 14,52 48,92 -6,15 46

SEF NT-02 SEF TB-01 SEF2 E-50

2,58 14,52 14,52 48,92 -6,15 46

SEF NT-02 SEF TB-01 SEF1 E-50FE1 NT-01

FE2 NT-01

FE3 NT-01

FE7 NT-01

FE4 NT-01

Aftagepunktet er i  0,4 kV-nettet med timeaflæst måler.

B lav

B høj

Aftagepunktet er typisk i  0,4 kV-nettet med årsaflæst måler.

Aftagepunktet er på 10 kV-siden af en hovedstation.

Aftagepunktet er i  10 kV-nettet.

Aftagepunktet er på 0,4 kV-siden af en 10/0,4 kV transformerstation med timeaflæst 

måler.

C timemålt

C skabelonafregnet/C flex

kr./mdTekst

Nettarif

A lav

Aftagepunktet er i  150 kV-nettet.

Aftagepunktet er i  60 kV-nettet.

FLOW Elnet

øre/kWh
Priser

inkl. moms
Overliggende

60 kV-net

øre/kWh

A0

A høj
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Priser for egenproducenter 
 

 

 

* Produktionsmåler kræves udelukkende for anlæg, der overstiger følgende grænser 

- Solcelleanlæg med en nominel effekt på over 50 kW  
- Vindmøller med en nominel effekt på over 25 kW 
- Anlæg med en nominel effekt på over 11 kW  

** FLOW Elnet A/S har ikke kunder i grupper, der er markeret med grå. 
 
Ved specielle kombinationer kontakt FLOW Elnet A/S. I forbindelse med oprettelse af nettoafregnede anlæg pålægges der gebyr. Se Satser for gebyrer og diverse ydelser. For anlæg større end 11 kW kan omkostningerne ikke 
dækkes af standardgebyret. Derfor faktureres de faktiske omkostninger i forbindelse med oprettelsen. 

  

Tilbage-

betaling 

øre/kWh

Lav Høj Spids

Aftagepunktet er på 10 kV-siden af en hovedstation. 2,58 1,25 2,75 4,45 -0,73 138 129 2,26

SEF NT-02 SEF TB-04 SEF4 E-64 SEF4 E-61 SEF4 RB-05

Aftagepunktet er i  10 kV-nettet. 2,58 1,93 5,75 10,50 -2,19 138 129 4,45

SEF NT-02 SEF TB-02 SEF4 E-64 SEF4 E-61 SEF4 RB-04

Aftagepunktet er på 0,4 kV-siden af en 10/0,4 kV 2,58 4,09 9,39 15,48 -2,19 51 43 7,76 6,77

transformerstation med timeaflæst måler. SEF NT-02 SEF TB-02 SEF3 E-65 SEF3 E-63 SEF3 RB-03 SEF1 RB-05

Lav Lav Spids

Aftagepunktet er i  0,4 kV-nettet med timeaflæst 2,58 14,52 14,52 48,92 -6,15 51 43 15,55 6,77

måler. SEF NT-02 SEF TB-01 SEF2 E-54 SEF1 E-60 SEF5 RB-01 SEF1 RB-05

Aftagepunktet er typisk i  0,4 kV-nettet med årsaflæst 2,58 14,52 14,52 48,92 -6,15 51 41 15,55 6,77

måler. SEF NT-02 SEF TB-01 SEF1 E-58 SEF1 E-66 SEF5 RB-01 SEF1 RB-05

A lav

C flex

FE8 NT-01

A høj
Aftagepunktet er i  60 kV-nettet.

C timemålt

FE4 NT-01

FE3 NT-01

FE2 NT-01

B høj

B lav

FE1 NT-01

Forklarende tekst
Priser

inkl. moms

Nettarif

Rådighedsbetaling

Tarif eller fast betalingAbonnement

FLOW Elnet

øre/kWh
Abonnement

kr./md

Produktions-

måler*

kr./md

Tarif

øre/kWh

Fast betaling

kr./md

Overliggende

60 kV-net

øre/kWh
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Priser for producenter 
 

Priser inkl. Moms 
Forklarende tekst 

Producent Vindmølle* 

Månedligt produktionsabonnement kr./md kr./md 

A høj 
Leveringspunktet er i 60 kV-nettet.     

    

A lav 
Leveringspunktet er på 10 kV-siden af 
en hovedstation. 

    

    

B høj 
Leveringspunktet er i 10 kV-nettet. 134 31 

SEF4 E-55 SEF4 E-53 

B lav 
Leveringspunktet er på 0,4 kV-siden af 
en 10/0,4 kV transformerstation. 

46 31 

SEF3 E-62 SEF3 E-52 

C 
Leveringspunktet er i 0,4 kV-nettet. 46 31 

SEF1 E-61 SEF1 E-51 

 
* Produktionsabonnement for vindmøller dækker kun administrationen til hjemtagningen af målere. Det betyder, at vindmølleejere faktureres særskilt for de faktiske udgifter ved drift og vedligehold af målere. Jf. Bekendtgørelse 

om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. BEK nr. 393 af 26/04/2017. 

**FLOW Elnet A/S har ikke kunder i grupper, der er markeret med grå.  



8 

Satser for gebyrer og diverse ydelser 

Standardgebyr 
2021 2021 

(ekskl. moms) (inkl. 25% moms) 

Direkte fra netselskab til kunde 
  

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 1.030,00 kr. - 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120,00 kr. 1.400,00 kr. 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.440,00 kr. 1.800,00 kr. 

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 660,00 kr. 825,00 kr. 

Nedlæggelse af målerinstallation, forsyning eller installatør nedtager 770,00 kr. 962,50 kr. 

Nedtagning af måler 950,00 kr. 1187,50 kr. 

Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.250,00 kr. 2.812,50 kr. 

Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. Målerinstallation 1.490,00 kr. 1.862,50 kr. 

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

Forgæves kørsel 720,00 kr. 900,00 kr. 

Udbringning af måler6 250,00 kr. 312,50 kr. 

Til elhandler via datahubben 
  

Aflæsningsbesøg 500,00 kr. 625,00 kr. 

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 870,00 kr. 1.087,50 kr. 

Fogedforretning, udkørende4 Efter regning 

Opstart af fogedforretning5 680,00 kr. 850,00 kr. 

Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1010,00 kr. 1262,50 kr. 

Genopsætning af nedtaget måler 960,00 kr. 1200,00 kr. 

Genåbning 650,00 kr. 812,50 kr. 

Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490,00 kr. 1862,50 kr. 

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210,00 kr. 2.762,50 kr. 

Målerundersøgelse på stedet 1070,00 kr. 1337,50 kr. 

Nedtagning af måler 960,00 kr. 1.200,00 kr. 

Skønnet aflæsning 120,00 kr. 150,00 kr. 

Forgæves kørsel 720,00 kr. 900,00 kr. 

Kontrolbesøg 830,00 kr. 1037,50 kr. 

Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250,00 kr. 1562,50 kr. 

Direkte til elhandler 
  

For sen betaling fra elhandler1, 3 Fastsat ved lov 

Rykker til elhandler ved for sen betaling1, 2 Fastsat ved lov 

Netselskab til elinstallatør 
  

Forgæves kørsel (elinstallatør) 720,00 kr. 900,00 kr. 

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) Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven. Se mere om den praktiske håndtering af dette gebyr nedenfor.  
5) Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven. 
6) Opgaven udføres først efter betaling. 
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Satser for gebyrer og diverse ydelser fortsat 

Ydelse 
2021 

(ekskl. moms) 

2021 
(inkl. 25% moms) 

Påvisning af stikledning pr. stk. 720,00 kr. 900,00 kr. 

For vagtudkald til fejl i forbrugerens egen installation 1120,00 kr. 1400,00 kr. 

10 KV omkobling for gravearbejde  1328,00 kr.  1660,00 kr.  

Fejlfinding på kabel 1200,00 kr. 1500,00 kr. 

Flytning af mast eller kabelskab for regning, dog max. 7.600,00 kr. 9.500,00 kr. 

Sikringsafgang for kabelskab uden arbejdstid  980,00kr. 1225,00 kr.. 

Øvrige arbejder:     

- Mandetimer alm. 481,60 kr. 602,00 kr. 

- Mandetimer overtid 1 722,40 kr. 903,00 kr. 

- Mandetimer overtid 2 963,20 kr. 1204,00 kr. 

Biler / kørsel:     

- Servicevogn/lagervogn 196,80 kr. 246,00 kr. 

- Kurvevogn/borevogn 308,80 kr. 386,00 kr. 
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Tilslutningsbidrag 

Tilslutningsbidrag 2021 
(ekskl. moms) 

2021 
(inkl. 25% moms) 

Parcelhuse og fritidshuse (max. 25 Amp.) og erhverv indtil 25 Amp. (kr.) 14.450,00 kr. 18.062,50 kr. 

Tæt/lav bebyggelse (max. 25 Amp.) (kr.) 11.450,00 kr. 14.312,50 kr. 

Lejligheder i etagebyggeri (kr.) 9.550,00 kr. 11.937,50 kr. 

Ungdoms-, ældre-, og plejebolig (kr.) 5.015,00 kr. 6.268,75 kr. 

1-fasede installationer på max. 16 Amp.** (kr.) 1.675,00 kr. 2.093,75 kr. 

Enhedstarif for erhverv (kr./A)*** 1.075,00 kr. 1.343,75 kr. 

Ladestandere i offentligt byrum (kr./A) 50kW et strøm 
træk fra elnettet til og med 160 A 

Enhedstarif 
for erhverv* 

 

 

* Ordningen med et reduceret tilslutningsbidrag for ladestandere i offentligt byrum ophører med udgangen af 31. 
december 2020. For alle ladestandere skal der i 2021 derfor betales enhedstarif for erhverv.  
 
** Tilslutningsafgift for 1-fasede installationer gælder kun for tilslutning til eksisterende distributionsnet. Faktiske 
omkostninger i forbindelse med tilslutningen dækkes af kunden, dog maksimalt svarende til et standard 
tilslutningsbidrags størrelse. Fastmonterede brugsgenstande max 1000 W 
 
***Gælder for alle installationskategorier. 
 
 

Desuden gælder: 
- Ved udstykning betaler udstykkeren hele den til enhver tid gældende tilslutningsafgift, 

inden byggemodningsarbejdet påbegyndes. Ved anvisning af ny installation til 
eksisterende nettilslutningspunkt eller ved udvidelses af eksisterende leveringsomfang, 
må arbejdet ikke påbegyndes, før tilslutningsafgift er betalt. 

- Vi kan kun oplyse tilslutningsbidraget/leveringsomfang til ejer af elinstallationen eller til 
3. part med fuldmagt fra ejer, da det betragtes som personhenførbare oplysninger. 

 

I øvrigt henvises til Flow Elnets tilslutningsbestemmelser: https://flow-elnet.dk/wp-

content/uploads/2018/09/Tilslutningsbestemmelser-FLOW-Elnet-533_NY.pdf 

 
  

https://flow-elnet.dk/wp-content/uploads/2018/09/Tilslutningsbestemmelser-FLOW-Elnet-533_NY.pdf
https://flow-elnet.dk/wp-content/uploads/2018/09/Tilslutningsbestemmelser-FLOW-Elnet-533_NY.pdf
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Eksempler på tilslutningsniveau 

 

B-høj - kunden ejer/drifter selv anlægget 
Etableringsomkostninger: Kunden dækker etableringsomkostninger for transformerstation for egen 

regning. Herunder stationskiosk/bygning, indkøb af transformer, lavspændingstavle, 

højspændingseffektafbryder inkl. målerafsætning og fremføring af lavspændings stikledning(er). Flow 

Elnet dækker indkøb af 10 kV sløjfefelt. 

Transformerstationen bliver placeret ved skelgrænse tættest på 10 kV distributionsnettet. Ønskes 

stationen placeret et andet sted, f.eks. længere inde på grunden, så betales de faktiske meromkostninger 

ved placering af denne. 

Tilslutningsbidrag: Der betales tilslutningsbidrag svarende til transformerens lavspændings -

fuldlaststrøm. F.eks. 400 kVA => 577 A => 25 A = 14.800 kr.* + (577 A – 25 A) x 1.100 kr.* = 622.000 kr. 

ekskl. moms. 

B-lav – kunden er tilsluttet direkte i transformerstation – Flow Elnet ejer/driver stationen 
Etableringsomkostninger: Der er ingen etableringsomkostninger for kunden her udover fremføring af 

stikledning(er) til transformerstationen eller et fremskudt tilslutningspunkt. Flow Elnet betaler alle 

etableringsomkostninger for transformerstationen. 

Tilslutningspunktet bliver placeret ca. 30 meter fra skelgrænse tættest på 10 kV distributionsnettet. 

Ønskes stationen placeret et andet sted, f.eks. længere inde på grunden, så betales de faktiske 

meromkostninger ved placering af denne. 

Tilslutningsbidrag: Der betales tilslutningsbidrag svarende til antal købte ampere. Dog skal der anvendes 

gængse sikringsstørrelser. F.eks. 315 A => 25 A = 14.800 kr.* + (315 A – 25 A) x 1.100 kr.* = 333.800 kr. 

ekskl. moms. 

C – kunden tilsluttet i kabelskab 
Etableringsomkostninger: Der er ingen etableringsomkostninger for kunden her udover fremføring af 

stikledning(er) til kabelskabet. Flow Elnet betaler alle etableringsomkostninger for kabelskabet. 

Kabelskabet bliver placeret ca. 30 m fra nærmeste skelgrænse, tættest på distributionsnettet. Ønskes 

kabelskabet placeret et andet sted, f.eks. længere inde på grunden, så betales de faktiske 

meromkostninger ved placering af denne. 

Tilslutningsbidrag: Der betales tilslutningsbidrag svarende til antal købte ampere. Dog skal der anvendes 

gængse sikringsstørrelser. F.eks. 100 A => 25 A = 14.800 kr.* + (100 A – 25 A) x 1.100 kr.* = 97.300 kr. 

ekskl. moms. 

* Pris pr. ampere altid efter gældende prisliste. Vær opmærksom på, at beregning af tilslutningsbidrag 

afhænger af installationskategorien. Flow Elnet vil være behjælpelig med afklaring i tvivlstilfælde. 

** Tilslutningsafgiften gælder kun for gængse sikringsstørrelser: 1x16A, 3x25 A, 3x35 A, 3x50 A, 3x63A, 

3x80A etc. Derudover kan større sikringer kombineres parallelt. 


