TAKSTBLAD
pr. 1. januar 2022
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EAN nr. 5790001705305

www.zeanet.dk

FORBRUGSTARIFFER
C kunder
Tilsluttet i lavspændingsnettet

Priser

Årsabonnement
Transport til måler
Lavlast
Spidslast
Afgifter til staten

kr./år
øre/kWh
øre/kWh
øre/kWh

B-HØJ kunder
Tilsluttet i højspændingsnettet

Ekskl. moms
516,00

Inkl. moms
645,00

14,64
38,59
90,30

18,30
48,24
112,88
Priser

Årsabonnement
Transport til måler
Lavlast
Højlast
Spidslast
Afgifter til staten

kr./år
øre/kWh
øre/kWh
øre/kWh
øre/kWh

B-LAV kunder
Tilsluttet på lavspændingsside i transformerstationen
Årsabonnement
Transport til måler
Lavlast
Højlast
Spidslast
Afgifter til staten

Ekskl. moms
936,00

Inkl. moms
1.170,00

3,37
5,69
8,43
90,30

4,21
7,11
10,54
112,88
Priser

kr./år
øre/kWh
øre/kWh
øre/kWh
øre/kWh

Ekskl. moms
516,00

Inkl. moms
645,00

4,96
8,37
12,11
90,30

6,20
10,46
15,14
112,88

Elafgiften udgør 0,8 øre/kWh for forbrug over 4.000 kWh, når der anvendes el til opvarmning i
helårsbeboelse iht. BBR. Tilsvarende udgør elafgiften 0,4 øre/kWh for erhverv.
Lastperioder
B-HØJ og B-LAV kunder

C kunder

- alle weekender og helligdage
- hverdage i april - september kl. 23-07
- hverdage i oktober - marts kl. 00-06

- alle dage i perioden april - september
- alle dage i perioden oktober - marts i tidsrummet 20 - 17

Lavlast

Højlast
- hverdage i april - september kl. 7-23
- hverdage i oktober - marts kl. 6-7 og 20-24
Spidslast
- alle hverdage i perioden oktober - marts kl. 7-20

- alle dage i perioden oktober - marts i tidsrummet 17 - 20

Zeanet A/S
Nordvej 6
4200 Slagelse
T:+45 5836 2600
kontakt@zeanet.dk
CVR nr. 26863899
EAN nr. 5790001705305

www.zeanet.dk

PRODUKTIONSTARIFFER
Egenproducenter
Uden produktionsmåler
Rådighedsbetaling

Priser
kr./år

Egenproducenter
Med produktionsmåler
Produktionsmåler abonnement
Rådighedsbetaling / B-LAV kunder
Rådighedsbetaling / C kunder

Inkl. moms
81,25
Priser

kr./år
øre/kWh
øre/kWh

Ekskl. moms
516,00
5,82
15,61

kr./år
kr./år

Ekskl. moms
516,00
348,00

Inkl. moms
645,00
7,28
19,51
Priser

Producenter
Kraftværk abonnement
Vindmølle abonnement

Ekskl. moms
65,00

Inkl. moms
645,00
435,00
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Øvrige forhold
Interimistisk strøm:
Afregnes som nævnte under B henholdsvis C kunder.
Gebyrer:
Der henvises til generelle betalingsbetingelser for Zeanet A/S.
Betaling:
Ved manglende betaling beregnes renter og gebyrer.
Rente og gebyrsatsen fremgår af betalingsbetingelserne, der udleveres efter ønske.
Investeringsbidrag:
Kategori
Erhverv A-høj
Erhverv A-lav
Erhverv B-høj
Erhverv B-lav
Erhverv C
Parcelhuse og fritidshuse op til 25 ampere ¹
Rækkehuse i byzone op til 25 ampere ²
Standard lejligheder op til 16 ampere ³
Store lejligheder op til 25 ampere ⁴
Ungdoms-, ældre-, plejebolig ⁵
Kolonihavehus ⁶
Små 1- og 3-fasede installationer ⁷

Enhed
kr./MVA
kr./MVA
kr./A
kr./A
kr./A
pr. tilslutning
pr. tilslutning
pr. tilslutning
pr. tilslutning
pr. tilslutning
pr. tilslutning
pr. tilslutning

Ekskl. moms
600.000 kr.
1.090.000 kr.
1.120 kr.
1.160 kr.
1.210 kr.
15.650 kr.
12.550 kr.
8.550 kr.
11.800 kr.
4.800 kr.
9.300 kr.
1.090 kr.

Inkl. moms
750.000 kr.
1.362.500 kr.
1.400 kr.
1.450 kr.
1.513 kr.
19.563 kr.
15.688 kr.
10.688 kr.
14.750 kr.
6.000 kr.
11.625 kr.
1.363 kr.

1) Parcelhus: Fritliggende hus, som ikke er sammenbygget med andre boliger eller ejendomme. Fritidshus: en ikke-helårs bolig som
ikke er et kolonihavehus. Fritidshus til helårsbolig defineres som et parcelhus.
2) Bolig med en eller to etager sammenbygget med anden/andre boliger.
3) Bolig i bygninger med mere end to etager med leveringsomfang til og med 16 A.
4) Bolig i bygninger med mere end to etager med leveringsomfang større end 16 A.
5) Ungdoms-, ældre-, og plejeboliger under 65 m2 hvor det kan dokumenteres at lejlighederne skal bruges til et af disse formål.
Dokumentationen kan fx være en godkendt byggesag eller officiel skrivelse fra kommunen, lokalplaner eller andre lignende
dokumenter fra boligselskaber eller kommunen, der kan dokumnetere, at der reelt er tale om tilslutning af netop en ungdoms-, ældreeller plejebolig.
6) En bebyggelse på et havelod beliggende i et område omfattet af lov om kolonihaver.
7) Små enheder: elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm.
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Ved ændringer i stikledningens størrelse eller i kategori betales differencen mellem investeringsbidraget
svarende til den nye stikledningssikring (kategori) og investeringsbidraget svarende til den eksisterende
Ved særlige forsyningsforhold fastsættes investeringsbidraget af Zeanet A/S efter forhandling med kunden.
Tilslutning af interimistisk strøm betales efter medgået tid.
Leveringsbestemmelser:
Elforsyningen sker efter de til enhver tid gældende leveringsbestemmelser.
(Takstbladet efterfølger takstblad pr. 1. august 2021)
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