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GEBYRER
Gebyr
Direkte fra netselskabet til kunde
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning¹
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere
Nedlæggelse af målerinstallation
Nedtagning af måler
Oprettelse af mikro VE-anlæg
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation
Rykker til kunde ved for sen betaling¹ ²
For sen betaling fra erhvervskunde¹ ³
Udbringning af måler
Til elhandler via datahub
Aflæsningsbesøg - selvaflæsningskort
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)⁶
Fjernbetjent afbrydelse⁶ / genåbning
-mandag - torsdag: Kl. 07.00 til Kl. 14.00
-fredag:
Kl. 07.00 til Kl. 12.00
-udenfor ovenstående tidspunkter
Fogedforretning, udkørende⁴
Opstart af fogedforretning⁵
Genopsætning af nedtaget måler
Genåbning⁷
-mandag - torsdag: Kl. 07.00 til Kl. 14.00
-fredag:
Kl. 07.00 til Kl. 12.00
-udenfor ovenstående tidspunkter
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted⁸
Målerundersøgelse på stedet⁸
Nedtagning af måler
Rykker for manglende selvaflæsning⁶
Skønnet aflæsning
Forgæves kørsel⁶
Direkte til elhandler
For sen betaling fra elhandler¹ ³
Rykker til elhandler ved for sen betaling¹ ²
(elhandler som rykker en privatkunde)

Kr. inkl. Moms
2020
720,00
543,75
1.418,75
1.750,00
950,00
925,00
2.387,50
1.731,25
100,00
310,00
300,00
693,75
837,50
131,25
131,25
325,00
Efter regning
987,50
987,50
781,25
781,25
1.806,25
1.775,00
2.487,50
981,25
875,00
93,75
81,25
700,00
310,00
100,00

1) Disse gebyrer er i henhold til SKAT’s 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.
5) Disse gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht.
retsplejeloven.
6) Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde, jf. medlemsinfo nr.
92/2016. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt at
afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.
7) Det er altid ”bestilleren”/”rekvirenten” der skal betale for at få genåbnet for en måler.
8) Ved målerundersøgelse, hvor måleren findes defekt, opkræves ikke gebyr.

Betalingsbetingelser
Fakturering og betaling:
Seneste rettidige indbetalingsdag er anført på regningen.
Bestilling og betaling af tilslutningsbidrag:
Kunder, som skal udvide forsyning af eksisterende anlæg, nye tilslytninger eller anden tilslutning,
der berører forsyningen, skal betale for denne leverance forud for udvidelsen.
For forsyning af el, skal kunden kontakte en installatør, som anmelder opgaven til forsyningen via
installatørblanketten.
På foranledningen af ovenstående, fremseneder Zeanet A/S en faktura til kunden til betaling.
Betalingen skal finde sted inden tilslutning/udvidelse iværksættes og måler udleveres.
Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag:
Der tillægges morarenter, svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 %.
Der udsendes rykkerskrivelser, og hvis restancen stadig ikke indbetales, kan tilslutning ikke ske.

