Elektricitetstarif - forbrugere
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Investeringsbidrag
Varig installation
A2-installation
B1-installation
B2-installation
C1-installation
C2-installation
Midlertidig installation
A2-installation
B1-installation
B2-installation
C1-installation
C2-installation

DKK
Tarifværdi × 130
Tarifværdi × 140
Tarifværdi × 230
Tarifværdi × 260
Tarifværdi × 260

Efter aftale - min 800
Efter aftale - min 800
Efter aftale - min 800
Efter aftale - min 800
Efter aftale - min 800

Fastlæggelse af investeringsbidrag
Udgangspunktet for fastlæggelse af investeringsbidraget for et leveringsomfang er de udgifter,
der knytter sig til etableringen af elnettet til udveksling af den ønskede energi og effekt.
Etableringen sker under hensyntagen til leveringsforholdets forventede varighed. Ved varige
leveringsforhold vil udgangspunktet alt andet lige være en gennemsnitlig betragtning for den
pågældende installationskategori, hvorimod udgangspunktet for midlertidige leveringsforhold vil
være en individuel betragtning for den ønskede elleverance. For midlertidige leveringsforhold
gælder leveringsaftalen kun i den aftalte/forventede periode.
Den energi og effekt, som forventes udvekslet med distributionsnettet, er i kombination med
nettariffen og den ønskede forsyningssikkerhed bestemmende for det sted og det niveau, på
hvilket forbrugerinstallationen tilsluttes nettet. Tilslutningsstedet er sammen med tarif og tilslutningsniveau alene bestemmende for kategoriseringen af installationen.
Sædvanlige installationer
For sædvanlige installationer beregnes tarifværdien og dermed investeringsbidraget efter metode 1, 2 eller 3.
Metode 1
For A2-, B1-, B2- og C1-installationer beregnes tarifværdien ved etableringen som den aftalte
effekt målt i watt, divideret med 208 og nedad afrundet til den nærmeste værdi delelig med 10.
Udvides leveringsomfanget, beregnes tarifværdien som den største aftagne effekt målt i watt,
divideret med 208 og nedad afrundet til den nærmeste værdi, delelig med 10.
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Metode 2
For C2-installationer beregnes tarifværdien ved at summere strømværdien i samtlige faser i det
med forbrugeradgang krævede overstrømsbeskyttelsesudstyr (tarifudstyr), der har direkte
forbindelse til afregningsmåleren.
De i beregningen anvendte strømværdier skal være i overensstemmelse med normtalrækken
R10 (10…). Uanset overstrømsbeskyttelsesudstyret kan ingen i beregningen indgåede
strømværdier således være mindre end 10 A, jævnfør DS/ISO 3: 1981.
Metode 3
For ældre C2-installationer, tilsluttet 10/0,4 kV netstation, beregnes tarifværdien efter metode
1 eller 2 afhængig af installationsformen og/eller måleudstyret.
Usædvanlige installationer
For usædvanlige installationer, herunder installationer til brugsgenstande, der ikke opfylder
fællesregulativets bestemmelser, betales investeringsbidraget efter aftale.
For afsides liggende installationer betales investeringsbidrag efter branchens vejledende retningslinjer eller efter aftale.
Etableringen og ændring af leveringsomfang
I alle nye C2-installationer og ved ændring/udvidelse af bestående C2-installationer skal der
umiddelbart efter afregningsmåleren installeres et overstrømsbeskyttelsesudstyr med
forbrugeradgang. Dette udstyr skal mærkes "Tarifudstyr".
Udvides leveringsomfanget til en installation, betales investeringsbidraget svarende til det
udvidede leveringsomfang modregnet det nu gældende investeringsbidrag for det oprindelige
leveringsomfang.
Ændres leveringsomfanget ved opdeling i flere eller færre forbrugerinstallationer, betales
investeringsbidraget svarende til det ændrede leveringsomfang modregnet det nugældende
investeringsbidrag for det ikke ændrede leveringsomfang. Modregningen kan dog ikke resultere i
et negativt investeringsbidrag, da retten til det en gang etablerede leveringsomfang opretholdes.
Endvidere faktureres vederlag for eventuel fysisk ændring af det oprindelige leveringsomfang.
Afregning
Investeringsbidraget tillægges moms, og det etablerede/fakturerede leveringsforhold er først
gældende fra den aftalte leveringstermin og under forudsætning af, at aftalegrundlaget er i
orden, og at investeringsbidraget er indbetalt. For nyetablerede installationer vil forsyningen
derfor først blive påbegyndt efter indbetaling af investeringsbidraget.
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