TAKSTBLAD FOR TARM ELVÆRK NET A/S
Skolegade 23 - 6880 Tarm. Tlf. 97 37 10 87. Cvr.nr. 37 44 15 11
Gældende fra 01.01.2015

VARIABEL AFGIFT EXCL. MARKEDSEL*:
Nettarif Tarm Elværk incl. Lovpligtig energisparebidrag
Netbetaling overordnet net Energinet.dk
Netbetaling overordnet net Sydenergi
Offentlige forpligtigelser
El-afgift
Elpris excl. markedsel

Øre pr. kWh Øre pr. kWh
excl. moms
incl. moms
7,950
9,938
7,100
8,875
3,506
4,383
21,100
26,375
87,800
109,750
127,456
159,320

(For elopvarmede helårsboliger reduceres elafgiften til 38 øre + moms pr. kWh for forbrug over 4000kWh pr. år.)

FAST AFGIFT:
Enfaset installation (220 V, ≤ 35amp. stikledning)
Trefaset installation (380 V, ≤ 35 amp. stikledning)
Komb. Måling installation (220/380V) (forbrug < 100.000 KWh)
Årsabonnement pr. måler (forbrug > 100.000 KWh pr. år)
Tillægsafgift for sikring > 35 amp. pr amp. (forbrug < 100.000KWh)

excl. moms
kr.
325,00
kr.
325,00
kr.
650,00
kr. 4.800,00
kr.
63,00

incl. moms
kr.
406,25
kr.
406,25
kr.
812,50
kr. 6.000,00
kr.
78,75

INVESTERINGSBIDRAG:
excl. moms
Erhverv, fritids- og parcelhuse ≤ 35A
kr. 13.750,00
Tæt lav bolig
kr. 10.900,00
Lejlighed
kr. 9.100,00
Unge/ældrebolig uden kogemulighed
kr. 4.780,00
En- fasede tilslutninger
kr. 1.595,00
Erhverv pr. ampere > 35 ampere
kr. 1.025,00
Ladestandere pr. ampere > 35 ampere
kr.
490,00
Investeringsbridraget opkræves ved tilmeldingen fra den autoriserede elinstallatør.

incl. moms
kr. 17.187,50
kr. 13.625,00
kr. 11.375,00
kr. 5.975,00
kr. 1.993,75
kr. 1.281,25
kr.
612,50

STANDARDGEBYRER:
Rykkerskrivelse, inkassomeddelelse eller betalingsaftale
Fjernbetjent afbrydelse
Inkassobesøg
Fogedforretning, udkørende (+ faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed)
Lukkebesøg
Fjernbetjent gentilslutning, ekstra ordinær måleraflæsning med regning
Genoplukning
Genoplukning udenfor normal arbejdstid
Ekstraordinær opkrævning ved flytning
Udskrift af regningskopi
Målerundersøgelse på stedet
Målerundersøgelse på værksted
Gebyr for oprettelse af Mikro VE-anlæg excl. måler
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op
Midlertidig tilslutning, forsyning sætter 1 måler op
Midlertidig tilslutning, forsyning sætter 2 målere op
Nedtagning af måler
Genetablering af måler
Udbringning af måler
Vagtudkald på foranledning af forbrugeren
Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning)
Regningsgebyr

excl. moms
incl. moms
kr.
100,00 kr. momsfri
kr.
150,00 kr.
187,50
kr.
250,00 kr. momsfri
kr.
350,00 kr.
437,50
kr.
400,00 kr. momsfri
kr.
200,00 kr.
250,00
kr.
400,00 kr.
500,00
kr.
800,00 kr. 1.000,00
kr.
65,00 kr.
81,25
kr.
35,00 kr.
43,75
kr.
350,00 kr.
437,50
efter regning
kr. 1.200,00 kr. 1.500,00
kr.
135,00 kr.
168,75
kr.
550,00 kr.
687,50
kr.
950,00 kr. 1.187,50
kr.
575,00 kr.
718,75
kr.
550,00 kr.
687,50
kr.
165,00 kr.
206,25
kr.
450,00 kr.
562,50
kr. 1.100,00
1.375,00
kr.
20,00 kr.
25,00

VÆRKET kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering.
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato, beregnes rente efter gældende rentelov.
Forbrugsraterne opkræves a'conto med 4 årlige rater (februar, maj, august og november)
Ved beregning af tariffer m.m. er anvendt Dansk Energis tarifberegningsmodel som er anmeldt til godkendelse
i Energitilsynet.

*) Den totale elpris består af flere dele:
I dag kan man købe sin el på det frie marked. Det betyder at elprisen består af flere forskellige dele:
- en distributionsdel - prisen for at få transporteret elektriciteten ud til din bolig.
Distributionsprisen består af betaling til det lokale distributionsselskab (Tarm Elværk Net A/S), transport i
det overliggende net hos Sydenergi og Energinet.dk samt offentlige forpligtelser, moms og afgifter.
- en markedsdel - den del af elprisen, der er konkurrence på.
Vælger du at købe markedsdelen fra Tarm Elhandel A/S, får du én samlet faktura.
Køber du markedsdelen ved et andet elhandelsselskab fakturerer Tarm Elværk Net A/S alene
distributionsdelen, mens elhandelsselskabet fakturerer markedsdelen.
Vælger du ikke selv et elhandelsselskab vil markedsdelen blive faktureret fra Energi Nord som
p.t. er forsyningspligtselskab i Tarm Elværk Nets område.
Tarm Elværk Net A/S er et eldistributionsselskab, som distribuerer el i Tarm by og nærmeste omegn.
Yderligere prisinformation kan søges på de enkelte udbyderes hjemmesider og på www.elpristavlen.dk.
Elpristavlen giver mulighed for at sammenligne elpriser fra de elleverandører, der udbyder el i
Tarm Elværk Nets område.

