
Dinel A/S

Lav Høj Spids
-                -                -                

Moms 25,00% -                -                -                
-                -                -                

Abonnement pr. år
-kr.            

Moms 25,00% -kr.            -kr.           

Priser pr. 1. december 2020

Tarif BM - højspænding Øre / kWh
Tidsdifferentiering

Aftagepunkt på 10 kV siden af en 
hovedstation (A-lav)

Transportbetaling

I alt

Pr. måler
pr. installation

Find flere oplysninger på www.dinel.dk
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl



Dinel A/S

Lav Høj Spids
-                -                -                

Moms 25,00% -                -                -                
-                -                -                

-                -                -                

Moms 25,00% -                -                -                
-                -                -                

Abonnement pr. år
-kr.            

Moms 25,00% -kr.            -kr.           

-kr.            
Moms 25,00% -kr.            -kr.           

*Forbrug af el, der anvendes som brændsel i den kollektive varmeforsyning fritages for
betaling til energispareindsatsen. 

pr. installation

Find flere oplysninger på www.dinel.dk
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl

Pr. måler

Transportbetaling

I alt

Pr. måler, varmeforsyning*
pr. installation

Transportbetaling, varmeforsyning*

I alt

Tidsdifferentiering
Øre / kWh

Aftagepunkt på 10 kV siden af  10/0,4 kV 
transformerstation (B-høj)

Priser pr. 1. december 2020

Tarif BM - højspænding



Dinel A/S

Lav Høj Spids
-                -                -                

Moms 25,00% -                -                -                
-                -                -                

-                -                -                

Moms 25,00% -                -                -                
-                -                -                

Abonnement pr. år
-kr.            

Moms 25,00% -kr.            -kr.           

-kr.            
Moms 25,00% -kr.            -kr.           

*Forbrug af el, der anvendes som brændsel i den kollektive varmeforsyning fritages for
betaling til energispareindsatsen. 

Transportbetaling

pr. installation

Find flere oplysninger på www.dinel.dk
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl

I alt

Pr. måler

Pr. måler, varmeforsyning*
pr. installation

Transportbetaling, varmeforsyning*

I alt

Tidsdifferentiering
Øre / kWh

Aftagepunkt på 0,4 kV siden af 10/0,4 kV 
transformerstation (B-lav)

Priser pr. 1. december 2020

Tarif BM - lavspænding



Dinel A/S

Lav Spids
-                -                

Moms 25,00% -                -                
-                -                

Abonnement pr. år
-kr.            

Moms 25,00% -kr.            -kr.           

Find flere oplysninger på www.dinel.dk
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl

Transportbetaling

pr. installation

I alt

Pr. måler

Tidsdifferentiering

Aftagepunkt i 0,4 kV nettet ( C )

Priser pr. 1. december 2020

Tarif C Øre / kWh



Ekskl. moms Inkl. moms

-kr.             -kr.          

-kr.             -kr.          

-kr.             -kr.          
-kr.             -kr.          
-kr.             -kr.          

10 kV net
10/0,4 kV 

station
0,4 kV net

øre/kWh øre/kWh øre/kWh

-kr.             -kr.             -kr.             
-kr.             -kr.             -kr.             

*Ekskl. forbrugsmålerabonnement

Ekskl. moms Inkl. moms

-kr.             -kr.          
-kr.             -kr.          

**Ekskl. skabelonafregnet forbrugsmålerabonnement

Kraftværksmåler pr. højspændingsmåler**

Rådighedstarif inkl. moms

Produktionsmåler pr. højspændingsmåler

Produktionsmåler pr. lavspændingsmåler

Rådighedsabonnement uden produktionsmåler

Rådighedstarif ekskl. moms
Rådighedstarif

Årlig udgift til abonnement

Bruttoafregning: Hele produktionen leveres til Dinel - afregning foretages af Energinet.dk

Nettoafregning med flex-/skabelonafregnet 
forbrugsmålerabonnement*

Tilslutningspunkt

Find flere oplysninger på www.dinel.dk
Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl

Priser pr. 1. december 2020

Priser for producenter

Kraftværksmåler pr. lavspændingsmåler**

Årlig udgift til abonnement ekskl. moms

Nettoafregning med timeafregnet forbrugsmålerabonnement*



Ekskl. moms Inkl. moms

-kr.               -kr.            
-kr.               -kr.            

*) I henhold Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret 
elektricitet m.v. opkræves standardabonnement.
Afskrivning, reparation og vedligeholdelse af målerudstyr betales af vindmølleejerne efter regning.

Priser pr. 1. december 2020

Særligt abonnement for 
vindmølleproducenter *)

Produktionsmåler

Salgs- og forbrugsmåler

Årlig udgift til abonnement


