
Her kan du se, hvilke gebyrer der bliver ændret:
– Gebyret for betaling via girokort hæver vi fra 29 kr. til 49 kr.
– Gebyret for manuel håndtering af ordre på 500 kr. udgår
– Gebyret for opgørelse i forbindelse med fraflytning på 89 kr. udgår
– Gebyret for udskrift af kopi af faktura nedsætter vi fra 43,75 kr. til 40 kr.

Du kan som alternativ til girokort vælge at betale din regning med de billigere alternativer  
Betalingsservice eller MobilePay. Du kan ændre din betalingsform på Min side.

Ændringer til de gældende gebyrer 
den 1. juli 2022
Den 1. juli 2022 ændrer vi på nogle af vores gebyrer.



Gebyroversigt 
El til privatkunder
Gældende fra den 1. juli 2021

Gebyrer  Pris i kr. inkl. moms

Betaling via MobilePay  0,00 

Betaling via Betalingsservice 6,25 

Betaling via girokort  29,00 

Udskrift af kopi af faktura  43,75 

Opgørelse i forbindelse med fraflytning 89,00 

Indgåelse af betalingsaftale* 140,00 

Rykkerskrivelse*  100,00 

Inkassomeddelelse*  100,00 

Sikkerhedsstillelse  250,00 

Manuel håndtering af ordre  500,00 

Undersøgelser ved konstateret uberettiget forbrug  Efter regning

Gebyrer (netrelaterede)  

Rykker for manglende selvaflæsning*  86,00

Skønnet aflæsning ved manglende indberetning af aflæsning  95,00 

Kontrolaflæsning ved aflæsningsbesøg  646,00 

Afbrydelse fjernbetjent*  121,00

Genåbning fjernbetjent  151,00

Genåbning fjernbetjent (uden for normal arbejdstid)  374,00

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)* 771,00

Genåbning  790,00 

Genåbning (uden for normal arbejdstid)  1.765,00 

Fogedforretning, udkørende  Efter regning 

Fogedforretning (faktisk omkostning til foged og evt. låsesmed)  Efter regning 

Forgæves kørsel* Efter regning 

Kontrolmåling ved ekstra måler  2.041,00

Målerundersøgelse på stedet  1.128,00

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted  Efter regning 

Nedtagning af måler  950,00 

Genopsætning af nedtaget måler  1.020,00 

Uberettiget forbrug  Efter forbrug

* Momsfrit – prisen er ikke tillagt moms. 

Andel Energi er berettiget til at ændre ovenstående gebyrer, hvilket er nærmere beskrevet i Standardvilkårene punkt 17.
Nationalbankens officielle udlånsrente + 8%. Rentesats (Reguleres pr. 1.1 og 1.7) Rentesats (pr. 1.1.2017) 8,05 %.


