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Ø/strøm A/S har ingen bindingsperiode
Alle priser er inkl. moms

KvartalsEL

Den rene elpris inklusiv moms 225,91 øre/kWh

Samlede pris, inkl. afgifter, PSO og betaling til netselskab

C-kunde (privat / mindre erhverv) + lavlast tarif 363,29 øre/kWh

C-kunde (privat / mindre erhverv) + spidslast tarif Ikke aktuel

B-kunde (Erhverv over 100.000 kWh) + lavlast tarif 345,97 øre/kWh

B-kunde (Erhverv over 100.000 kWh) + højlast tarif 352,50 øre/kWh

B-kunde (Erhverv over 100.000 kWh) + spidslast tarif Ikke aktuel

Abonnement 12,50 kr./måned
 

SpotEL
SpotEL følger prisen på markedet – velegnet ved forbrug om natten eller hvis man har elbil.

Den rene elpris markedspris

Tillæg til markedspris 10,00 øre/kWh

Abonnement 12,50 kr./måned 
 Da prisen på SpotEL ikke kendes på forhånd – bruges sidst kendte gennemsnitspris som 
reference. 
Gennemsnitspris juni 2022 (inkl. tillæg)  209,40 øre/kWh

KvartalsEL er vores mest populære produkt, som kræver en købsaftale.
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Den rene elpris inklusiv moms 225,91 øre/kWh

C-kunde (privat / mindre erhverv) + lavlast tarif 363,29 øre/kWh

C-kunde (privat / mindre erhverv) + spidslast tarif Ikke aktuel

B-kunde (Erhverv over 100.000 kWh) + lavlast tarif 345,97 øre/kWh

B-kunde (Erhverv over 100.000 kWh) + højlast tarif 352,50 øre/kWh

B-kunde (Erhverv over 100.000 kWh) + spidslast tarif Ikke aktuel

Abonnement 12,50 kr./måned
 

Den rene elpris markedspris

Tillæg til markedspris 10,00 øre/kWh

Abonnement 12,50 kr./måned 
 

GrønEL

Den rene elpris inklusiv moms 228,41 øre/kWh

Samlede pris, inkl. afgifter, PSO og betaling til netselskab

C-kunde (privat / mindre erhverv) + lavlast tarif 365,79 øre/kWh 

C-kunde (privat / mindre erhverv) + spidslast tarif Ikke aktuel

B-kunde (Erhverv over 100.000 kWh) + lavlast tarif 348,47 øre/kWh

B-kunde (Erhverv over 100.000 kWh) + højlast tarif 355,00 øre/kWh

B-kunde (Erhverv over 100.000 kWh) + spidslast tarif Ikke aktuel

Abonnement 12,50 kr./måned

GrønEL er baseret på VE-kilder uden yderligere klimatiltag - produceret 
af Fonden Langelands Elforsynings vindmølle på Langeland.

BasisEL

Den rene elpris 228,41 øre/kWh

Samlede pris, inkl. afgifter, PSO og betaling til netselskab

C-kunde (privat / mindre erhverv) + lavlast tarif 365,79 øre/kWh 

C-kunde (privat / mindre erhverv) + spidslast tarif Ikke aktuel

B-kunde (Erhverv over 100.000 kWh) + lavlast tarif 348,47 øre/kWh

B-kunde (Erhverv over 100.000 kWh) + højlast tarif 355,00 øre/kWh

B-kunde (Erhverv over 100.000 kWh) + spidslast tarif Ikke aktuel

Abonnement 12,50 kr./måned

BasisEL har man, hvis der ikke er indgået en ny aftale siden ophør af forsyningspligten i 2014. 
Kan ikke vælges længere.

3



GrønbilEL

Den rene elpris inklusiv moms markedspris

Tillæg til markedspris 10,00 øre/kWh

Abonnement 12,50 kr./måned 

GrønbilEL er baseret på VE-kilder uden yderligere klimatiltag - produceret 
af Fonden Langelands Elforsynings vindmølle på Langeland. GrønbilEL 
følger prisen på markedet og kan kun vælges ved køb af LadeBoks.

Gennemsnitsprisen for GrønbilEL maj 2022 (inkl. tillæg). 
Hertil kommer afgifter og betaling til netselskab. For pro-
duktsammenligning gælder den rene elpris.

169,83 øre/kWh

Prisen kendes ikke på forhånd, så sidst kendte gennemsnitspris bruges som reference.

Betalingsgebyrer
Opkrævning via betalingsservice - BS (momsfri) 5,82 kr.

Opkrævning med girokort 31,25 kr.

Opkrævning via e-mail 0,00 kr.

Diverse gebyrer
Betalingspåmindelse 100,00 kr.

Lukkevarsel / krav om sikkerhedsstillelse 100,00 kr.

Ophørsmeddelelse 100,00 kr.

Inkassoskrivelse 100,00 kr.

Fraflytning / flytteopgørelse  81,25 kr.

Betalingsaftale  
Oprettelse af betalingsaftale 100,00 kr.

 

Gebyrer
Følgende gebyrer opkræves af Ø/strøm A/S
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Den rene elpris inklusiv moms markedspris

Tillæg til markedspris 10,00 øre/kWh

Abonnement 12,50 kr./måned 

Gennemsnitsprisen for GrønbilEL maj 2022 (inkl. tillæg). 
Hertil kommer afgifter og betaling til netselskab. For pro-
duktsammenligning gælder den rene elpris.

169,83 øre/kWh

Prisen kendes ikke på forhånd, så sidst kendte gennemsnitspris bruges som reference.

Betalingsgebyrer
Opkrævning via betalingsservice - BS (momsfri) 5,82 kr.

Opkrævning med girokort 31,25 kr.

Opkrævning via e-mail 0,00 kr.

Diverse gebyrer
Betalingspåmindelse 100,00 kr.

Lukkevarsel / krav om sikkerhedsstillelse 100,00 kr.

Ophørsmeddelelse 100,00 kr.

Inkassoskrivelse 100,00 kr.

Fraflytning / flytteopgørelse  81,25 kr.

Betalingsaftale  
Oprettelse af betalingsaftale 100,00 kr.

 

Følgende gebyrer opkræves af Ø/strøm A/S

Følgende gebyrer kan opkræves af Ø/strøm A/S på vegne af dit netselskab.
Alle viderefaktureres uden tillæg.

Lukning og genoplukning af el
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 1.087,50 kr.

Besøg for genåbning 812,50 kr. 

Besøg for genåbning udenfor normal arbejdstid 1.587,50 kr. 

Fjernbetjent afbrydelse 175,00 kr.

Fjernbetjent genåbning 175,00 kr.

Fjernbetjent genåbning udenfor normal arbejdstid 412,50 kr. 
 

Fogedforretning

Opstart af fogedforretning 850,00 kr.

Fogedforretning, udkørende Efter regning

Måler

Nedtagning af måler - via el-leverandør 1.200,00 kr.

Genopsætning af nedtaget måler - via el-leverandør 1.200,00 kr.

Kontrol af måler efter kundens ønske

Opsætning af kontrolmåler - Hvis kontrollen viser, at måle-
rens afvigelse fra det virkelige forbrug er mindre end +/- 4 
%

1.862,50 kr.

Kontrol på akkredeteret værksted  - hvis kontrollen viser, at 
målerens afvigelse fra det virkelige forbrug er mindre end 
+/- 4 %

2.762,50 kr.
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El deklarationer
Generel deklaration 2020
Denne generelle deklaration er udarbejdet af 
Energinet. Deklarationen viser, hvilke energikilder 
der er brugt til at producere dette elprodukt. 
For yderligere information se 
www.ø-strøm.dk/produkter/deklarationer

GrønEL deklaration 2020
Denne individuelle deklaration gælder GrønEL, 
som er baseret på VE-kilder uden yderliegere kli-
matiltag. Elproduktion herfra er emissionsfri.

Generelt 
Ø/strøm A/S er et lokalt forankret elhandelsselskab med kunder i Langeland Kommune -  
Langeland, Siø og Strynø.
Da Ø/strøm A/S kun sælger el i ovennævnte område, vil dit netselskab være VEKSEL A/S.
I henhold til VEKSEL A/S’s hjemmeside benyttes tidsdifferentierede nettariffer. Dette bety-
der, at der på forskellige tidspunkter af året og døgnet er forskellig nettarif.

Formålet med tidsdifferentieret nettarif er at forsøge at undgå for højt forbrug i perioder 
med spidsbelastning i elnettet – læs mere på www.veksel.dk

Den samlede elpris afhænger derfor af, hvilken kundekategori du tilhører, og hvornår på 
døgnet du anvender din strøm.
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Forstå din elregning
Ø/strøm A/S opkræver udover køb af el - nettariffer og abonnement for netselskaber, samt 
afgifter til staten, disse viderefaktureres uden tillæg.

Ø/strøm
El produkt - navngivet efter aftale, f.eks. KvartalsEL
Betaling til Ø/strøm for køb af strøm.
Forbruget måles på timeniveau af dit netselskab, som dagligt sender oplysningerne til os. 
Prisen varierer alt efter, hvilken aftale man har.

Netselskab(er)
Nettarif - Net abonnement
Betaling for transport af strøm på 10 kV og 0,4 kV net til dit lokale netselskab og abonne-
ment til samme, som dækker over bl.a. drift af målere og lovpligtige opgaver.
Vær opmærksom på, at nogle netselskaber opkræver tidsdifferentierede nettariffer - hvor 
prisen er forskellig afhængig af tidspunktet på døgnet og kundekategori.
 
Nettarif overordnet net
Betaling for transport af strøm på det overordnede 60 kV net.
På Fyn og Langeland tilhører 60 kV nettet - Vores Elnet A/S.
Prisen ændres typisk hvert år - nogle gange oftere.
 
Transmissions nettarif, Systemtarif og Balancetarif
Disse tariffer betales til Energinet, som driver 150 KV og 400 kV transmissionsnettet og er 
systemansvarlig for hele elmarkedet i Danmark.
Priser udmeldes typisk årligt.
 
Staten
Elafgift - reduceret Elafgift
Afgift til staten, som er lovreguleret.
Har man el som primær opvarmningskilde, og dette er angivet i BBR, kan man ved henven-
delse til kundeservice få det registreret - hvorefter der betales reduceret elafgift for årsfor-
brug over 4000 kWh. Prisen ændres i henhold til lovgivning.
 
Moms
Betales til staten.
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Kunder med særlige installationer, som f.eks. solceller eller anden elproduktion vil kunne 
have flere poster på deres regning - er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kundeser-
vice.

Følgende dage er defineret som lavlastdage: 
 
For C-kunder skelnes der ikke mellem hverdage, 
weekender eller helligdage 

Følgende dage er defineret som lavlastdage: 
 
Alle alle weekender  2. pinsedag
1. januar   1. maj
Skærtorsdag   5. juni
Langfredag   24. december
2. Påskedag   25. december
St. Bededag   26. december
Kr. Himmelfartsdag  31. december

Kundekategori
A-kunder er tilsluttet på transmissionsnettet eller i 60/10 kV transformerstation.
B-kunder er tilsluttet på 10 kV nettet eller i en 10/0,4 kV station.
C-kunder er tilsluttet i 10/0,4 kV station eller i kabelskab (alle forbrug under 100.000 kWh er 
C-kunder).
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Forbrug under 100.000 kWh er uanset tilslutningssted altid kategori C
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