
 
 

 
 
 
 
OPGØRELSE AF SOLCELLER 2020  
 
Har du solceller registreret med nettoafregning, finder du her en uddybende forklaring til din opgørelse for 2020. 
Det anvendte eksempel er fra en kunde, hvor der forbruges mere el end der produceres på solcelleanlægget 
(underskudsproduktion). 
 
Eksempel på opgørelse 
 

 
 Periodens aflæsning 31.12.2019-31.12.2020 
 Målernr.   Dato  Målerstand Enhed 
 xxxxxxxx  Fra net 31.12.2019  50323 KWH 
    31.12.2020  55116 KWH 

    Forbrug fra net:    4793 KWH 
 

xxxxxxxx  Til net 31.12.2019  24883 KWH 
31.12.2020  28009 KWH 
Produktion sendt til net:   3125 KWH 

 
Periodens forbrug:   1668 KWH 
 
 

 El – Opgørelse 
 Betaling til EWII Energi A/S, CVR-nr.: 20810440 
 
 Transportbetaling & afgifter Forbrug Enhed Pris (kr.) I alt (kr.) 
 Transport til Energinet, net  1668 kWh        á 0,05300      88,39 

 Transport til netselskab  4793 kWh        á 0,09206    441,23 
 Offentlige forpligtelser (PSO)  1668 kWh        á 0,05382      89,78 
 Elafgift   1668 kWh        á 0,89200 1.487,82 
 Transport til Energinet, system 1668 kWh        á 0,04400      73,38 

 Balancegebyr   4793 kWh        á 0,00187        8,96 
 
 Elprodukt 
 EWII Vindstrøm – Vest  4793 kWh        á 0,35438 1.698,54 
 

 Abonnement 
 Abonnement til netselskab (01.01.2020-31.12.2020)      494,12 
 Abonnement EWII Energi (01.01.2020-31.12.2020)      142,00 
  
 Moms 25 % af 4.524,22     1.131,06 

  

I alt (overføres til side 1)     5.655,28 
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FORKLARING TIL PUNKTERNE A – D 
 
A – Målerstand 
 
Her kan du se hvor meget el, der er hentet fra nettet og hvor meget, der er sendt til nettet. 
 
 
B – Afgifter og transport 
 
Transport netselskab  
Transport til netselskab dækker over den el, der hentes fra elnettet. Det er lovmæssigt bestemt, at du betaler for dit 
bruttoforbrug. 
  
I vedlagte eksempel er der i perioden brugt 4793 kWh fra elnettet.  
 
Offentlige forpligtelser (PSO)  
PSO-afgiften er en obligatorisk, statslig afgift til sikring af forsyningssikkerheden, tilskud til miljøvenlig energi og 
forskning i miljøvenlig elproduktion. Afgiften betales kun af forskellen mellem produktion og forbrug.  
 
Elafgift 
Satsen på elafgift (0,89200 kr.) er inklusiv minimumsafgift, som er en afgift, der betales til staten uanset hvilket 
elprodukt du har. 
 
Transport til Energinet, net & Transport Energinet, system  
Afgiften betales kun af forskellen mellem produktion og forbrug, som i vedlagte eksempel er 1668 kWh.  
 
Afgiften dækker over de udgifter, der er forbundet med drift og vedligehold af elnettet samt transporten af el ud til 
din husstand.  
 
 
C – Elprodukt 
 
I afsnit C vises det valgte elprodukt fra EWII Energi inklusiv balancegebyr.  
 
Balancegebyret dækker Energinet.dk’s omkostninger til at administrere kundernes forbrug, så der altid er den 
nødvendige kapacitet af el til rådighed. 
 
 
D – Abonnement 
 
EWII Energi  
Det årlige abonnement til EWII Energi udgør i 2020 142,00 kr. pr. installation + moms.  
 
Abonnement til netselskab og evt. rabat fra netselskab  
Her fremgår opkrævning af abonnement fra dit netselskab.  
 
 
Momsgrundlaget på 4.524,22 kr. i vedlagte eksempel, er summen af beløbene under ”Transportbetaling og afgifter” 
(B), ”Elprodukt” (C) og ”Abonnement” (D). 
 


