
 

Takster Læsø Elnet A/S 

Alle priser er eksklusiv moms 2017 2018 

Tilslutningsbidrag m.v. 

Parcelhuse/sommerhuse for 25 Amp – pr. stk. 12000,00 12000,00 

Tæt lav bebyggelse, rækkehuse for 25 Amp – pr. stk 10900,00 10900,00 

Lejligheder for 25 Amp – pr. stk. 9100,00 9100,00

Ungdoms-/ældreboliger 5000,00 5000,00

Øvrige installationer til og med 25 Amp – pr. stk 12800,00 12800,00

Opgradering af elinstallation fra 1 fase til 3 faser  6000,00 6000,00

Udvidelse af elinstallation ud over 25 Amp – pr. Amp –  1050,00 1050,00

Efter regning Efter regningStik m. skab og måler til indhegning 

  

 

 

 

 

 

 

Abonnement og afgifter  

Abonnement Læsø Elnet – årligt bidrag 1250,00 1000,00

Læsø Elnet – pr. kwh 0,14 0,14

Nord Energi – net - pr. kwh 0,048 0,048

Abonnement for digital fjernaflæst elmåler – målerleje pr. år 475,00 110,00

Abonnement for månedsafregnede og timeaflæste kunder 2550,00 2550,00

Abonnement for nettoafregnet VE-anlæg sol/vind – max 6 kw 700,00 700,00

Standardgebyr for oprettelse af micro VE-anlæg sol/vind max. 6 kw 4500,00 4500,00

Abonnement for rådighedsbetaling (afgift) – solceller – pr. 01.04.2016 65,00 65,00

Målerleje midlertidige installationer - pr. dag 25,00 25,00

Gebyr for midlertidige installationer – pr. gang 200,00 200,00

Kontrol af elmåler -hvis ikke der er fejl på måleren faktureres faktiske omkostn. Efter regning Efter regning

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydelser fra Læsø Elnet A/S 

Arbejdsløn – arbejde for fremmedregning – pr. time 400,00 400,00

Kurvevogn inkl. fører – pr. time 675,00 675,00

Arbejde udført af ekstern entreprenør viderefaktureres u/tillæg  

Godtgørelse for fjernelse af mastespænd (momsfri) – første mastespænd 1250,00 1250,00

Godtgør. for fjernelse af mastespænd (momsfri) – efterfølg. mastespænd pr stk 800,00 800,00

  

 

 

 

 

 

Gebyrer vedr. opkrævning af forbrugsafgifter 

Skriftlig rykker for manglende selvaflæsning 100,00 100,00

  

 



Årsaflæsning foretaget af forsyningen 250,00 250,00 

Flytteaflæsning foretaget af forsyningen 250,00 250,00 

Slutopgørelse i forbindelse med flytning 75,00 75,00 

Betalingsordning vedr. faktura 200,00 200,00 

Gebyr for inkassobesøg (lukkebesøg) – momsfri 400,00 400,00 

Gebyr for inkassobesøg (genoplukning) 400,00 400,00 

Rykkergebyr – momsfri 100,00 100,00 

Renter ved forsinket betaling udgør den af nationalbanken fastsatte morarente 

 




