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Læsø Forsyning A/S

På de følgende sider kan du orientere dig om nye tiltag samt ændringer i takster m.v. vedr. Læsø 
Forsyning A/S’s datterselskaber:

Læsø Elnet A/S
Læsø Varme A/S
Læsø Renovation ApS
Læsø Vand A/S 
Læsø Spildevand A/S

Læsø Forsyning A/S er moderselskabet i de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder i Læsø For-
syning A/S. 

Moderselskabet rummer bl.a. administrationen af selskaberne – kontaktfladen til vores kunder 
samt det samlede driftspersonale.

I Læsø Forsyning A/S vil vi gerne give alle forbrugere den størst mulige forsyningssikkerhed og 
der arbejdes konstant på at forbedre kommunikationen, så alle har mulighed for at følge med i 
nye tiltag. Vi forsøger at være informative bl.a. på vores facebookside og hjemmeside www.laeso-
eforsyning.dk – ligesom man altid er velkommen til at komme forbi, hvis man har spørgsmål til de 
forskellige områder. Man kan også maile til os på  forsyning@laesoe.dk eller ringe på telefon 98 49 
12 79 / 96 21 30 34.

Administration
Vi har en stor berøringsflade med vores kunder og bruger rigtig mange ressourcer på bl.a. at 
sende fysiske breve ud til mange af jer. Det vil vi gerne lave om på ved at sende til jer digitalt via 
E-boks. Mange af vores kunder forventer, at vi er omfattet af det offentliges digitale post, når vi nu 
er ejet 100% af Læsø Kommune. Sådan forholder det sig dog ikke. Hvis Læsø Forsyning A/S skal 
sende digital post til jer, er det nødvendigt, at I har givet os lov. Tilladelsen kan I give ved at gå i 
jeres E-boks og vælge at få digital post fra Læsø Forsyning A/S. 

         
Venlig hilsen

Læsø Forsyning A/S
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Læsø Elnet A/S

Læsø Elnet A/S

Læsø Elnet A/S følger den plan, som er fastlagt for at tilbagebetale det 
tilgodehavende, forsyningens kunder har hos Læsø Elnet A/S og i tråd 
hermed, fastholdes taksterne på 2019-niveau.

Udbygningen af stationen på Vanggaard følger planen, og vi forventer, at 
60 KV stationen står færdig som planlagt den 1. juli 2020.
Når transmissionen af el er lagt over på 60 KV kablet, kan vores kunder 
se frem til en lille økonomisk gevinst, idet tariffen til Energinet nedsættes 
med 2,5 øre pr. kWh. 

Udover at sikre, at Læsø Elnet A/S kan opfylde sine forpligtigelser om at 
kunne aftage den maksimale produktionen fra solcelleparken på Hun-
detudevej, giver den nye station også en bedre spændingskvalitet på 
øen, som vi alle kan nyde godt af. 

Der er ikke budgetteret med nye tiltag på området udover at få tilkoblet 
den nye station på Vanggaard.

Takstblad for Læsø Elnet A/S 2020:
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Takster	Læsø	Elnet	A/S	

2019	 2020	 2020	
Ekskl.	 Ekskl.	 Inkl.	
moms	 moms	 moms	

Tilslutningsbidrag	m.v.	 	 	 	

Parcelhuse/sommerhuse	for	25	Amp	–	pr.	stk.	 13900,00	 13900,00	 17375,00	

Tæt	lav	bebyggelse,	rækkehuse	for	25	Amp	–	pr.	stk	 11000,00	 11000,00	 13750,00	

Lejligheder	for	25	Amp	–	pr.	stk.	 9200,00	 9200,00	 11500,00	

Ungdoms-/ældreboliger	 4820,00	 4820,00	 6025,00	

Øvrige	installationer	til	og	med	25	Amp	–	pr.	stk	 14700,00	 14700,00	 18375,00	

Opgradering	af	elinstallation	fra	1	fase	til	3	faser		 6000,00	 6000,00	 7500,00	

Udvidelse	af	elinstallation	ud	over	25	Amp	–	pr.	Amp	–		 1050,00	 1050,00	 1312,50	

Stik	m.	skab	og	måler	til	indhegning	 Efter	regning	 Efter	regning	 Efter	regning	

Abonnement	og	afgifter		 	 	 	

Abonnement	Læsø	Elnet	–	årligt	bidrag	 800,00	 800,00	 1000,00	

Læsø	Elnet	–	pr.	kwh	 0,08	 0,08	 0,10	

Energinet	–	net	-	pr.	kwh	 0,048	 0,048	 0,06	

Abonnement	for	digital	fjernaflæst	elmåler	–	målerleje	pr.	år:	 	 	 	

A,	B	og	C	kunder		 110,00	 110,00	 137,50	

Abonnement	for	månedsafregnede	og	timeaflæste	kunder:	 	 	 	

A,	B	og	C	kunder		 2550,00	 2550,00	 3187,50	

Abonnement	for	nettoafregnet	VE-anlæg	sol/vind	–	max	6	kw:	 	 	 	

A,	B	og	C	kunder		 700,00	 700,00	 875,00	

Abonnement	for	rådighedsbetaling	(afgift)	–	solceller		 65,00	 65,00	 81,25	

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

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

Nedlæggelse	af	målerinstallation	 760,00	 760,00	 950,00	

Nedtagning	af	måler	 740,00	 740,00	 925,00	

Oprettelse	af	mikro	VE-anlæg	 1910,00	 1910,00	 2387,50	

Genopsætning	af	nedtaget	måler	 790,00	 790,00	 987,50	

Målerundersøgelse	på	akkrediteret	værksted	 1990,00	 1990,00	 2487,50	

Målerundersøgelse	på	stedet	 785,00	 785,00	 981,25	

Ydelser	fra	Læsø	Elnet	A/S	 	 	 	

Arbejdsløn	–	arbejde	for	fremmedregning	–	pr.	time	 400,00	 400,00	 500,00	

Takster Læsø Elnet A/S
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Kurvevogn	inkl.	fører	–	pr.	time	 675,00	 675,00	 843,75	

Arbejde	udført	af	ekstern	entreprenør	viderefaktureres	 	 	 	
u/tillæg	 	 	 	
Godtgørelse	for	fjernelse	af	mastespænd	(momsfri)	–	første	 1250,00	 1250,00	 1562,50	
mastespænd	

800,00	 800,00	 1000,00	
Godtgør.	for	fjernelse	af	mastespænd	(momsfri)	–	efterfølg.	
mastespænd	pr	stk	

Gebyrer	vedr.	opkrævning	af	forbrugsafgifter	 	 	 	

Slutopgørelse	i	forbindelse	med	flytning	 75,00	 75,00	 93,75	

Betalingsaftale	-	momsfri	 105,00	 105,00	 105,00	

Fjernbetjent	afbrydelse	-	momsfri	 105,00	 105,00	 105,00	

Fjernbetjent	genåbning	 105,00	 105,00	 131,25	

Fjernbetjent	genåbning	udenfor	normal	arbejdstid	 260,00	 260,00	 325,00	

Rykker	til	kunde	ved	for	sen	betaling	–	momsfri	 100,00	 100,00	 100,00	

Renter	ved	forsinket	betaling	udgør	den	af	nationalbanken	
fastsatte	morarente	

	

Takster Læsø Elnet A/S
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Læsø Renovation ApS.

Læsø Renovation ApS
Globalt er affaldsområdet udfordret på krav om stor genanvendelse af det 
affald, vi producerer i vores husholdninger, og det vi afleverer på vores gen-
brugspladser. Miljømæssigt er der krav til Læsø Kommune om at reducere den 
mængde af affald, der køres til forbrænding. Læsø Renovation ApS skal sørge 
for, at kommunen kan leve op til kravene.

I 2020 skal vi have planlagt kildesortering af affald fra alle husholdninger. Der 
skal indkøbes materiel – spande – todelt renovationsbil, ligesom der skal klargø-
res på pladsen, så vi kan håndtere omlastningen. Læsø Kommune har vedtaget, 
at alle hustande skal sortere affald i 5 fraktioner:

• Madaffald
• Plast
• Metal
• Papir
• Restaffald

Restaffaldet, er den del, der skal sendes til forbrænding, og resten genanven-
des.

Foreløbige beregninger viser et investeringsbehov på mellem 7 og 8 mio. kr. , 
som påtænkes finansieret gennem et lån i Kommunekredit.
 
Taksterne på afhentning af dagrenovation stiger generelt med 200 kr. 

Takstblad for Læsø Renovation ApS 2020:
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novation	ApS	

Renovation	-	Privat	

	 2019	 2020	 2020	
Ekskl.	 Ekskl.	 Inkl.	
moms	 moms	 moms	

	

Dagrenovationssæk	 	 	 	

Helårstømning	–	op	til	140	l	(52	uger)	pr.	ejendom/enhed*	 2550,00	 2750,00	 3437,50	

Helårstømning	–	op	til	240	l	(52	uger)	pr.	ejendom/enhed*	 3050,00	 3250,00	 4062,50	

Helårstømning	–	op	til	140	l	(26	uger)	enlige	pensionister	pr.	ejd.m/enhed*	 2000,00	 2200,00	 2750,00	

Helårstømning	–	op	til	240	l	(26	uger)	enlige	pensionister	pr.	ejd./enhed*	 2500,00	 2700,00	 3375,00	

Sommerhustømning	–	op	til	140	l	(52	uger)	pr.	ejendom/enhed*	 2000,00	 2200,00	 2750,00	

Sommerhustømning	–	op	til	240	l	(52	uger)	pr.	ejendom/enhed*	 2500,00	 2700,00	 3375,00	

Mærker	til	ekstra	pose	i	forbindelse	med	ordinær	tømning	–	pr.	stk.		 32,00	 32,00	 40,00	

Mærker	til	ekstra	poser	i	forbindelse	med	ordinær	tømning	–	10	stk.	 280,00	 280,00	 350,00	

Ekstra	pose	i	forbindelse	med	ordinær	tømning	uden	mærkning	–	pr.	stk.	 	 80,00	 100,00	

Taksterne	er	inkl.	miljøbidrag,	miljø-	og	genbrugsafgift	samt	fragtudgifter	mv	

Containere		 	 	 	

400	liter	(52	uger)*	 3750,00	 3950,00	 4937,50	

600	liter	(52	uger)*	 4550,00	 4750,00	 5937,50	

800	liter	(52	uger)*	 5200,00	 5400,00	 6750,00	

Tømning	i.f.m.	enkeltarrangementer	–	pr.	container	pr.	tømning	 200,00	 200,00	 250,00	

Taksterne	er	inkl.	miljøbidrag,	miljø-	og	genbrugsafgift	samt	fragtudgifter	mv	

Miljø-	og	genbrugsafgift	m.m.	 	 	 	

Miljøbidrag,	afgift	pr.	ejendom	 132,00	 132,00	 165,00	

Miljø-	og	genbrugsafgift	pr.	ejendom/enhed	–	Læsø	Renovation	 1375,00	 1575,00	 1968,75	

Miljø-	og	genbrugsafgift	pr.	sommerhus	–	Læsø	Renovation	 935,00	 1135,00	 1418,75	

Miljø-	og	genbrugsafg.	enlige	pensionister	pr.	ejendom/enhed	–Læsø	 935,00	 1135,00	 1418,75	
Renovation	

*Heraf	er	meromkostninger	til	komprimering	og	fragt	fra	genbrugspladsen	
til	aftagested	på	fastlandet	anslået	til	267,00	kr.	ekskl.	moms	

Affaldsspande	og	poser	 	 	 	

Affaldsspand	m.	hjul	–	140	l	–	pr.	stk.	 350,00	 350,00	 437,50	

Affaldsspand	m.	hjul	–	240	l	–	pr.	stk.	 435,00	 435,00	 543,75	

Takster Læsø RenovatTaksion Apster	Læsø	Re
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Salg	af	genbrugsmaterialer				 	 	 	

Ren	knust	beton	og	sten	–	pr.	ton	 60,00	 70,00	 87,50	

Knust	tegl	og	mursten	–	pr.	ton	 30,00	 40,00	 50,00	

Stabilgrus	–	pr.	ton	 65,00	 75,00	 93,75	

Kompost	–	fin	sortering	-	pr.	ton	(de	første	500	kg	pr.	år	er	gratis)		 65,00	 75,00	 93,75	

Kompost	–	grov	sortering	-	pr.	ton	(de	første	500	kg	pr.	år	er	gratis)		 35,00	 45,00	 56,25	

Ydelser	fra	Læsø	Renovation	ApS	 	 	 	

Arbejdsløn	–	arbejde	for	fremmed	regning	–	pr.	time	 400,00	 400,00	 500,00	

Sortering	af	affald	–	manuel	–	min.	1	time	–	pr.	time	 400,00	 400,00	 500,00	

Sortering	af	affald	–	rendegraver	–	min.	1	time	–	pr.	time	 500,00	 550,00	 687,50	

Arbejde	udført	af	ekstern	entreprenør	viderefaktureres	u/tillæg	

	

Gebyrer	vedr.	opkrævning	af	forbrugsafgifter	 	 	 	

Gebyr	ændring	af	tømningsordning	 125,00	 125,00	 156,25	

Slutopgørelse	i	forbindelse	med	flytning	 75,00	 75,00	 93,75	

Betalingsaftale	-	momsfri	 105,00	 105,00	 105,00	

Rykker	til	kunde	ved	for	sen	betaling	-	momsfri	 100,00	 100,00	 100,00	

Renter	ved	forsinket	betaling	udgør	den	af	nationalbanken	fastsatte	
morarente	

	

	 	

Takster Læsø Renovation Aps
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Renovation	-	Erhverv	

Alle	priser	er	eksklusiv	moms	 2019	 2020	 2020	
Ekskl.	 Ekskl.	 Inkl.	
moms	 moms	 moms	

	

Dagrenovationssæk	 	 	 	

Helårstømning	–	op	til	140	l	(52	uger)	pr.	ejendom/enhed*	 2550,00	 2750,00	 3437,50	

Helårstømning	–	op	til	240	l	(52	uger)	pr.	ejendom/enhed*	 3050,00	 3250,00	 4062,50	

Mærker	til	ekstra	pose	i	forbindelse	med	ordinær	tømning	–	pr.	stk.		 32,00	 32,00	 40,00	

Mærker	til	ekstra	poser	i	forbindelse	med	ordinær	tømning	–	10	stk.	 280,00	 280,00	 350,00	

Ekstra	pose	i	forbindelse	med	ordinær	tømning	uden	mærkning	–	pr.	 80,00	 100,00	
stk.	

Taksterne	er	inkl.	miljøbidrag,	miljø-	og	genbrugsafgift	samt	
fragtudgifter	mv	

Containere		 	 	 	

400	liter	(52	uger)*	 3750,00	 3950,00	 4937,50	

600	liter	(52	uger)*	 4550,00	 4750,00	 5937,50	

800	liter	(52	uger)*	 5200,00	 5400,00	 6750,00	

Tømning	i.f.m.	enkeltarrangementer	–	pr.	container	pr.	tømning	 200,00	 215,00	 268,75	

Ekstra	ugentlig	tømning:	 	 	 	

-	Indenfor	normal	arbejdstid	-		pr.	container	pr.	tømning	 250,00	 270,00	 337,50	

-	Udenfor	normal	arbejdstid	samt	weekends	og	helligdage	–			 	 	 	

		minimumspris	(6	containere)	–	pr.	gang	 1520,00	 1630,00	 2037,50	

		Udover	6	containere	–	pr.	container	pr.	tømning	 250,00	 270,00	 337,50	

Dagrenovation	afleveret	på	genbrugspladsen	via	vognmand	–	pr.	m3	 255,00	 270,00	 337,50	

Taksterne	er	inkl.	miljøbidrag,	miljø-	og	genbrugsafgift	samt	
fragtudgifter	mv	

Miljø-	og	genbrugsafgift	m.m.	 	 	 	

Miljøbidrag,	afgift	pr.	ejendom	 132,00	 132,00	 165,00	

Miljø-	og	genbrugsafgift	pr.	ejendom/enhed	–	Læsø	Renovation	 1375,00	 1575,00	 1968,75	

*Heraf	er	meromkostninger	til	komprimering	og	fragt	fra	 	
genbrugspladsen	til	aftagested	på	fastlandet	anslået	til	267,00	kr.	
ekskl.	moms	

Affaldsspande	og	poser	 	 	 	

Affaldsspand	m.	hjul	–	140	l	–	pr.	stk.	 350,00	 350,00	 437,50	

Takster Læsø Renovation Aps
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Affaldsspand	m.	hjul	–	240	l	–	pr.	stk.	 435,00	 435,00	 543,75	

	 	 	

Ydelser	fra	Læsø	Renovation	ApS	 	 	 	

Arbejdsløn	–	arbejde	for	fremmed	regning	–	pr.	time	 400,00	 400,00	 500,00	

Sortering	af	erhvervsaffald	–		-	manuel	–	min.	1	time	-	pr.	time	 400,00	 400,00	 500,00	

Sortering	af	erhvervsaffald	–	rendegraver	–	min.	1	time	–	pr.	time	 500,00	 550,00	 687,50	

	 	 	 	

Neddeling	af	stort	brændbart	–		(til	maks.	længde	3	meter,	maks.	 	 	 	
størrelse	3x1,25x0,2	meter	samt	maks.	vægt	80	kg).	-	pr.	ton			 600,00	 600,00	 750,00	

Neddeling	af	grene/rødder/haveaffald	–	pr.	ton	 200,00	 200,00	 250,00	

Arbejde	udført	af	ekstern	entreprenør	viderefaktureres	u/tillæg	
	

Salg	af	genbrugsmaterialer				 	 	 	

Ren	knust	beton	og	sten	–	pr.	ton	 60,00	 70,00	 87,50	

Knust	tegl	og	mursten	–	pr.	ton	 30,00	 40,00	 50,00	

Stabilgrus	–	pr.	ton	 65,00	 75,00	 93,75	

Kompost	–	fin	sortering	-	pr.	ton	(de	første	500	kg	pr.	år	er	gratis)		 65,00	 75,00	 93,75	

Kompost	–	grov	sortering	-	pr.	ton	(de	første	500	kg	pr.	år	er	gratis)		 35,00	 45,00	 56,25	

Gebyrer	vedr.	opkrævning	af	forbrugsafgifter	 	 	 	

Gebyr	ændring	af	tømningsordning	 125,00	 125,00	 156,25	

Slutopgørelse	i	forbindelse	med	flytning	 75,00	 75,00	 93,75	

Betalingsaftale	-	momsfri	 200,00	 105,00	 105,00	

Rykker	til	kunde	ved	for	sen	betaling	-	momsfri	 100,00	 100,00	 100,00	

Renter	ved	forsinket	betaling	udgør	den	af	nationalbanken	fastsatte	
morarente	

Modtagelse	af	erhvervsaffald	på	Læsø	Genbrugsplads	og	 	 	 	
Omlastestation	

Farligt	affald	over	200	kg	pr.	år	faktureres	efter	type.		

	

	

	

	

Takster Læsø Renovation Aps
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Læsø Varme A/S

Læsø Varme A/S

Læsø Varme har et udestående med sine forbrugere, som er budgetteret tilba-
gebetalt i 2020.

Værket kører stabilt, og vi har ikke de store udfordringer på driften – der plan-
lægges ingen større opgaver på værket i 2020. Vi har lige koblet 5 nye forbruge-
re på nettet, hvilket giver en bedre udnyttelse af værket, der gerne skulle kom-
me samtlige kunder til gode. 

Med henblik på udligning af forbrugernes tilgodehavende nedsættets abonne-
mentet med 500 kr. og effektbidraget med 4,41 kr.

Takstblad for Læsø Varme A/S 2020:
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Takster Læsø	Varme A/S

2019 2020 2020
Ekskl. Ekskl. Inkl.
moms moms moms

Tilslutningsbidrag	mv	pr. boligenhed	

Tilslutningsafgift inkl. 5	meter stikledning 8000,00 8000,00 10000,00

Stikledning pr. efterfølgende	meter 1500,00 1500,00 1875,00

Bestyrelsen	kan	i perioden	fastsætte en	kampagnepris på
tilslutning

Abonnement og afgifter

Abonnement Læsø	Varmeværk – årligt bidrag 2075,00 1575,00 1968,75

Effektbidrag/arealbidrag – pr. m2 19,41 15,00 18,75

Kwh-pris – pr. kWh 0,50 0,50 0,625

Ydelser fra	Læsø Varme A/S

Arbejdsløn	– arbejde	for fremmed regning – pr. time 400,00 400,00 500,00

Arbejde udført af ekstern	entreprenør viderefaktureres u/tillæg

Gebyrer vedr. opkrævning af forbrugsafgifter

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1990,00 1990,00 2487,50

Målerundersøgelse på stedet 785,00 785,00 981,25

Slutopgørelse	i forbindelse	med flytning 75,00 75,00 93,75

Betalingsaftale - momsfri 200,00 105,00 105,00

Afbrydelse - momsfri 400,00 400,00 400,00

Genåbning 400,00 400,00 500,00

Rykker til kunde ved	for sen	betaling – momsfri 100,00 100,00 100,00

Renter ved	forsinket betaling udgør den	af nationalbanken	
fastsatte morarente

Takster Læsø Varme A/S
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Læsø Vand A/S:

Læsø Vand A/S

Læsø Vand A/S har opkrævet for meget hos forbrugerne og betaler dette til-
bage i 2020 ved at nedsætte det faste abonnement til forsyningen med 50 kr.. 
Øvrige takster holdes på 2019-niveau.

Læsø Vand A/S har etableret 5 nye vandboringer i Højsande. Processen med 
etableringen er gået efter planen og vores vandressourcer er sikret i de kom-
mende år. 

Læsø Vand A/S vil i 2020 fortsætte renoveringen/udskiftningen af bl.a. udpump-
ningspumper, ventiler m.v. Vi forsøger at være på forkant og udskifte det materi-
el, vi har af ældre dato med henblik på at sikre en stabil leverance af drikkevand. 
Samtidig tænker vi energibesparelser ind i vores planer, ligesom vi forsøger at 
nedbringe vandspild, der både er et ressourcespild og dyrt i afgifter til staten.

Takstblad for Læsø Vand A/S 2020:
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Takster	Læsø	Vand	A/S	

	 2019	 2020	 2020	
Ekskl.	 Ekskl.	 Inkl.	
moms	 moms	 moms	

	

Tilslutningsbidrag	mv	pr.	boligenhed	eller	pr.	påbegyndt	800	 	 	 	
m2	erhvervsgrund	 	 	 	
Tilslutningsafgift	–	pr.	stk.	 14300,00	 14300,00	 17875,00	
Stik	til	kreaturvanding	 Efter	regning	 Efter	regning	 Efter	regning	

Abonnement	og	afgifter	 	 	 	

Abonnement	Læsø	Vandværk		 950,00	 900,00	 1125,00	

Abonnement	for	digital	fjernaflæst	vandmåler		 158,00	 158,00	 197,50	

Statsafgift	af	ledningsført	vand	–	pr.	m3	 6,18	 6,18	 7,7250	

Drikkevandsbidrag	–	pr.	m3	 0,19	 0,19	 0,2375	

Vand	–	ekskl.	moms,	statsafgift	og	drikkevandsbidrag	–	pr.	m3	 6,63	 6,63	 8,2875	

Kontrol	af	vandmåler	–	hvis	ikke	der	er	fejl	på	måler	faktureres	 Efter	regning	 Efter	regning	 Efter	regning	
faktiske	omkostn.	

Ydelser	fra	Læsø	Vand	A/S	 	 	 	

Arbejdsløn	–	arbejde	for	fremmed	regning	–	pr.	time	 400,00	 400,00	 500,00	

Arbejde	udført	af	ekstern	entreprenør	viderefaktureres	u/tillæg	

Gebyrer	vedr.	opkrævning	af	forbrugsafgifter	 	 	 	

Nedlæggelse	af	målerinstallation	 760,00	 760,00	 950,00	

Nedtagning	af	måler	 740,00	 740,00	 925,00	

Genopsætning	af	nedtaget	måler	 790,00	 790,00	 987,50	

Målerundersøgelse	på	akkrediteret	værksted	 1990,00	 1990,00	 2487,50	

Målerundersøgelse	på	stedet	 785,00	 785,00	 981,25	

Slutopgørelse	i	forbindelse	med	flytning	 75,00	 75,00	 93,75	

Betalingsaftale	-	momsfri	 105,00	 105,00	 105,00	

Afbrydelse	-	momsfri	 400,00	 400,00	 400,00	

Genåbning	 400,00	 400,00	 500,00	

Rykker	til	kunde	ved	for	sen	betaling	–	momsfri	 100,00	 100,00	 100,00	

Renter	ved	forsinket	betaling	udgør	den	af	nationalbanken	
fastsatte	morarente	

	

Takster Læsø Vand A/S
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Læsø Spildevand A/S:

Læsø Spildevand A/S

I de områder på øen, hvor der ikke er kloakeret, blev der i 2019 etableret en 
tømningsordning for septiktake m.v. Opgaven med tømning af tankene er i 
udbud. Når vi kender udfaldet, vil vi sætte den ny pris i takstbladet. Herudover 
bliver det fra 2021 en mulighed i sommerhusområder at fravælge tømning i 
ulige år – berørte ejere vil modtage særskilt brev herom.

I kloakerede områder er vi påbegyndt et større undersøgelse af ledningsnettets 
tilstand. Hele Østerby området er filmet, og vi er ved at lægge en plan for en 
gennemgribende renovering for at rette op på tilstanden, der må betragtes som 
bekymrende. 

Arbejdet fortsætter i både Byrum og Vesterø og uden at have den eksakte viden 
om tilstanden, er vi af den overbevisning, at der ligger en betydelig renove-
ringsopgave foran Læsø Spildevand A/S. 

Selve det fysiske arbejde med renoveringen starter op i foråret 2020.

Læsø Spildevand A/S har ikke tidligere udnyttet det prisloft, der lovgivnings-
mæssigt er tildelt. Det bliver vi nu nødsaget til at benytte og hæver derfor spil-
devandsafgiften med 10 kr. pr. m3. Øvrige takster holdes på 2019-niveau.

Takstblad for Læsø Spildevand A/S 2020:
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Takster Læsø Spildevand A/S

 

Takster Læsø	Spildevand A/S

2019 2020 2020
Ekskl. Ekskl. Inkl.
moms moms moms

Tilslutningsbidrag	mv	pr. boligenhed	eller pr. påbegyndt 800	
m2 erhvervsgrund

Spildevandskloak m. regnvandsnedsivning på	egen grund 30964,00 30964,00 38705,00

Fælles og separat kloakområde	– pr. stk. (findes	p.t. ikke på 50000,00 50000,00 62500,00
Læsø)

Abonnement og afgifter – indenfor	kloakeret	område:

-Afgift Læsø	Renseanlæg 622,00 622,00 777,50

-Vandafledningsafgift – pr. m3 31,20 41,20 51,50

Abonnement og afgifter – udenfor kloakeret område:

-Afgift til tømningsordning :

Tanke fra	0-3	m3	

Ordinær tømning 1500,00 1395,00 1743,75

Akutte tømninger indenfor normal arbejdstid kl. 07.00-
18.00 1500,00 1395,00 1743,75

Akutte tømninger udenfor normal arbejdstid samt weekend
og helligdage 1750,00 3645,00 4556,25

Tanke fra	3,5-6 m3

Ordinær tømning 2585,00 3040,00 3800,00

Akutte tømninger indenfor normal arbejdstid kl. 07.00-
2585,0018.00  3040,00 3800,00

Akutte tømninger udenfor normal arbejdstid samt weekend
2835,00 5290,00 6612,50og helligdage

Afgifterne omfatter tømning, behandling af
slam/husspildevand samt administrationsgebyr

Gebyr for forgæves kørsel 750,00 937,50

Tillæg for ekstra	slange 250,00 100,00 125,00

Gebyr for ændring af tømningsordning 125,00 156,25

Adm.gebyr ved	manglende digital kommunikation	– pr. 50,00 62,50
forsendelse
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Øvrige afgifter

Aflevering af slam på rensningsanlæg i Vesterø	– pr. m3 645,00 806,25

Spildevandsafgifter for ejendomme beliggende	udenfor
kloakeret område

Nedsivning efter kommunal tilladelse - pr. m3 – der beregnes
ikke	moms 0,75 0,75 0,75

Samletank - pr. m3 – der beregnes ikke moms 2,10 2,10 2,10

Anden	afledning - pr. m3 – der beregnes ikke moms 5,70 5,70 5,70

Ydelser fra	Læsø Spildevand A/S

Arbejdsløn	– arbejde	for fremmedregning – pr. time 400,00 400,00 500,00

Arbejde udført af ekstern	entreprenør viderefaktureres
u/tillæg

Gebyrer vedr. opkrævning af forbrugsafgifter

Slutopgørelse	i forbindelse	med flytning 75,00 75,00 93,75

Betalingsaftale - momsfri 105,00 105,00 105,00

Rykker til kunde ved	for sen	betaling – momsfri 100,00 100,00 100,00

Renter ved	forsinket betaling udgør den	af nationalbanken	
fastsatte morarente

Læsø Spildevand A/S:
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- SAMMEN GØR VI ØEN GRØNNERE

Åbningstider :

Mandage kl. 13.00 – 17.00
Onsdage  kl. 10.00 – 14.00

 
Telefon tid:

Man – torsdag kl. 08.00 – 15.00
Fredag kl. 08.00 – 12.00

Ved spørgsmål kan du rette henvendelse til 
Læsø Forsyning A/S 

9621 3031 
forsyning@laesoe.dk
laesoeforsyning.dk
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	Læsø Elnet A/S
	Læsø Elnet A/S
	Læsø Elnet A/S


	Læsø Elnet A/S
	Læsø Elnet A/S
	Læsø Elnet A/S

	Læsø Elnet A/S følger den plan, som er fastlagt for at tilbagebetale det tilgodehavende, forsyningens kunder har hos Læsø Elnet A/S og i tråd hermed, fastholdes taksterne på 2019-niveau.
	Udbygningen af stationen på Vanggaard følger planen, og vi forventer, at 60 KV stationen står færdig som planlagt den 1. juli 2020.
	Når transmissionen af el er lagt over på 60 KV kablet, kan vores kunder se frem til en lille økonomisk gevinst, idet tariffen til Energinet nedsættes med 2,5 øre pr. kWh. 
	Udover at sikre, at Læsø Elnet A/S kan opfylde sine forpligtigelser om at kunne aftage den maksimale produktionen fra solcelleparken på Hundetudevej, giver den nye station også en bedre spændingskvalitet på øen, som vi alle kan nyde godt af. 
	-

	Der er ikke budgetteret med nye tiltag på området udover at få tilkoblet den nye station på Vanggaard.
	Takstblad for Læsø Elnet A/S 2020:
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	4

	2019.2020.2020.Ekskl..Ekskl..Inkl..moms.moms.moms.
	Tilslutningsbidrag.m.v.....Parcelhuse/sommerhuse.for.25.Amp.–.pr..stk..13900,00.13900,00.17375,00.Tæt.lav.bebyggelse,.rækkehuse.for.25.Amp.–.pr..stk.11000,00.11000,00.13750,00.Lejligheder.for.25.Amp.–.pr..stk..9200,00.9200,00.11500,00.Ungdoms-/ældreboliger.4820,00.4820,00.6025,00.Øvrige.installationer.til.og.med.25.Amp.–.pr..stk.14700,00.14700,00.18375,00.Opgradering.af.elinstallation.fra.1.fase.til.3.faser..6000,00.6000,00.7500,00.Udvidelse.af.elinstallation.ud.over.25.Amp.–.pr..Amp.–..1050,00.1050,00.1312,
	Takster Læsø Elnet A/S
	Kurvevogn.inkl..fører.–.pr..time.675,00.675,00.843,75.Arbejde.udført.af.ekstern.entreprenør.viderefaktureres....u/tillæg....Godtgørelse.for.fjernelse.af.mastespænd.(momsfri).–.første.1250,00.1250,00.1562,50.mastespænd.800,00.800,00.1000,00.Godtgør..for.fjernelse.af.mastespænd.(momsfri).–.efterfølg..mastespænd.pr.stk.Gebyrer.vedr..opkrævning.af.forbrugsafgifter....Slutopgørelse.i.forbindelse.med.flytning.75,00.75,00.93,75.Betalingsaftale.-.momsfri.105,00.105,00.105,00.Fjernbetjent.afbrydelse.-.momsfri.105,00
	Takster Læsø Elnet A/S
	Figure
	Læsø Renovation ApS.
	Læsø Renovation ApSGlobalt er affaldsområdet udfordret på krav om stor genanvendelse af det affald, vi producerer i vores husholdninger, og det vi afleverer på vores gen-brugspladser. Miljømæssigt er der krav til Læsø Kommune om at reducere den mængde af affald, der køres til forbrænding. Læsø Renovation ApS skal sørge for, at kommunen kan leve op til kravene.I 2020 skal vi have planlagt kildesortering af affald fra alle husholdninger. Der skal indkøbes materiel – spande – todelt renovationsbil, ligesom der
	Renovation.-.Privat..2019.2020.2020.Ekskl..Ekskl..Inkl..moms.moms.moms.
	Dagrenovationssæk....Helårstømning.–.op.til.140.l.(52.uger).pr..ejendom/enhed*.2550,00.2750,00.3437,50.Helårstømning.–.op.til.240.l.(52.uger).pr..ejendom/enhed*.3050,00.3250,00.4062,50.Helårstømning.–.op.til.140.l.(26.uger).enlige.pensionister.pr..ejd.m/enhed*.2000,00.2200,00.2750,00.Helårstømning.–.op.til.240.l.(26.uger).enlige.pensionister.pr..ejd./enhed*.2500,00.2700,00.3375,00.Sommerhustømning.–.op.til.140.l.(52.uger).pr..ejendom/enhed*.2000,00.2200,00.2750,00.Sommerhustømning.–.op.til.240.l.(52.uger).p
	Takster Læsø RenovatTaksion Apster.Læsø.Re
	Salg.af.genbrugsmaterialer.......Ren.knust.beton.og.sten.–.pr..ton.60,00.70,00.87,50.Knust.tegl.og.mursten.–.pr..ton.30,00.40,00.50,00.Stabilgrus.–.pr..ton.65,00.75,00.93,75.Kompost.–.fin.sortering.-.pr..ton.(de.første.500.kg.pr..år.er.gratis)..65,00.75,00.93,75.Kompost.–.grov.sortering.-.pr..ton.(de.første.500.kg.pr..år.er.gratis)..35,00.45,00.56,25.Ydelser.fra.Læsø.Renovation.ApS....Arbejdsløn.–.arbejde.for.fremmed.regning.–.pr..time.400,00.400,00.500,00.Sortering.af.affald.–.manuel.–.min..1.time.–.pr..ti
	Takster Læsø Renovation Aps
	Renovation.-.Erhverv.Alle.priser.er.eksklusiv.moms.2019.2020.2020.Ekskl..Ekskl..Inkl..moms.moms.moms.
	Dagrenovationssæk....Helårstømning.–.op.til.140.l.(52.uger).pr..ejendom/enhed*.2550,00.2750,00.3437,50.Helårstømning.–.op.til.240.l.(52.uger).pr..ejendom/enhed*.3050,00.3250,00.4062,50.Mærker.til.ekstra.pose.i.forbindelse.med.ordinær.tømning.–.pr..stk...32,00.32,00.40,00.Mærker.til.ekstra.poser.i.forbindelse.med.ordinær.tømning.–.10.stk..280,00.280,00.350,00.Ekstra.pose.i.forbindelse.med.ordinær.tømning.uden.mærkning.–.pr..80,00.100,00.stk..Taksterne.er.inkl..miljøbidrag,.miljø-.og.genbrugsafgift.samt.fragt
	Takster Læsø Renovation Aps
	Affaldsspand.m..hjul.–.240.l.–.pr..stk..435,00.435,00.543,75....Ydelser.fra.Læsø.Renovation.ApS....Arbejdsløn.–.arbejde.for.fremmed.regning.–.pr..time.400,00.400,00.500,00.Sortering.af.erhvervsaffald.–..-.manuel.–.min..1.time.-.pr..time.400,00.400,00.500,00.Sortering.af.erhvervsaffald.–.rendegraver.–.min..1.time.–.pr..time.500,00.550,00.687,50.....Neddeling.af.stort.brændbart.–..(til.maks..længde.3.meter,.maks.....størrelse.3x1,25x0,2.meter.samt.maks..vægt.80.kg)..-.pr..ton...600,00.600,00.750,00.Neddeling.
	Takster Læsø Renovation Aps
	Læsø Varme A/S
	Læsø Varme A/SLæsø Varme har et udestående med sine forbrugere, som er budgetteret tilba-gebetalt i 2020.Værket kører stabilt, og vi har ikke de store udfordringer på driften – der plan-lægges ingen større opgaver på værket i 2020. Vi har lige koblet 5 nye forbruge-re på nettet, hvilket giver en bedre udnyttelse af værket, der gerne skulle kom-me samtlige kunder til gode. Med henblik på udligning af forbrugernes tilgodehavende nedsættets abonne-mentet med 500 kr. og effektbidraget med 4,41 kr.Takstblad for 
	201920202020Ekskl.Ekskl.Inkl.momsmomsmoms
	Tilslutningsbidrag.mv.pr.boligenhed.Tilslutningsafgiftinkl.5.meterstikledning8000,008000,0010000,00Stikledningpr.efterfølgende.meter1500,001500,001875,00Bestyrelsen.kan.iperioden.fastsætteen.kampagneprispåtilslutningAbonnementogafgifterAbonnementLæsø.Varmeværk–årligtbidrag2075,001575,001968,75Effektbidrag/arealbidrag–pr.m219,4115,0018,75Kwh-pris–pr.kWh0,500,500,625Ydelserfra.LæsøVarmeA/SArbejdsløn.–arbejde.forfremmedregning–pr.time400,00400,00500,00Arbejdeudførtafekstern.entreprenørviderefaktureresu/tillægG
	Takster Læsø Varme A/S
	Læsø Vand A/S:
	Læsø Vand A/SLæsø Vand A/S har opkrævet for meget hos forbrugerne og betaler dette til-bage i 2020 ved at nedsætte det faste abonnement til forsyningen med 50 kr.. Øvrige takster holdes på 2019-niveau.Læsø Vand A/S har etableret 5 nye vandboringer i Højsande. Processen med etableringen er gået efter planen og vores vandressourcer er sikret i de kom-mende år. Læsø Vand A/S vil i 2020 fortsætte renoveringen/udskiftningen af bl.a. udpump-ningspumper, ventiler m.v. Vi forsøger at være på forkant og udskifte det 
	2019.2020.2020.Ekskl..Ekskl..Inkl..moms.moms.moms.
	Tilslutningsbidrag.mv.pr..boligenhed.eller.pr..påbegyndt.800....m2.erhvervsgrund....Tilslutningsafgift.–.pr..stk..14300,00.14300,00.17875,00.Stik.til.kreaturvanding.Efter.regning.Efter.regning.Efter.regning.Abonnement.og.afgifter....Abonnement.Læsø.Vandværk..950,00.900,00.1125,00.Abonnement.for.digital.fjernaflæst.vandmåler..158,00.158,00.197,50.Statsafgift.af.ledningsført.vand.–.pr..m3.6,18.6,18.7,7250.Drikkevandsbidrag.–.pr..m3.0,19.0,19.0,2375.Vand.–.ekskl..moms,.statsafgift.og.drikkevandsbidrag.–.pr..m3
	Rykker.til.kunde.ved.for.sen.betaling.–.momsfri.100,00.100,00.100,00.Renter.ved.forsinket.betaling.udgør.den.af.nationalbanken.fastsatte.morarente..
	Takster Læsø Vand A/S
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	Læsø Spildevand A/S

	I de områder på øen, hvor der ikke er kloakeret, blev der i 2019 etableret en 
	I de områder på øen, hvor der ikke er kloakeret, blev der i 2019 etableret en 
	tømningsordning for septiktake m.v. Opgaven med tømning af tankene er i 
	udbud. Når vi kender udfaldet, vil vi sætte den ny pris i takstbladet. Herudover 
	bliver det fra 2021 en mulighed i sommerhusområder at fravælge tømning i 
	ulige år – berørte ejere vil modtage særskilt brev herom.

	I kloakerede områder er vi påbegyndt et større undersøgelse af ledningsnettets 
	I kloakerede områder er vi påbegyndt et større undersøgelse af ledningsnettets 
	tilstand. Hele Østerby området er filmet, og vi er ved at lægge en plan for en 
	gennemgribende renovering for at rette op på tilstanden, der må betragtes som 
	bekymrende. 

	Arbejdet fortsætter i både Byrum og Vesterø og uden at have den eksakte viden 
	Arbejdet fortsætter i både Byrum og Vesterø og uden at have den eksakte viden 
	om tilstanden, er vi af den overbevisning, at der ligger en betydelig renove
	-
	ringsopgave foran Læsø Spildevand A/S. 

	Selve det fysiske arbejde med renoveringen starter op i foråret 2020.
	Selve det fysiske arbejde med renoveringen starter op i foråret 2020.

	Læsø Spildevand A/S har ikke tidligere udnyttet det prisloft, der lovgivnings
	Læsø Spildevand A/S har ikke tidligere udnyttet det prisloft, der lovgivnings
	-
	mæssigt er tildelt. Det bliver vi nu nødsaget til at benytte og hæver derfor spil
	-
	devandsafgiften med 10 kr. pr. m3. Øvrige takster holdes på 2019-niveau.

	Takstblad for Læsø Spildevand A/S 2020:
	Takstblad for Læsø Spildevand A/S 2020:
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