Læsø Forsyning A/S
- Information omkring nye tiltag samt takster i Læsø Forsyning
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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 Forsyning A/S.
Moderselskabet rummer bl.a. administrationen af selskaberne – kontaktfladen til vores kunder samt det
samlede driftspersonale.
I 2019 vil Læsø Forsyning A/S opføre en hal på grunden ved Varmeværket på Gydensvej i Byrum.
Hallen skal vi bruge til at samle vores lager for alle selskaberne og etablere et værksted. Desuden skal hallen sikre, at vores bilpark kan komme under tag.
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.laesoeforsyning.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 98491279/96213034.

Persondata
Endnu engang mange tak til alle Jer der allerede har givet os Jeres samtykke til brug af persondata. Til dig
der stadig ikke har givet samtykke vil vi meget gerne hvis du vil bruge 2 min. på at logge ind på MIN SIDE via
vores hjemmeside og bekræfte samtykke.
Du har også mulighed for at komme forbi kontoret i vores åbningstid, her giver vi gerne en hjælpende hånd.
- Og hvorfor skal jeg nu det?
Det skal du fordi kravene omkring sikkerhed og databeskyttelse hos Læsø Forsyning A/S er skærpet i forbindelse med Persondataforordring (GDPR). Vi har brug for dit samtykke, idet vi har registreret dit cpr. nr.
på det kundeforhold du har hos os, så derfor skal du give dit samtykke så du forsat kan anvende de services
som følger heraf.
– Læs mere om vores privatlivspolitik på laesoeforsyning.dk
									
									

Venlig hilsen
Læsø Forsyning A/S
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Læsø Elnet A/S
Læsø Elnet A/S har et udeståede med sine forbrugere – vi har gennem et par år haft overskud og betaler
derfor i 2019 beløbet tilbage til forbrugerne.
Nettariffen nedsættes med 0,06 kr., hvilket giver en tarif på 0,08 kr. pr. kWh. Det faste abonnement til installationstilsluttede a – b og c kunder nedsættes med 200 kr. til 800 kr.
Læsø Elnet A/S skal i 2019 optage et større lån i Kommunekredit til at udbygge stationen på Vanggård til en
60/20 station. Udbygningen er nødvendig, i forbindelse med etablering af solcelleparken på Hundetudevej.
Etableringsomkostninger til udbygning m.v. beløber sig til ca. 23 millioner. Læsø Elnet A/S har pligt til at
modtage strøm fra solcellerne og udbygningen er derfor påkrævet.
Beløbet forventes at blive tilbagebetalt til Læsø Elnet A/S via en udligningsordning.
Takstblad for Læsø Elnet A/S 2019:
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Takster Læsø Elnet A/S
Alle priser er eksklusiv moms

2018

2019

Tilslutningsbidrag m.v.
Parcelhuse/sommerhuse for 25 Amp – pr. stk.

12000,00

13900,00

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

10900,00

11000,00

Lejligheder for 25 Amp – pr. stk.

9100,00

9200,00

Ungdoms-/ældreboliger

5000,00

4820,00

Øvrige installationer til og med 25 Amp – pr. stk

12800,00

14700,00

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

Stik m. skab og måler til indhegning

Efter
regning

Efter regning

1000,00

800,00

0,14

0,08

0,048

0,048

110,00

110,00

2550,00

2550,00

700,00

700,00

Abonnement for rådighedsbetaling (afgift) – solceller

65,00

65,00

Målerleje midlertidige installationer - pr. dag

25,00

25,00

200,00

200,00

Abonnement og afgifter
Abonnement Læsø Elnet – årligt bidrag
Læsø Elnet – pr. kwh
Nord Energi – net - pr. kwh
Abonnement for digital fjernaflæst elmåler – målerleje pr. år:
A, B og C kunder
Abonnement for månedsafregnede og timeaflæste kunder:
A, B og C kunder
Abonnement for nettoafregnet VE-anlæg sol/vind – max 6 kw:
A, B og C kunder

Gebyr for midlertidige installationer – pr. gang
Nedlæggelse af målerinstallation

760,00

Nedtagning af måler

740,00

Oprettelse af mikro VE-anlæg

4500,00

Genopsætning af nedtaget måler

1910,00
790,00

Efter
regning

1990,00

Arbejdsløn – arbejde for fremmedregning – pr. time

400,00

400,00

Kurvevogn inkl. fører – pr. time

675,00

675,00

1250,00

1250,00

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted
Målerundersøgelse på stedet

785,00

Ydelser fra Læsø Elnet A/S

Arbejde udført af ekstern entreprenør viderefaktureres u/tillæg
Godtgørelse for fjernelse af mastespænd (momsfri) – første mastespænd
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Læsø Renovation ApS.
I 2019 sker der nye tiltag på dagrenovationsområdet, idet vi ikke længere har mulighed for at give nogle af
vores kunder lov til selv at aflevere deres husholdningsaffald på genbrugspladsen.
Taksten ”Bebyggelse uden tømning” bortfalder, og containeren til dagrenovation fjernes fra genbrugspladsen 01.01.2019.
De husstande, der har betalt for denne mulighed får automatisk pålignet taksten helårstømning fra samme
dato og kan på vores hjemmeside www.laesoeforsyning.dk se, hvilken ugedag vi kommer forbi og tager
husholdningsaffaldet med i skraldebilen.
Taksten helårstømning består af afhentning af max. 1 stk. 140 ltr. affaldsbeholder en gang ugentligt. I samme forbindelse indføres mulighed for, at vi kan tage en ekstra pose med ved den ordinære tømning.
Poser kan købes hos Læsø Forsyning A/S, Doktorvejen 2, 9940 Læsø. Der er mulighed for at købe 1 stk. pose
til en pris af 40,00 kr. eller 10 stk. poser til en pris af 350,00 kr.
Ændringer kan mailes på forsyning@laesoe.dk. Du er velkommen til at kontakte os på telefonnummer 96 21
30 31/ 96 21 30 34, hvis du er i tvivl om du er omfattet af ændringen eller har spørgsmål i øvrigt.
Generelt stiger alle takster ca. 10 %. Stigningen skyldes øgede omkostninger til bl.a. sortering og miljøkrav
til pladsen. Herudover er Læsø Renovation ApS nødsaget til at optage lån i Kommunekredit på 4 millioner
kr. til bl.a. finansiering af allerede afholdte anlægsomkostninger samt til nye investeringer i 2019.
Herudover sker der ikke ændringer i 2019 vedr. husholdningsaffald. Dog adviserer vi allerede nu, at 2019
bl.a. skal bruges til planlægning af sortering i hustanden – planen er at vi fra 2020 skal frasortere mellem 1
og 3 fraktioner genanvendeligt affald, idet Læsø Kommune, på lige fod med alle øvrige kommuner i Danmark, skal opfylde de nationale krav om en markant reducering af den mængde husholdningsaffald, som
forbrændes.
På vores genbrugsplads forestår der fortsat en renovering. Vi ønsker, at få pladsen befæstet og containerne
placeret anderledes, således det er overskueligt, hvordan man skal sortere sit affald. Også her skal vi være
med til at reducere den mængde affald, der bliver sendt til forbrænding.
Hvis du er i tvivl om, hvilken container du skal anvende til affaldet skal du rette henvendelse til personalet
på pladsen.
Takster 2019 Læsø Renovation ApS:
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Takster Læsø Renovation ApS
Renovation - Privat
Alle priser er eksklusiv moms

2018

2019

2319,00

2550,00

Dagrenovationssæk
Helårstømning – op til 140 l (52 uger) pr. ejendom/enhed
Helårstømning – op til 240 l (52 uger) pr. ejendom/enhed
Helårstømning – op til 140 l (26 uger) enlige pensionister pr. ejendom/enhed

3050,00
1814,00

Helårstømning – op til 240 l (26 uger) enlige pensionister pr. ejendom/enhed
Sommerhustømning – op til 140 l (52 uger) pr. ejendom/enhed

2500,00
1814,00

Sommerhustømning – op til 240 l (52 uger) pr. ejendom/enhed
Sommerhuse uden for sommerhusområde pr. gang
Bebyggelse uden tømning

2000,00
2000,00
2500,00

150,00

Udgået

1370,00

Udgået

Ekstra pose i forbindelse med ordinær tømning – pr. stk.

40,00

Ekstra poser i forbindelse med ordinær tømning – 10 stk.

350,00

Taksterne er inkl. miljøbidrag og miljø- og genbrugsafgift
Containere
400 liter (52 uger)

3397,00

3750,00

600 liter (52 uger)

4125,00

4550,00

800 liter (52 uger)

4666,00

5200,00

150,00

200,00

120,00

132,00

1250,00

1375,00

Miljø- og genbrugsafgift pr. sommerhus – Læsø Renovation

850,00

935,00

Miljø- og genbrugsafg. enlige pensionister pr. ejendom/enhed –Læsø Renovation

850,00

935,00

350,00

350,00

Tømning i.f.m. enkeltarrangementer – pr. container pr. tømning
Taksterne er inkl. miljøbidrag og miljø- og genbrugsafgift
Miljø- og genbrugsafgift m.m.
Miljøbidrag, afgift pr. ejendom
Miljø- og genbrugsafgift pr. ejendom/enhed – Læsø Renovation

Affaldsspande og poser
Affaldsspand m. hjul – 140 l – pr. stk.
Affaldsspand m. hjul – 240 l – pr. stk.
Affaldsposer – pr. stk.

435,00
0

0
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Salg af genbrugsmaterialer
Ren knust beton og sten – pr. ton

60,00

60,00

Knust tegl og mursten – pr. ton

30,00

30,00

Stabilgrus – pr. ton

65,00

65,00

Kompost – fin sortering - pr. ton (de første 500 kg pr. år er gratis)

65,00

65,00

Kompost – grov sortering - pr. ton (de første 500 kg pr. år er gratis)

35,00

35,00

Arbejdsløn – arbejde for fremmed regning – pr. time

400,00

400,00

Sortering af affald – manuel – min. 1 time – pr. time

400,00

400,00

125,00

125,00

75,00

75,00

Betalingsaftale - momsfri

200,00

105,00

Rykker til kunde ved for sen betaling - momsfri

100,00

100,00

Ydelser fra Læsø Renovation ApS

Arbejde udført af ekstern entreprenør viderefaktureres u/tillæg

Gebyrer vedr. opkrævning af forbrugsafgifter
Gebyr ændring af tømningsordning
Slutopgørelse i forbindelse med flytning

Renter ved forsinket betaling udgør den af nationalbanken fastsatte morarente
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Renovation - Erhverv
Alle priser er eksklusiv moms

2018

2019

2319,00

2550,00

Dagrenovationssæk
Helårstømning – op til 140 l (52 uger) pr. ejendom/enhed
Helårstømning – op til 240 l (52 uger) pr. ejendom/enhed
Helårstømning – sæk (26 uger) pr. landbrugsejendom/enhed

3050,00
1814,00

Udgået

Ekstra pose i forbindelse med ordinær tømning – pr. stk.

40,00

Ekstra poser i forbindelse med ordinær tømning – 10 stk.

350,00

Taksterne er inkl. miljøbidrag og miljø- og genbrugsafgift
Containere
400 liter (52 uger)

3397,00

3750,00

600 liter (52 uger)

4125,00

4550,00

800 liter (52 uger)

4666,00

5200,00

Tømning i.f.m. enkeltarrangementer – pr. container pr. tømning

150,00

200,00

Virksomheder – ekstra ugentlig tømning – pr. container pr. tømning

250,00

250,00

120,00

132,00

1250,00

1375,00

850,00

Udgået

350,00

350,00

Taksterne er inkl. miljøbidrag og miljø- og genbrugsafgift
Miljø- og genbrugsafgift m.m.
Miljøbidrag, afgift pr. ejendom
Miljø- og genbrugsafgift pr. ejendom/enhed – Læsø Renovation
Miljø- og genbrugsafgift pr. landbrugsejendom (26 uger)– Læsø Renovation
Affaldsspande og poser
Affaldsspand m. hjul – 140 l – pr. stk.
Affaldsspand m. hjul – 240 l – pr. stk.
Affaldsposer – pr. stk.

435,00
0

0

Arbejdsløn – arbejde for fremmed regning – pr. time

400,00

400,00

Sortering af erhvervsaffald – pr. ton

400,00

400,00

Ren knust beton og sten – pr. ton

60,00

60,00

Knust tegl og mursten – pr. ton

30,00

30,00

Stabilgrus – pr. ton

65,00

65,00
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Ydelser fra Læsø Renovation ApS

Arbejde udført af ekstern entreprenør viderefaktureres u/tillæg
Salg af genbrugsmaterialer

Kompost – fin sortering - pr. ton (de første 500 kg pr. år er gratis)

65,00

65,00

Kompost – grov sortering - pr. ton (de første 500 kg pr. år er gratis)

35,00

35,00

125,00

125,00

75,00

75,00

Betalingsaftale - momsfri

200,00

105,00

Rykker til kunde ved for sen betaling - momsfri

100,00

100,00

Gebyrer vedr. opkrævning af forbrugsafgifter
Gebyr ændring af tømningsordning
Slutopgørelse i forbindelse med flytning

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.
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Læsø Varme A/S
Læsø Varme har et lille udestående med sine forbrugere, og taksten nedsættes med 0,05 kr. pr. kWh til 0,50
kr. pr. kWh – værket er omfattet af hvile i sig selv princippet, og ved nedsættelsen udlignes saldoen i forbrugernes favør.
Værket kører stabilt, og vi har ikke de store udfordringer på driften – der planlægges derfor alene alm. vedligeholdelse på værket og transportsystemet til flisfyldning.
Læsø Varme A/S vil i 2019 bruge tid på at få overblik over ledningernes tilstand på forsyningsnettet samt
undersøge muligheder for bedre udnyttelse af varmen hos vores forbrugere.
Takster 2019:
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Takster Læsø Varme A/S
Alle priser er eksklusiv moms

2018

2019

Tilslutningsafgift inkl. 5 meter stikledning

8000,00

8000,00

Stikledning pr. efterfølgende meter

1500,00

1500,00

2075,00

2075,00

19,41

19,41

0,55

0,50

400,00

400,00

Tilslutningsbidrag mv pr. boligenhed

Bestyrelsen kan i perioden fastsætte en kampagnepris på tilslutning
Abonnement og afgifter
Abonnement Læsø Varmeværk – årligt bidrag
Effektbidrag/arealbidrag – pr. m2
Kwh-pris – pr. kWh
Ydelser fra Læsø Varme A/S
Arbejdsløn – arbejde for fremmed regning – pr. time
Arbejde udført af ekstern entreprenør viderefaktureres u/tillæg
Gebyrer vedr. opkrævning af forbrugsafgifter
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted

1990,00

Målerundersøgelse på stedet

785,00

Skriftlig rykker for manglende selvaflæsning

100,00

Udgået

Årsaflæsning foretaget af forsyningen

250,00

Udgået

Flytteaflæsning foretaget af forsyningen

250,00

Udgået

Slutopgørelse i forbindelse med flytning

75,00

75,00

Betalingsaftale - momsfri

200,00

105,00

Afbrydelse - momsfri

400,00

400,00

Genåbning

400,00

400,00

Rykker til kunde ved for sen betaling – momsfri

100,00

100,00

Renter ved forsinket betaling udgør den af nationalbanken fastsatte morarente
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Læsø Vand A/S:
I Læsø Vand skal vi i 2019 etablere 5 nye prøveboringer i Højsande, der gerne skulle blive permanente til
sikring af vores vandressourcer i de kommende år. Projektsummen er på ca. 2 millioner kr. et beløb, Læsø
Vand er nødsaget til at lånefinansiere gennem Kommunekredit.
Udover prøveboringer vil Læsø Vand i 2019 fortsætte renoveringen/udskiftningen af bl.a. udpumpningspumper, ventiler m.v. – vi forsøger at være på forkant og udskifte det materiel vi har af ældre dato, med
henblik på at sikre en stabil leverance af drikkevand.
Takster for rent vand holdes på 2018 niveau.
Takster 2019:
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Takster Læsø Vand A/S
Alle priser er eksklusiv moms

2018

2019

Tilslutningsbidrag mv pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m2 erhvervsgrund
Tilslutningsafgift – pr. stk.

14300,00

14300,00

Efter
regning

Efter
regning

Abonnement Læsø Vandværk

950,00

950,00

Abonnement for digital fjernaflæst vandmåler

158,00

158,00

Statsafgift af ledningsført vand – pr. m3

6,18

6,18

Drikkevandsbidrag – pr. m3

0,19

0,19

Vand – ekskl. moms, statsafgift og drikkevandsbidrag – pr. m3

6,63

6,63

Efter
regning

Efter
regning

400,00

400,00

Stik til kreaturvanding
Abonnement og afgifter

Kontrol af vandmåler – hvis ikke der er fejl på måler faktureres faktiske omkostn.
Ydelser fra Læsø Vand A/S
Arbejdsløn – arbejde for fremmed regning – pr. time
Arbejde udført af ekstern entreprenør viderefaktureres u/tillæg
Gebyrer vedr. opkrævning af forbrugsafgifter
Nedlæggelse af målerinstallation

760,00

Nedtagning af måler

740,00

Genopsætning af nedtaget måler

790,00

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted

Eft. Regn.

Målerundersøgelse på stedet

1990,00
785,00

Skriftlig rykker for manglende selvaflæsning

100,00

Udgået

Årsaflæsning foretaget af forsyningen

250,00

Udgået

Flytteaflæsning foretaget af forsyningen

250,00

Udgået

Slutopgørelse i forbindelse med flytning

75,00

75,00

Betalingsaftale - momsfri

200,00

105,00

Afbrydelse - momsfri

400,00

400,00

Genåbning

400,00

400,00

Rykker til kunde ved for sen betaling – momsfri

100,00

100,00

Renter ved forsinket betaling udgør den af nationalbanken fastsatte morarente
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Læsø Spildevand A/S:
På spildevandsområdet sker der en del ændringer, hovedsageligt i de områder, hvor der ikke er kloakeret.
I disse områder vil alle husejere blive pålagt at være tilmeldt en tømningsordning af septiktanke, samletanke m.v.
Hidtil har langt hovedparten af vores forbrugere i sommerhusområder samt landzone haft en privat kontrakt/aftale med en slamsuger omkring tømning af septiktanke, samletanke m.v. Fra 2019 skal alle forbrugere i disse områder være omfattet af en tømningsordning ved Læsø Spildevand A/S.
Rent praktisk kommer det til at foregå på den måde, at Læsø Spildevand A/S opkræver et beløb til tømning,
behandling af slam/husspildevand hos den enkelte kunde. Beløbet opkræves sammen med de øvrige forbrugsafgifter.
Læsø Spildevand har i 2018 lavet forsøg på Vesterø Rensningsanlæg om forfiltrering af spildevandet i højsæsonen, hvor rensningsanlæggene har svært ved at følge med mængden af spildevand. Resultaterne har
været gode, og vi forventer i 2019 at være klar med permanente løsninger i både Østerby og Vesterø, så vi
klar til at rense øens spildevand.
Tilslutningsafgiften til kloak stiger forholdsvis markant i 2019. Dette skyldes, at der lovgivningsmæssigt er
krav om bidragets størrelse, og at Læsø Spildevand ikke længere har mulighed for at se bort fra denne fastsættelse. Derudover holdes taksterne på 2018 niveau.
Takster 2019:
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Takster Læsø Spildevand A/S
Alle priser er eksklusiv moms

2018

2019

Spildevandskloak m. regnvandsnedsivning på egen grund

12000,00

30964,00

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

25000,00

50000,00

Afgift Læsø Renseanlæg – udenfor kloakeret område

495,00

Udgået

Afgift Læsø Renseanlæg – indenfor kloakeret område

592,00

622,00

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

Abonnement og afgifter

Afgift til tømningsordning – udenfor kloakeret område (tømning 1 gang årligt):
Tanke fra 0-3 m3

1500,00

(Tømning, behandling af slam/husspildevand samt administrationsbidrag)
Tanke fra 4-6,5 m3

2585,00

(Tømning, behandling af slam/husspildevand samt administrationsbidrag)
Udkald udenfor normal arbejdstid

250,00

Tillæg for mere end 30 meter slange

250,00

Ekstratømninger – tanke fra 0-3 m3

1500,00

Ekstratømninger – tanke fra 4-6,5 m3

2585,00

Håndtering af slam fra fedtudskillere m.v.

1500,00

Vandafledningsafgift – pr. m3

31,20

31,20

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

0,75

0,75

Samletank - pr. m3 – der beregnes ikke moms

2,10

2,10

Anden afledning - pr. m3 – der beregnes ikke moms

5,70

5,70

400,00

400,00

75,00

75,00

Betalingsaftale - momsfri

200,00

105,00

Rykker til kunde ved for sen betaling – momsfri

100,00

100,00

Spildevandsafgifter for ejendomme beliggende udenfor kloakeret område

Ydelser fra Læsø Spildevand A/S
Arbejdsløn – arbejde for fremmedregning – pr. time
Arbejde udført af ekstern entreprenør viderefaktureres u/tillæg
Gebyrer vedr. opkrævning af forbrugsafgifter
Slutopgørelse i forbindelse med flytning

Renter ved forsinket betaling udgør den af nationalbanken fastsatte morarente
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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
T: 9621 3031
M: forsyning@laesoe.dk
W: laesoeforsyning.dk
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