PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2020
C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kV spændingsniveau.
Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder.

Elinord A/S
Transportbetaling, eget net

Afgifter
Energiafgift*

Ekskl. moms

Inkl. moms

16,98 øre/kWh

21,23 øre/kWh

Ekskl. moms

Inkl. moms

89,20 øre/kWh

111,50 øre/kWh

* Ved elopvarmede helårsboliger, der er registreret i BBR, er elafgiften 25,90 øre/kWh ekskl. moms for det
elforbrug, der ligger ud over 4.000 kWh.

Fast abonnement inkl. moms

Timekunde

Skabelonkunde

Årlig fast abonnement pr. måler

1.035,00 kr.

480,00 kr.
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2020
B-kunder (lav) i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet i en 10/0,4 kV station.
Store og mellemstore virksomheder er B-kunder.

Elinord A/S

Ekskl. moms

Inkl. moms

Transportbetaling, eget net

7,73 øre/kWh

9,66 øre/kWh

Afgifter

Ekskl. moms

Inkl. moms

89,20 øre/kWh

111,50 øre/kWh

Fast abonnement inkl. moms

Timekunde

Skabelonkunde

Årlig fast abonnement pr. måler

750,00 kr.

-

Energiafgift
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2020
B-kunder (høj) i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet i en 10/0,4 kV station.
Store og mellemstore virksomheder er B-kunder.

Elinord A/S

Ekskl. moms

Inkl. moms

Transportbetaling, eget net

6,76 øre/kWh

8,45 øre/kWh

Afgifter

Ekskl. moms

Inkl. moms

89,20 øre/kWh

111,50 øre/kWh

Fast abonnement inkl. moms

Timekunde

Skabelonkunde

Årlig fast abonnement pr. måler

2.340,00 kr.

-

Energiafgift
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2020
A-kunder (lav) i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet i en 60/10 kV station.
Meget store virksomheder er A-kunder.

Elinord A/S

Ekskl. moms

Inkl. moms

Transportbetaling, eget net

4,57 øre/kWh

5,71 øre/kWh

Afgifter

Ekskl. moms

Inkl. moms

89,20 øre/kWh

111,50 øre/kWh

Fast abonnement inkl. moms

Timekunde

Skabelonkunde

Årlig fast abonnement pr. måler

1.980,00 kr.

-

Elinord A/S

Ekskl. moms

Inkl. moms

Transportbetaling, eget net

3,74 øre/kWh

4,68 øre/kWh

Afgifter

Ekskl. moms

Inkl. moms

89,20 øre/kWh

111,50 øre/kWh

Energiafgift

A-kunder (lav) egen bevilling (elforbrug kun benyttet til varmeproduktion).

Energiafgift

Abonnement timekunde
Årlig fast abonnement pr. måler

Ekskl. moms
1.890,00 kr.

Inkl. moms
2.362,50 kr.
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2020
A-kunder (høj) i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet i en 60/10 kV station.
Meget store virksomheder er A-kunder.

Elinord A/S

Ekskl. moms

Inkl. moms

Transportbetaling, eget net

2,68 øre/kWh

3,35 øre/kWh

Afgifter

Ekskl. moms

Inkl. moms

89,20 øre/kWh

111,50 øre/kWh

Fast abonnement inkl. moms

Timekunde

Skabelonkunde

Årlig fast abonnement pr. måler

2.775,00 kr.

-

Energiafgift
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2020
TILSLUTNINGSBIDRAG OG ØVRIGE ABONNEMENTER FOR ELINORD A/S
Har du bygget nyt hus og derfor skal have tilsluttet el, eller skal du have udvidet tilslutningen, kan du her se
oversigten over priserne fra Elinord A/S.

TILSLUTNINGSBIDRAG

Ekskl. moms

Inkl. moms

Parcelhuse/fritidshuse 25 Amp. pr. stk.

14.800,00 kr.

18.500,00 kr.

Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse 25 Amp. pr. stk.

11.750,00 kr.

14.687,50 kr.

Lejligheder 25 Amp. pr. stk.

9.750,00 kr.

12.187,50 kr.

Ungdoms-/ældrebolig

5.130,00 kr.

6.412,50 kr.

Enfasede installationer (maks. 1 kW) 13 Amp. pr. stk., fx antenneanlæg, mindre belysningsanlæg og lignende

1.710,00 kr.

2.137,50 kr.

14.800,00 kr.

18.500,00 kr.

Øvrige kunder/erhverv pr. ampere ud over 25 Amp.

1.100,00 kr.

1.375,00 kr.

Ladestandere effekttræk til og med 50kW pr./Amp.

525,00 kr.

656,25 kr.

1.000,00 kr.

1.250,00 kr.

Forøgelse af leveringsomfang
Ved belastningsforøgelse, der kræver udvidelse af det eksisterende
leveringsomfang, betales til et investeringsbidrag, der svarer til differencen mellem det ny leveringsomfang og det eksisterende.
Øvrige installationer til og med 25 Amp.

Investeringsbidrag
Ekstra afregningsmåler på bestående stikledning med uændret leveringsomfang

ØVRIGE ABONNEMENTER
Årligt abonnement pr. ekstra installeret afregningsmåler uanset forbrugertype (afregnes som C-kunde).

470,00 kr.

587,50 kr.

Månedligt abonnement pr. måler på midlertidig forsyning (forbrug pr.
kWh afregnes som C-kunde).

200,00 kr.

250,00 kr.

Årligt abonnement på Nettoafregnet VE-anlæg under 6 kW

500,00 kr.

625,00 kr.

Årligt abonnement på VE-anlæg over 50 kW

500,00 kr.

625,00 kr.

Årligt abonnement på VE-anlæg - produktionsmåler

500,00 kr.

625,00 kr.
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2020

Ydelser fra Elinord A/S

Ekskl. moms

Inkl. moms

Målerombytning efter ønske fra kunde (kun
C-kunder)

600,00 kr.

750,00 kr.

Ny måler på bestående installation (på hvilende rettighed)

600,00 kr.

750,00 kr.

Målerundersøgelse på stedet

785,00 kr.

981,25 kr.

1.990,00 kr.

2.487,50 kr.

Nedtagning af måler

740,00 kr.

925,00 kr.

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning

720,00 kr.

900,00 kr.

Midlertidig tilslutning, installatør sætter op

435,00 kr.

543,75 kr.

1.135,00 kr.

1.418,75 kr.

Oprettelse af Mikro VE-anlæg inkl. målerinstallation

1.910,00 kr.

2.387,50 kr.

Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation

1.385,00 kr.

1.731,25 kr.

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op,
1 måler

Erstatning af ødelagt måler inkl. arbejdsløn

Efter regning

Abonnementsbetaling
Ekstra installeret måler på en adresse afregner Elinord som C-kunder uanset kundetype. Vi beregner også
abonnementsbetaling for tomme lejligheder/boliger. Det er ejeren, der hæfter.
Midlertidig forsyning
Med midlertidig forsyning er der tale om tilslutning i maks. 12 måneder.
Vi udleverer måleren, som bliver sat op af en autoriseret elinstallatør. Elinord sætter transformermåler op.
Den midlertidige måler må ikke flyttes til et andet forsyningssted.
Alle udgifter til nødvendig forstærkning og udbygning af bestående net i forbindelse med den midlertidige
forsyning betales efter regning.
Overgang til almindelig tarif sker, når vi har modtaget en færdigmelding fra en autoriseret elinstallatør, og
den blivende måler er sat op.
Priser
Prisen på el bliver fastsat af bestyrelsen for Elinord A/S. Elpriserne bliver fastsat hvert kvartal.
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2020
Generelle bestemmelser
En autoriseret elinstallatør skal udføre elarbejde. Det står i Bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed (nr. 1522 af 13. december 2007 erstatter nr. 1673 af 14. december 2006).
Inden du går i gang med installationsarbejde, skal vi have besked. Vi sender så en regning på tilslutningsbidrag.
Skal du have udvidet eksisterende installationer, skal vi også have besked, da du skal betale et ekstra tilslutningsbidrag.
Kontrol af måler
Ønsker du din elmåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger, der er forbundet med kontrollen.
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