GEBYRER FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2021
Ekskl. moms

Moms

Inkl. moms

Besøg med henblik på af brydelse af elf orsyning (lukkebesøg)

870,00 kr.

-

870,00 kr.

Genåbning af elf orsyning (inden f or arbejdstid)

650,00 kr.

162,50 kr.

812,50 kr.

Genåbning af elf orsyning (uden f or arbejdstid)

1.270,00 kr.

317,50 kr.

1.587,50 kr.

Fjernbetjent af brydelse

140,00 kr.

-

140,00 kr.

Fjernbetjent genåbning

140,00 kr.

35,00 kr.

175,00 kr.

Fjernbetjent genåbning uden f or normal arbejdstid

330,00 kr.

82,50 kr.

412,50 kr.

Af læsningsbesøg el

500,00 kr.

125,00 kr.

625,00 kr.

275,00 kr.

1.375,00 kr.

Kabelf ejlf inding (Ef ter regning, dog minimum 1.200
kr. f or de f ørste to timer)
Pulsudgang til elmåler

Ef ter regning
1.100,00 kr.
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2021
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
Energiaf gif t*

Ekskl. moms

Inkl. moms

17,05 øre/kWh

21,31 øre/kWh

Ekskl. moms

Inkl. moms

90,00 øre/kWh

112,50 øre/kWh

* Ved elopvarmede helårsboliger, der er registreret i BBR, er elaf gif ten 0,80 øre/kWh ekskl. moms f or det elf orbrug, der ligger ud over 4.000 kWh.

Fast abonnement
Årlig f ast abonnement pr. måler

Ekskl. moms

Inkl. moms

360,00 kr.

450,00 kr.
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2021
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
Transportbetaling, eget net

Afgifter
Energiaf gif t

Fast abonnement
Årlig f ast abonnement pr. måler

Ekskl. moms

Inkl. moms

7,78 øre/kWh

9,73 øre/kWh

Ekskl. moms

Inkl. moms

90,00 øre/kWh

112,50 øre/kWh

Ekskl. moms

Inkl. moms

360,00 kr.

450,00 kr.
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2021
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
Transportbetaling, eget net

Afgifter
Energiaf gif t

Fast abonnement
Årlig f ast abonnement pr. måler

Ekskl. moms

Inkl. moms

6,74 øre/kWh

8,43 øre/kWh

Ekskl. moms

Inkl. moms

90,00 øre/kWh

112,50 øre/kWh

Ekskl. moms

Inkl. moms

360,00 kr.

450,00 kr.
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2021
A-kunder (lav) i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet i en 60/10 kV station.
Meget store virksomheder er A-kunder.

Ekskl. moms

Inkl. moms

4,10 øre/kWh

5,13 øre/kWh

Ekskl. moms

Inkl. moms

90,00 øre/kWh

112,50 øre/kWh

Ekskl. moms

Inkl. moms

360,00 kr.

450,00 kr.

Elinord A/S

Ekskl. moms

Inkl. moms

Transportbetaling, eget net

4,10 øre/kWh

5,13 øre/kWh

Ekskl. moms

Inkl. moms

90,00 øre/kWh

112,50 øre/kWh

Elinord A/S
Transportbetaling, eget net

Afgifter
Energiaf gif t

Fast abonnement
Årlig f ast abonnement pr. måler

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

Afgifter
Energiaf gif t

Abonnement timekunde
Årlig f ast abonnement pr. måler

Ekskl. moms
360,00 kr.

Inkl. moms
450,00 kr.
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2021
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
Transportbetaling, eget net

Afgifter
Energiaf gif t

Fast abonnement
Årlig f ast abonnement pr. måler

Ekskl. moms

Inkl. moms

2,24 øre/kWh

2,80 øre/kWh

Ekskl. moms

Inkl. moms

90,00 øre/kWh

112,50 øre/kWh

Ekskl. moms

Inkl. moms

360,00 kr.

450,00 kr.
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2021
Har du bygget nyt hus og derf or skal have tilsluttet el, eller skal du have udvidet tilslutningen, kan du her se
oversigten over priserne f ra Elinord A/S.

TILSLUTNINGSBIDRAG
Kundekategori

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Erhverv A-høj

kr./MVA

590.000.00 kr.

737.500,00 kr.

Erhverv A-lav

kr./MVA

1.090.000,00 kr.

1.362.500,00 kr.

Erhverv B-høj

kr./A

1.110,00 kr.

1.387,50 kr.

Erhverv B-lav

kr./A

1.150,00 kr.

1.437,50 kr.

Erhverv C

kr./A

1.200,00 kr.

1.500,00 kr.

Parcelhus/f ritidshus

pr. tilslutning

15.550,00 kr.

19.437,50 kr.

Rækkehuse (Tæt-lav byggeri)

pr. tilslutning

12.450,00 kr.

15.562,50 kr.

Standard lejlighed

pr. tilslutning

8.500,00 kr.

10.625,00 kr.

Stor lejlighed

pr. tilslutning

11.750,00 kr.

14.687,50 kr.

Ungdoms-, ældre- og plejebolig

pr. tilslutning

4.780,00 kr.

5.975,00 kr.

Kolonihavehus

pr. tilslutning

9.220,00 kr.

11.525,00 kr.

Små 1- og 3-f asede installationer

pr. tilslutning

1.080,00 kr.

1.350,00 kr.

Lejlighed

Kategori

Leveringsomfang

Definition

Erhverv A-høj

kr. pr. MVA

Erhvervskunde tilsluttet A-Høj.

Erhverv A-lav

kr. pr. MVA

Erhvervskunde tilsluttet A-Lav.

Erhverv B-høj

kr. pr. A

Erhvervskunde tilsluttet B-Høj.

Erhverv B-lav

kr. pr. A

Erhvervskunde tilsluttet B-Lav.

Erhverv C

kr. pr. A

Erhvervskunde tilsluttet på C-niveauet.
Parcelhus: Fritliggende hus i byzone, som ikke er sammenbygget med andre boliger eller ejendomme.

Parcelhus/f ritidshus

25 A

Rækkehuse i byzone

25 A

Bolig i byzoner med en eller to etager sammenbygget
med anden/andre boliger.

Standard lejlighed

16 A

Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner
med leveringsomf ang større end 16 A.

Stor lejlighed

25 A

Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner
med leveringsomf ang større end 16 A.

Lejlighed

Fritidshus: En ikke-helårs bolig, som ikke er et kolonihavehus. Fritidshus til helårsbolig def ineres som et
parcelhus.

Fortsættes
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2021
Kategori

Leveringsomfang

Ungdoms-, ældre- og
plejebolig

Kolonihavehus i byzone
Små 1- og 3-f asede
installationer

Definition

10 A

Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m2 i byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges
til et af disse f ormål. Dokumentationen kan f x være en
godkendt byggesag eller of f iciel skrivelse f ra kommunen, lokalplaner eller andre lignende dokumenter f ra
boligselskaber eller kommunen, der kan dokumentere,
at der reelt er tale om tilslutning af netop en ungdoms-,
ældre- eller plejebolig.

16 A

En bebyggelse på et havelod beliggende i byzoner og i
et område omf attet af lov om kolonihaver.

Maks.
1.000 W ~ 1,5 A

Små enheder: Elhegn, antennef orstærkere, traf iktællere, luf tværnssirener, busskilte m.m.

ØVRIGE ABONNEMENTER
Ekskl. moms

Inkl. moms

Årligt abonnement pr. ekstra installeret af regningsmåler uanset f orbrugertype (af regnes som C-kunde)

360,00 kr.

450,00 kr.

Månedligt abonnement pr. måler på midlertidig f orsyning (f orbrug pr.
kWh af regnes som C-kunde)

200,00 kr.

250,00 kr.

Årligt abonnement på Nettoaf regnet VE-anlæg under 6 kW

384,00 kr.

480,00 kr.

Årligt abonnement på VE-anlæg over 50 kW

384,00 kr.

480,00 kr.

Årligt abonnement på VE-anlæg - produktionsmåler

216,00 kr.

270,00 kr.
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2021

Ydelser fra Elinord A/S

Ekskl. moms

Inkl. moms

1.250,00 kr.

1.562,50 kr.

600,00 kr.

750,00 kr.

Målerundersøgelse på stedet

1.070,00 kr.

1.337,50 kr.

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted

2.210,00 kr.

2.762,50 kr.

Nedlæggelse af målerinstallation, f orsyning
eller installatør nedtager

770,00 kr.

962,50 kr.

Nedtagning af måler

960,00 kr.

1.200,00 kr.

1.030,00 kr.

1.287,50 kr.

660,00 kr.

825,00 kr.

1.120,00 kr.

1.400,00 kr.

Oprettelse af Mikro VE-anlæg inkl. målerinstallation

2.250,00 kr.

2.812,50 kr.

Oprettelse af Mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation

1.490,00 kr.

1.862,50 kr.

Målerudskif tning på kundens f oranledning
Ny måler på bestående installation (på hvilende rettighed)

Genaf brydelse ved ulovlig gentilslutning
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op
Midlertidig tilslutning, f orsyningen sætter op,
1 måler

Erstatning af ødelagt måler inkl. arbejdsløn
Forgæves kørsel (kunde)
Ekstra af regningsmåler på bestående stikledning med uændret leveringsomf ang

Ef ter regning
720,00 kr.

900,00 kr.

1.000,00 kr.

1.250,00 kr.

Abonnementsbetaling
Ekstra installeret måler på en adresse af regner Elinord som C-kunder uanset kundetype. Vi beregner også
abonnementsbetaling f or tomme lejligheder/boliger. Det er ejeren, der hæf ter.
Midlertidig forsyning
Med midlertidig f orsyning er der tale om tilslutning i maks. 12 måneder.
Vi udleverer måleren, som bliver sat op af en autoriseret elinstallatør. Elinord sætter transf ormermåler op.
Den midlertidige måler må ikke f lyttes til et andet f orsyningssted.
Alle udgif ter til nødvendig f orstærkning og udbygning af bestående net i f orbindelse med den midlertidi ge
f orsyning betales ef ter regning.
Overgang til almindelig tarif sker, når vi har modtaget en f ærdigmelding f ra en autoriseret elinstallatør, og
den blivende måler er sat op.
Priser
Prisen på el bliver f astsat af bestyrelsen f or Elinord A/S. Elpriserne bliver f astsat hvert kvartal.
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PRISBLAD FOR ELINORD A/S
PR. 1. JULI 2021
Generelle bestemmelser
En autoriseret elinstallatør skal udf øre elarbejde.
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 f ejl, skal du betale de omkostninger, der er f orbundet med kontrollen.
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