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Medmindre det er angivet specifikt, kan kunden både være en husstand eller en virksomhed. 
 
Tilmelding og indefrysning af energiudgifter 
Kunden skal rette henvendelse til Frederikshavn Elhandel A/S (herefter energivirksomheden) for at tilmelde 
sig ordningen. 
Energivirksomheden gør det muligt for kunden at tilmelde sig digitalt samt i særlige tilfælde ved fysisk 
fremmøde på firmaadressen.  
Energivirksomheden bekræfter over for kunden ved fremsendelse af kvittering på anmodning senest 1 
arbejdsdag efter anmodning. Ved anmodning pr. mail må man forvente op til en uges svartid. 
Kunden kan ved anmodning få oplyst de generelle vilkår for indefrysning. 
Kunden kan tilmelde sig ordningen gennem hele perioden fra ikrafttrædelse. Kunden accepterer ved 
elektronisk eller fysisk underskrift energivirksomhedens indefrysningsordning, herunder videregivelse af 
oplysninger. Efter kundens tilmelding til ordningen undlader energivirksomheden at fakturere kunden for den 
del af regningen, der overstiger de fastsatte prislofter. 
 
Omfang af indefrysning 
Energivirksomheden opkræver et administrationsgebyr på kr. 975,00 af kunden ved første indefrysning. 
Kunden er desuden gjort opmærksom på gebyret ved tilmelding til ordningen. Gebyrets størrelse oplyses 
ligeledes på energivirksomhedens hjemmeside. Gebyr kan ændres, men dette skal i så fald varsles med 
mindst 3 måneder. 
Kunden kan ikke få indefrysning for en regning, der allerede er betalt. 
Der opkræves renter af ordningen. For husstande vil renten være fastsat til 2 pct. pr. år og for virksomheder 
vil renten være fastsat til 4,4 pct. pr. år. Klima-, energi-, og forsyningsministeren fastsætter renten for de 
efterfølgende år.  
Der tilskrives renter fra tidspunktet, hvor energivirksomheden første gang yder indefrysning for en 
energiregning. I indefrysningsperioden og de efterfølgende 12 måneder tilskrives renter bagudrettet. I den 4-
årige afdragsperiode tilskrives renter bagudrettet ved hvert af kundens afdrag. Renten tilskrives på baggrund 
af husstandens resterende gæld ved seneste afdrag.  
Der ydes indefrysning af alle regninger, der er udstedt inden for indefrysnings-perioden, hvor prisen 
overstiger de fastsatte prislofter. 
En anmodning om indefrysning kan vedrøre en energiregning, der er udstedt i indefrysningsperioden, 
såfremt denne ikke allerede er betalt. 
Indefrysningsordningen kan maksimalt omfatte en energiregning, der vedrører en regningsperiode på op til 1 
måned før indefrysningsperiodens ikrafttræden. 
 
Afmelding og indfrielse af det indefrosne beløb 
Kunden kan løbende tilmelde og afmelde sig ordningen i indefrysningsperioden med virkning fra 
næstkommende regning. Kunden skal ved afmelding beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over 
en 4-årig periode mellem 1. november 2024 og 31. oktober 2028 eller straks indfries. 
Kunden skal senest 1. måned, før afviklingsperioden påbegyndes, meddele energivirksomheden, om den 
samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries. Kunden kan til en hver tid vælge 
at indfri den samlede indefrysning. 
Energivirksomheden sikrer, at kunden i hele indefrysningsperiodens løbetid kan tilgå oplysninger om 
indefrysningen hos energivirksomheden. De første 12 måneder efter indefrysningsperioden udløb er 
afdragsfrit. Herefter skal kunden vælge at indfri hele beløbet eller indgå i en 4-årig afdragsperiode. 
Ved fraflytning eller leverandørskifte har kunden krav på en opgørelse over den samlede og individuelle 
indefrysning, og kunden skal efterfølgende vælge at indfri hele beløbet eller indgå i en 4-årig afdragsperiode. 
Retter kunden ikke selv henvendelse om valg eller indbetaler det hensatte beløb inden forfaldsdato på 
slutopgørelsen, oprettes der automatisk en 4-årig afdragsordning. Ved tilflytning til en ny adresse eller 
leverandørskifte, skal kunden på ny indgå aftale om indefrysning med den pågældende energivirksomhed. 
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Overdragelse af gæld til Erhvervsstyrelsen med henblik på statslig inddrivelse 
Hvis kunden misligholder sin betalingsforpligtelse, og har energivirksomheden gennemført den normale 
rykkerprocedure uden reaktion fra kunden, kan energivirksomheden anmode Erhvervsstyrelsen om at 
overtage kravet. Rykkerproceduren indeholder mindst to rykkerskrivelser. Kunden informeres om 
overdragelsen af kravet til Erhvervsstyrelsen. 
For husstande kan energivirksomheden anmode Erhvervsstyrelsen om at overtage kravet ved eneste 
hæfters dødsfald. For virksomheder kan energivirksomheden anmode Erhvervsstyrelsen om at overtage 
kravet ved tvangsopløsning, konkurs mv. 
 
Virksomheders låneloft 
For virksomheder er der en beløbsgrænse for, hvor stort et beløb virksomheden samlet set kan få 
indefrosset. En virksomhed skal straks afmelde indefrysningsordningen, hvis virksomheden overskrider 
indefrysningsloftet. Beløbsgrænsen beregnes på koncernniveau. 
En virksomhed skal samtidig med afmeldingen angive det samlede beløb over beløbsgrænsen med henblik 
på tilbagebetaling. Energivirksomheden opkræver på førstkommende regning det samlede beløb over 
beløbsgrænsen, der skal betales tilbage. 
En virksomhed, der har fået ydet indefrysning fra flere energivirksomheder, beslutter om tilbagebetalingen 
skal ske til en eller flere energivirksomheder. 
 
I øvrigt henvises til bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og 
virksomheder.  
 
Jeg accepterer hermed de gældende vilkår for tilmelding til indefrysningsordningen hos Frederikshavn 

Elhandel A/S.  Vilkårerne fremgår af bekendtgørelsen om en indefrysningsordning for høje energiregninger 

for husstande og virksomheder. Jeg accepterer desuden videregivelse af oplysninger til brug for 

myndighedernes kontrol med indefrysningsordningen samt evt. fremtidig gældsinddrivelse ved 

Erhvervsstyrelsen og Gældsstyrelsen. 

 


