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      PRISBLAD FOR ELHANDEL PR. 28. OKTOBER 2022 

Frederikshavn Elhandel A/S  Ekskl. moms Inkl. moms 

Stabil-El 406,08 øre/kWh 507,60 øre/kWh 

Miljø-El 409,23 øre/kWh 511,54 øre/kWh 

Spot-El Privat 1 (tillæg) - Forbrug under 20.000 kWh årligt. 

Foruden tillæg opkræves variabel elpris, som fastsættes på time-

basis på den nordiske elbørs Nord Pool. 

6,00 øre/kWh 

Se elbørsen 

7,50 øre/kWh 

Se elbørsen 

Spot-El Privat 2 (tillæg) - Forbrug over 20.000 kWh årligt. 

Foruden tillæg opkræves variabel elpris, som fastsættes på time-

basis på den nordiske elbørs Nord Pool.  

5,00 øre/kWh 

Se elbørsen 

6,25 øre/kWh 

Se elbørsen 

Spot-El Miljø Privat 1 (tillæg) - Forbrug under 20.000 kWh årligt. 

Foruden tillæg opkræves variabel elpris, som fastsættes på time-

basis på den nordiske elbørs Nord Pool. 

Vedvarende energitillæg på 3,33 øre/kWh ekskl. moms indgår i 

prisen. 

9,33 øre/kWh 

Se elbørsen 

11,66 øre/kWh 

Se elbørsen 

Spot-El Miljø Privat 2 (tillæg) - Forbrug over 20.000 kWh årligt. 

Foruden tillæg opkræves variabel elpris, som fastsættes på time-

basis på den nordiske elbørs Nord Pool.  

Vedvarende energitillæg på 3,33 øre/kWh ekskl. moms indgår i 

prisen. 

8,33 øre/kWh 

Se elbørsen 

10,41 øre/kWh 

Se elbørsen 

 

 

Afgifter  Ekskl. moms 

 

Inkl. moms 

Energiafgift* 72,30 øre/kWh 90,38 øre/kWh 
 

 * Ved elopvarmede helårsboliger, der er registreret i BBR, er elafgiften 0,80 øre/kWh ekskl. moms for det 

elforbrug, der ligger ud over 4.000 kWh. 
 

Energinet.dk Ekskl. moms 

 

Inkl. moms 

NetbetalingerNetbetalingerNetbetalingerNetbetalinger      

Offentlige forpligtigelser    0,00 øre/kWh 0,00 øre/kWh 

Transportbetaling, Energinet.dk 4,90 øre/kWh 6,13 øre/kWh 

Systemtarif, Energinet.dk 6,10 øre/kWh 7,63 øre/kWh 

Balancetarif for forbrug, Energinet.dk  0,23 øre/kWh 0,29 øre/kWh 

Netbetalinger i alt 11,23 øre/kWh 14,04 øre/kWh 
 

 Hertil skal du lægge transportbetaling til eget netselskab. Se priser på elpris.dk 
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      PRISBLAD FOR ELHANDEL PR. 28. OKTOBER 2022 

 

Abonnement  Ekskl. moms Inkl. moms 

Årlig fast abonnement pr. måler 300,00 kr. 375,00 kr. 
 

 

Prisen på el bliver fastsat på baggrund af markedsudviklingen og godkendes af bestyrelsen for Frede-

rikshavn Elhandel A/S. Elpriserne er vejledende. Vi justerer prisen fire gange om året, så den følger ud-

viklingen i markedet. Se mere på forsyningen.dk.  
 

Se priser på tilslutningsbidrag og øvrige abonnementer på dit netselskabs hjemmeside. 
 

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser 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). 
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PRISBLAD FOR VAND PR. 1. JULI 2022 

Fast bidragFast bidragFast bidragFast bidrag    Ekskl. Ekskl. Ekskl. Ekskl. momsmomsmomsmoms    MomsMomsMomsMoms    Inkl. momsInkl. momsInkl. momsInkl. moms    

Årligt bidrag pr. forbrugsenhed 450,00 kr. 112,50 kr. 562,50 kr. 

 

Abonnementsbidrag pr. målerAbonnementsbidrag pr. målerAbonnementsbidrag pr. målerAbonnementsbidrag pr. måler    Ekskl. momsEkskl. momsEkskl. momsEkskl. moms    MomsMomsMomsMoms    Inkl. momsInkl. momsInkl. momsInkl. moms    

Qn < 3,5 m³/h 600,00 kr. 150,00 kr. 750,00 kr. 

3,5 < Qn < 10,0 m³/h 3.400,00 kr. 850,00 kr. 4.250,00 kr. 

10,0 < Qn < 25,0 m³/h 8.700,00 kr. 2.175,00 kr. 10.875,00 kr. 

Qn > 25,0 m³/h 13.500,00 kr. 3.375,00 kr. 16.875,00 kr. 

 

Qn: Abonnementsbidraget er afhængig af, hvilken størrelse måleren har. Størrelsen af måleren opgøres 

i nominelt flow Qn, der udtrykker halvdelen af den maksimale vandmængde, som måleren er dimensio-

neret til. Fx svarer den gamle målerbetegnelse "3 m³" til den ny betegnelse Qn = 1,5 m³/h. 

 

Forbrug i mForbrug i mForbrug i mForbrug i m3333    

Variable Variable Variable Variable     

bidrag pr. mbidrag pr. mbidrag pr. mbidrag pr. m3333    

Statsafgift pr. Statsafgift pr. Statsafgift pr. Statsafgift pr. 

mmmm3333    

I alt ekskl. I alt ekskl. I alt ekskl. I alt ekskl. 

momsmomsmomsmoms    MomsMomsMomsMoms    

I alt inkl. I alt inkl. I alt inkl. I alt inkl. 

mmmmomsomsomsoms    

0 - 1.000 6,79 kr. 6,37 kr. 13,16 kr. 3,29 kr. 16,45 kr. 

1.001 - 5.000 4,83 kr. 6,37 kr. 11,20 kr. 2,80 kr. 14,00 kr. 

5.001 - 10.000 4,32 kr. 6,37 kr. 10,69 kr. 2,67 kr. 13,36 kr. 

10.001 -  3,56 kr. 6,37 kr. 9,93 kr. 2,48 kr. 12,41 kr. 

 

    

Ydelser fra Frederikshavn Vand A/SYdelser fra Frederikshavn Vand A/SYdelser fra Frederikshavn Vand A/SYdelser fra Frederikshavn Vand A/S        

    

Ekskl. momsEkskl. momsEkskl. momsEkskl. moms    MomsMomsMomsMoms    

    

Inkl. momsInkl. momsInkl. momsInkl. moms    

Sprinklerbidrag pr. dyse pr. år 5,50 kr. 1,38 kr. 6,88 kr. 

Erstatning af frostsprængt/ødelagt måler eller nedta-

get måler 

1.000,00 kr. 250,00 kr. 1.250,00 kr. 

Ved manglende aflæsning af måler 

Udført i specielle tilfælde (handicap mv.)  

240,00 kr.  60,00 kr. 300,00 kr. 

Gratis 

Etablering af midlertidig forsyning Prisen fastsættes individuelt 

Byggevand Prisen fastsættes individuelt 

Kundeforlangt afprøvning af vandmåler 1.000,00 kr. 250,00 kr. 1.250,00 kr. 

Tilslutning af sprinkleranlæg Kræver særlig forhandling 

Årlig verificering af elektronisk afregningsmåler Efter regning. Pt. ca. 4.000,00 kr. 

Forgæves kørsel i forbindelse med måleropsæt-

ning/plombering ved færdigmelding 

720,00 kr.  180,00 kr. 900,00 kr.  

 

  


