AFREGNING AF FORBRUG
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Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
forsyningen.dk
CVR.NR. 25599470
kundeserviceÅforsyningen.dk
$bningstider: Man-tors: 9.00-15.00
Fre: 9.00-12.00

Klik her for at læse forklaringer til de
enkelte punkter på årsafregningen

Kundenr:
Adgangskode:
Aftagenr:
Regningsnr:
Regningsdato: 12.02.2021
Afregningsperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Forbrugssted:

M}lernr

Dato

El
Varme

20107569
69899453

Vand

74573585

010120
010120
010120
010120
010120
010120

Afl{sning
10165
83,870
2067,36
136831
63092
389,258

Afl{sninger

Dato

311220
311220
311220
311220
311220
311220

644

Frederikshavn Forsyning A/S sender opg»relsen p} vegne af:
Frederikshavn Elhandel A/S
Frederikshavn Vand A/S
Frederikshavn Varme A/S
Frederikshavn Spildevand A/S
Frederikshavn Kommune, renovation
Frederikshavn Kommune, milj»- og genbrugsafgift

Afl{sning Gange

Forbrug

12789
104,583
2621,22
172078
80152
452,084
5.561,77
2.444,16
14.570,23
3.764,06
1.162,50

Opg»relse i alt
Opkr{vet aconto for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020
Forskelsbel»b
1. Acontorate 2021
3.859,08
Bel»b til betaling inkl. moms (25 %). Opkr{ves via BS den 01.03.2021

2624
20,713
553,86
35247
17060
62,826

I alt
kWh
MWh
M3
múxTf
múxTr
M3

2624
20,713
553,86
35247
17060
62,826

1.400,00

-30.442,99

OBS - Pr. 1. januar 2021 overg}r din opkr{vning p} el til nyt kundeforhold - l{s mere p} wwww.forsyningen.dk
Periodens gennemsnitspris p} el ekskl. abonnement:

F64401 05.2017

Her kan du se gennemsnitsprisen for dit elforbrug beregnet som (pris kr./forbrug kWh)inkl. moms (25%).
Frederikshavn Elhandel A/S
(4.959,27 / 2.625)
1,8892

kWh
MWh
M3
múxTf
múxTr
M3

28.902,72
-1.540,27
2.318,81

Fortsat fra forrige side

$rsafk»ling

Installation

Varme

Grad Enh.
32,16 ÌC

Opg»relse inkl. moms
Frederikshavn Elhandel A/S - Cvr-nr. 25606426
PSO-tarif
Elafgift
Transmissions nettarif
Systemtarif
Abonnement C
Abonnement
Stabil-el
Transportbetaling, eget net C
Balancetarif for forbrug
Moms (25 %) af 4.449,40

Forbrug

Pris

Bel»b

2625 kWh
0,0535
2624 kWh
0,8920
2624 kWh
0,0530
2624 kWh
0,0440
2,00 Stk
191,0000
100,00
2625 kWh
0,2983
2624 kWh
0,1692
2624 kWh
0,0018

140,48
2.340,61
139,07
115,46
382,00
783,00
444,06
4,72

Bel»b i alt

Frederikshavn Vand A/S - Cvr.-nr. 30174100
Fast Vandbidrag
M}lernr: 74573585
Vand
Abonnement 1,5-3 Qn
Statsafgift vand
Drikkevandsbidrag
Moms (25 %) af 1.955,32

Varme
Motivationstarif
Arealbidrag
Abonnement 1,5-2 Qn
Moms (25 %) af 11.656,19

4.449,40
1.112,37

5.561,77

1 stk

450,0000

450,00

62,826 M3

8,0400

62,826 M3
62,826 M3

6,1800
0,1900

505,12
600,00
388,26
11,94

Bel»b i alt

Frederikshavn Varme A/S - Cvr-nr. 30173929

I alt kr.

1.955,32
488,84

2.444,16
20,713 MWh
-1,386 MWH
125 m2

443,9999
443,9971
19,0000

9.196,57
-615,38
2.375,00
700,00

Bel»b i alt

11.656,19
2.914,04

14.570,23

Frederikshavn Spildevand A/S - Cvr.-nr. 33044488
M}lernr: 74573585
Vandafledning
Fast bidrag pr spildevandsstik
Moms (25 %) af 3.011,25

62,826 M3

37,9500
627,00

2.384,25

Bel»b i alt

Frederikshavn Kommune, renovation - Se-nr. 29387001
Dobbelt-kammeret 240 liters - 14 dag
Moms (25 %) af 930,00

3.764,06
1 stk

930,0000

930,00

Bel»b i alt

Bel»b i alt

Pnr.: 51858

930,00
232,50

1.162,50

Frederikshavn Kommune, milj»- og genbrugsafgift - Se-nr. 29387001
Bolig/lejlighed
Moms (25 %) af 1.120,00

3.011,25
752,81

1 stk

1.120,0000

1.120,00

1.120,00
280,00

1.400,00

Forklaringer til de enkelte
punkter på årsafregningen
Kundenummer
Kundenummeret hjælper os til hurtigt at finde alle de nødvendige oplysninger om din regning. Du sparer
derfor tid, hvis du altid har dit kundenummer parat, når du kontakter os.
Aftagenr.
Er du elkunde hos Forsyningen, vil du have et aftagenummer. Hvert leveringssted er registreret med et fast
aftagenummer. Nummeret sikrer, at man ikke kan forveksle en måler i ét forsyningsområde med en anden
måler i et andet forsyningsområde.
Regningsnr.
Hver regning har sit eget nummer. Så kan vi altid finde ud af, hvilken regning, der er tale om, hvis du har
spørgsmål til regningen.
Regningsdato
Regningsdato er den dato, vi laver regningen. Der kan gå op til 14 dage fra regningsdatoen, til du modtager
din regning.
Afregningsperiode
Afregningsperiode er den periode, der opkræves for på regningen.
Forbrugssted
Forbrugssted er den adresse, hvor forbruget har fundet sted.
Aflæsninger
Her fremgår de målere, som vi har registreret på forbrugsstedet. Derudover kan du se dine målernumre,
din årsaflæsning og dit forbrug.

Frederikshavn Forsyning A/S sender opgørelsen på vegne af:
Her kan du se, hvilke selskaber du betaler regningen til.
Frederikshavn Elhandel A/S
Frederikshavn Elhandel A/S leverer og afregner el med kunder, som har valgt at købe el hos os.
Frederikshavn Elhandel afregner direkte med det netselskab, hvor adressen ligger. Netselskabet transporterer strømmen til dit forbrugssted.
Frederikshavn Vand A/S
Frederikshavn Vand A/S forsyner mere den 90 % af indbyggerne i Frederikshavn Kommune med vand.

Side 1

Frederikshavn Varme A/S
Frederikshavn Varme A/S leverer fjernvarme og varmt vand til private husstande og virksomheder i Frederikshavn by.
Frederikshavn Spildevand A/S
Frederikshavn Spildevand A/S driver og vedligeholder kloaksystemet, og vi udbygger kloaksystemet i takt
med udviklingen af nye bolig- og erhvervsområder. Herunder står vi for opkrævning af spildevandsafgifter
ved kunder med nedsivningsanlæg eller anden form for afløb.
Frederikshavn Kommune, renovation
Frederikshavn Affald A/S indsamler og behandler affald i Frederikshavn Kommune. Er du dagrenovationskunde hos Frederikshavn Affald, bliver du opkrævet for den aktuelle dagrenovationsordning, du har valgt
på kundeforholdet.
Frederikshavn Kommune, miljø- og genbrugsafgift
Den aktuelle miljø- og genbrugsafgift, som er gældende for kundeforholdet. Pengene bliver viderefaktureret til Frederikshavn Kommune.

Opgørelse i alt
Det samlede beløb, der skal opkræves for afregningsperioden.
Opkrævet aconto for perioden
Det beløb, som Forsyningen allerede har opkrævet for perioden.
1. Acontorate
Opkrævning for 1. acontorate i det nye forbrugsår.
Periodens gennemsnitspris på el ekskl. abonnement
Periodens gennemsnitspris på el ekskl. Abonnement.
Årsafkøling
Er du varmekunde hos Forsyningen, kan du se din årsafkøling her. Afkølingen er den temperaturforskel
fjernvarmevandet har, når det kommer ind i huset, og når det sendes retur. Du kan læse på side 4 under
afsnittet om motivationstarif.

Opgørelse inkl. Moms
Opgørelser fra de selskaber, som blev angivet på side 1. Herunder er angivet, hvilken ydelse du modtager
fra selskaberne.

Side 2

Frederikshavn Elhandel A/S
PSO-tarif
PSO er en tarif, som forbrugeren betaler via sin elregning. PSO står for Public Service Obligations – det vil
sige offentlige serviceforpligtigelser. De offentlige serviceforpligtelser omfatter de omkostninger, som
Energinet afholder på samfundets vegne efter de formål, som er specificeret i Lov om Elforsyning.
Transmissions nettarif
Dækker Energinets omkostninger ved det danske transmissionsnet.
Systemtarif
Dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet.
Abonnement A, B eller C
Dækker omkostninger til målere, drift, afregning, kundeservice og vagtberedskab til dit elnetselskab. A er
meget store virksomheder, B er store og mellemstore virksomheder, og C er mindre virksomheder og privatkunder.
Abonnement
Årlig fast abonnement pr. måler til Frederikshavn Elhandel A/S.
Stabil-el
Du kan som el-kunde ved Forsyningen vælge mellem Stabil-el og Miljø-el. Læs mere på forsyningen.dk under El/Køb el.
Transportbetaling, A, B eller C
Dækker omkostninger til at drive elnettet i Frederikshavns forsyningsområde herunder vedligeholdelse og
udbygning af nettet.
Balancetarif for forbrug
Balancetarif for forbrug er en afgift til Energinet, der er ejet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Balancetariffen betales pr. kWh, som virksomheden bruger i den periode, regningen dækker.
Elafgift
Lovbestemte afgifter til staten. Eldistributionsafgiften blev indført i 1999 og skal betales af alle forbrugere.
Erhvervsvirksomheder kan få refusion af eldistributionsafgiften. Refusionen udgør 75 % (3,00 øre). Spørgsmål vedrørende refusion af elafgifter skal rettes til SKAT. CO2-afgiften er miljøafgift.

Side 3

Frederikshavn Vand A/S
Fast Vandbidrag
Dækker omkostninger til drift og vedligeholdelse af det overordnede forsyningsnet.
Målernr.
Nummer, som er registreret på din vandmåler.
Vand
Er du vand-kunde hos Forsyningen, betaler du en vandpris pr. m3, som din vandmåler har registreret.
Abonnement
Dækker omkostninger til drift og vedligeholdelse af det overordnede forsyningsnet.
Qn: Abonnementsafgiften er afhængig af, hvilken størrelse måleren har. Størrelsen af måleren opgøres i
enheden Qn, der udtrykker den vandmængde måleren er dimensioneret til. Et typisk parcelhus har en måler på 1,5-3,0 Qn. Det vil sige, at den maksimale vandstrøm er 1,5-3,0 m3 i timen.
Statsafgift vand
Afgift, som du betaler pr. m3 vand, du bruger. Denne afgift betales til staten.
Drikkevandsbidrag
Afgift, som du betaler pr. m3 vand, du bruger. Denne afgift betales til staten.
Frederikshavn Varme A/S
Er du varmekunde hos Forsyningen, betaler du pr. megawatttime (MWh), som din varmemåler har
registreret.
Motivationstarif
Motivationstariffen tilgodeser de varmekunder, der gør en ekstra indsats for at afkøle fjernvarmevandet.
Du får et fradrag på din varmeregning, hvis dit fjernvarmevand har en god afkøling. Modsat skal du betale
et tillæg, hvis din afkøling er dårlig.
Motivationstariffen beregnes ud fra den gennemsnitlige fremløbstemperatur. Det vil sige den temperatur,
fjernvarmevandet har, når det kommer ind i huset. Fremløbstemperaturen er forskellig alt afhængig af,
hvor på ledningsnettet ejendommen er placeret. Tariffen tager højde for fremløbstemperaturen.
Arealbidrag
Du betaler et fast bidrag fastsat efter det registrerede bolig- og erhvervsareal (m2)i BBR.
Abonnement
Dækker omkostninger til drift og vedligeholdelse af det overordnede forsyningsnet.

Side 4

Qn: Abonnementsafgiften er afhængig af, hvilken størrelse måleren har. Størrelsen af måleren opgøres i
enheden Qn, der udtrykker den vandmængde måleren er dimensioneret til. Et typisk parcelhus har en måler på 1,5-3,0 Qn. Det vil sige, at den maksimale vandstrøm er 1,5-3,0 m3 i timen.

Frederikshavn Spildevand A/S
Målernr.
Nummer som er registreret på din vandmåler
Vandafledning
Er du tilsluttet offentlig spildevandsanlæg, betaler du pr. m3 vand, som er målt på din vandmåler. Vandafledningsgiften dækker omkostninger til drift og vedligeholdelse af det overordnede forsyningsnet.
Fast bidrag pr. spildevandsstik
Er du tilsluttet offentlig spildevandsanlæg, betaler du et fast bidrag pr. kloakstik, som er tilsluttet forsyningsnettet.
Afgift spildevand
Dækker en afgift på spildevand pr. m3 vand for den variable del af vandafledningsbidraget.
Frederikshavn Kommune, renovation
Er du dagrenovationskunde hos Frederikshavn Affald A/S, bliver du her opkrævet for den aktuelle dagrenovationsordning, du har valgt på kundeforholdet. Her fremgår det, hvilken type affaldsbeholder og tømningsfrekvens, du har valgt. Ændringer i volumestørrelsen skal foretages hos Kundeservice.
Frederikshavn Kommune, miljø- og genbrugsafgift
Alle husstande betaler en miljø- og genbrugsafgift. Denne afgift benyttes primært til at finansiere driften af
genbrugspladser, miljøanlæg, papirindsamling, pap osv.

Side 5

