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GENERELT FOR ALLE SELSKABER I FORSYNINGEN
Årsopgørelse
Du får hvert år i februar måned en opgørelse over dit variable forbrug, faste bidrag samt gebyrer og afgifter herfor.
Oversigt over rater og betalingsdato
Afregningsperioden følger kalenderåret, og vi opkræver samlet for el, vand, varme, spildevand og renovation.
Modtager du el og/eller varme fra Forsyningen, får du 6 acontorater. Modtager du ikke el og/eller varme fra Forsyningen, får du 2 acontorater.
6 rater

Betalingsperiode

Betalingsdato

Afregning og 1. acontorate

1. januar - 28. februar

2. marts 2020

2. acontorate

1. marts - 30. april

1. maj 2020

3. acontorate

1. maj - 30. juni

1. juli 2020

4. acontorate

1. juli - 31. august

1. september 2020

5. acontorate

1. september - 31. oktober

2. november 2020

6. acontorate

1. november - 31. december

4. januar 2021

2 rater

Betalingsperiode

Betalingsdato

Afregning og 1. acontorate

1. januar - 30. juni

2. marts 2020

2. acontorate

1. juli - 31. december

1. september 2020

Kontrol af forbrug
Det er vigtigt, at du jævnligt kontrollerer dit forbrug. Vi foreslår mindst én gang om måneden, så har du
mulighed for at sammenligne forbruget måned for måned og i forhold til tidligere års forbrug. Det kan
forhindre ubehagelige overraskelser ved fx rørsprængninger. Du er velkommen til at hente en kontrolbog
i Forsyningen, som du kan bruge til at notere aflæsningen af målerne. Du kan også få kontrolbogen sendt
eller downloade den via forsyningen.dk.
Benyt app'en minForsyning, hvis du har en Smartphone
Hent vores app minForsyning via din Smartphone. Her kan du følge dit forbrug, så ofte du
har lyst også i forhold til det forventede forbrug. Du kan se dit forbrug på forskellige niveauer – år, måneder, uger, dag og timer.
Selvom målerne er fjernaflæste, er det altid dig som kunde, der har ansvar for at aflæse og
følge måleren. Hvis du konstaterer forskel mellem forbrug ved din egen aflæsning og de
oplysninger, som angives på minForsyning, skal du kontakte Forsyningen.
Flytning
Hvis du flytter, skal vi have besked om dette senest tre dage efter flyttedatoen. Vi henter aflæsningen fra
din fjernaflæste måler.
Bemærk, at du hæfter for forbruget på fraflytningsadressen, indtil vi har modtaget din henvendelse om
flytning.
Ændring af forbrug
Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen.
Driftssvigt
Ved driftssvigt uden for normal arbejdstid kan du kontakte vagthavende, tlf. 9829 9000.
Bankgaranti
Ved alle større anlægsarbejder, tilslutninger mv. ud over en standardtilslutning skal der stilles en bankgaranti.
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Gebyrer pr. 1. januar 2020

Ekskl. moms

Moms

Inkl. moms

Rykkerskrivelse nr. 1

100,00 kr.

-

100,00 kr.

Rykkerskrivelse nr. 2 (lukkevarsel vand og varme)

100,00 kr.

-

100,00 kr.

Rykkerskrivelse nr. 3 (krav om sikkerhedsstillelse el)

100,00 kr.

-

100,00 kr.

Rykkerskrivelse nr. 4 (lukkevarsel el)

100,00 kr.

-

100,00 kr.

Betalingsaftale

105,00 kr.

-

105,00 kr.

Besøg med henblik på afbrydelse af el-, vand- eller
varmeforsyning (lukkebesøg)

670,00 kr.

-

670,00 kr.

Genåbning af el-, vand- eller varmeforsyning
(inden for arbejdstid)

625,00 kr.

156,25 kr.

781,25 kr.

1.445,00 kr.

361,25 kr.

1.806,25 kr.

Fjernbetjent afbrydelse

105,00 kr.

-

105,00 kr.

Fjernbetjent genåbning

105,00 kr.

26,25 kr.

131,25 kr.

Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid

260,00 kr.

65,00 kr.

325,00 kr.

Fogedforretning, opstart
Dette gebyr anvendes, når fogeden ikke fastsætter
sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

790,00 kr.

197,50 kr.

987,50 kr.

Genåbning af el- eller varmeforsyning
(uden for arbejdstid)

Fogedforretning, udkørende

Efter regning

Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.
Aflæsningsbesøg el

555,00 kr.

138,75 kr.

693,75 kr.

Aflæsningsbesøg vand og varme

240,00 kr.

60,00 kr.

300,00 kr.

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

200,00 kr.

50,00 kr.

250,00 kr.

Ekstraordinær opkrævning ved flytning

65,00 kr.

16,25 kr.

81,25 kr.

Udskrift af regningskopi

35,00 kr.

8,75 kr.

43,75 kr.

Rykker for manglende selvaflæsning

90,00 kr.

22,50 kr.

112,50 kr.

Regningsgebyr (papir)

20,00 kr.

5,00 kr.

25,00 kr.

Forgæves kørsel v/aftale med Forsyningen

560,00 kr.

140,00 kr.

700,00 kr.

For sen betaling fra elhandler

310,00 kr.

-

310,00 kr.

Rykker til elhandler ved for sen betaling

100,00 kr.

-

100,00 kr.

Depositum i forbindelse med lån af energisæt

250,00 kr.

62,50 kr.

312,50 kr.

100,00 kr.

25,00 kr.

125,00 kr.

Rykkerskrivelse i forbindelse med manglende returnering af energisæt
For sen indbetaling

Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en rykker. Vi beregner et rykkergebyr på 100,00 kr. samt Nationalbankens udlånsrente + 8 % p.a. ved for sen indbetaling af forbrugsafgifter.
Forsyningen anvender Dansk Energis standardgebyrer.
Kontakt

Åbningstid

Forsyningen

Mandag - torsdag Kl. 09.00 - 15.00

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Tlf. 9829 9000
forsyningen@forsyningen.dk  forsyningen.dk
Kundeservice: kundeservice@forsyningen.dk
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PRISER FOR PRIVATKUNDE
Her kan du se priser inklusiv afgifter og moms, som en typisk privatkunde betaler til Forsyningen.
Ønsker du at se, hvordan prisen er sammensat, kan du se mere på de efterfølgende sider i prisbogen.
Elhandel - Se specifikation side 5
Variabel pris, hvis du køber StabilEl. Hertil skal du lægge transportbetaling til eget
netselskab samt afgifter.
Årligt fast abonnement
Vand - Se specifikation side 6
Variabel pris
Årligt fast bidrag pr. forbrugsenhed og abonnementsbidrag

Pris inkl. moms
48,76 øre/kWh
125,00 kr.
Pris inkl. moms
18,01 kr./m3
1.312,50 kr.

Varme - Se specifikation side 10

Pris inkl. moms

Afregning efter energimåler

555,00 kr./MWh

Arealbidrag
Årligt fast abonnementsbidrag
Spildevand til afledning i offentligt anlæg - Se specifikation side 13
Variabel vandafledningsbidrag
Årligt fast årlig bidrag pr. spildevandsstik/fælleskloakstik
Renovation - Se specifikation side 15

23,75 kr./m2
875,00 kr.
Pris inkl. moms
47,44 kr./m3
778,75 kr.
Pris inkl. moms

Dagrenovation med helårstømning

1.162,50 kr.

Miljø- og genbrugsafgift, helårlig

1.400,00 kr.
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PRISBLAD FOR ELHANDEL PR. 1. JANUAR 2020
Frederikshavn Elhandel A/S

Ekskl. moms

Inkl. moms

Stabil-El

39,01 øre/kWh

48,76 øre/kWh

Miljø-El

39,43 øre/kWh

49,29 øre/kWh

Ekskl. moms

Inkl. moms

Offentlige forpligtigelser

2,60 øre/kWh

3,25 øre/kWh

Transportbetaling, Energinet.dk

5,30 øre/kWh

6,63 øre/kWh

Systemtarif, Energinet.dk

4,40 øre/kWh

5,50 øre/kWh

12,30 øre/kWh

15,38 øre/kWh

Energinet.dk
Netbetalinger

Netbetalinger i alt

Hertil skal du lægge transportbetaling til eget netselskab samt afgifter. Se priser på elpris.dk

Abonnement
Årlig fast abonnement pr. måler

Ekskl. moms

Inkl. moms

100,00 kr.

125,00 kr.

Prisen på el bliver fastsat af bestyrelsen for Frederikshavn Elhandel A/S. Elpriserne er vejledende og varierer fra kvartal til kvartal. Se mere på forsyningen.dk.
Se priser på tilslutningsbidrag og øvrige abonnementer på dit netselskabs hjemmeside.
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).

Forsyningens prisbog - 19. december 2019

5

PRISBLAD FOR VAND PR. 1. JANUAR 2020
Fast bidrag

Ekskl. moms

Moms

Inkl. moms

450,00 kr.

112,50 kr.

562,50 kr.

Ekskl. moms

Moms

Inkl. moms

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.

13.500,00 kr.

3.375,00 kr.

16.875,00 kr.

Årligt bidrag pr. forbrugsenhed

Abonnementsbidrag pr. måler
Qn < 3,5 m³/h

Qn > 25,0 m³/h

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

Forbrug i m3

Variable
bidrag pr.
m3

Statsafgift
pr. m3

Drikkevandsvands bidrag pr.
m3

I alt ekskl.
moms

I alt inkl.
moms

Moms

0 - 1.000

8,04 kr.

6,18 kr.

0,19 kr.

14,41 kr.

3,60 kr.

18,01 kr.

1.001 - 5.000

6,01 kr.

6,18 kr.

0,19 kr.

12,38 kr.

3,10 kr.

15,48 kr.

5.001 - 10.000

5,38 kr.

6,18 kr.

0,19 kr.

11,75 kr.

2,94 kr.

14,69 kr.

10.001 -

4,44 kr.

6,18 kr.

0,19 kr.

10,81 kr.

2,70 kr.

13,51 kr.

Moms

Inkl.
moms

5,50 kr.

1,38 kr.

6,88 kr.

1.000,00 kr.

250,00 kr.

1.250,00 kr.

240,00 kr.

60,00 kr.

300,00 kr.

Ydelser fra Frederikshavn Vand A/S
Sprinklerbidrag pr. dyse pr. år
Erstatning af frostsprængt/ødelagt måler
Ved manglende aflæsning af måler

Ekskl. moms

Udført i specielle tilfælde (handicap mv.)

Gratis

Etablering af midlertidig forsyning

Prisen fastsættes individuelt

Byggevand

Prisen fastsættes individuelt

Kundeforlangt afprøvning af vandmåler

1.000,00 kr.

250,00 kr.

Tilslutning af sprinkleranlæg

Kræver særlig forhandling

Årlig verificering af elektronisk afregningsmåler

Efter regning. Pt. ca. 4.000,00 kr.
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PRISBLAD FOR VAND PR. 1. JANUAR 2020
Tilslutningsbidrag indenfor byzoner og i sommerhusområder
Anlægsbidrag
Forsyningskategorier

Vandværk

HovedHovedledning

Ledningsbidrag
ForsyningsStikledningsledning
ning

Tilslutningsbidrag
Ekskl.
moms

Moms

Inkl.
Moms

1. Boligenhed med egen
stikledning i byzone og
sommerhusområder
(parcelhus, rækkehus,
andelsbolig, sommerhus
og lignende)

6.670 kr.

2.200 kr.

3.430 kr.

2.000 kr.

14.300 kr.

3.575 kr.

17.875 kr.

1a. Boligenhed som under pkt. 1 i områder med
samlet byggemodning,
hvor tilslutning udføres
senere end ved byggemodning

6.670 kr.

2.200 kr.

3.430 kr.

7.000 kr.

19.300 kr.

4.825 kr.

24.125 kr.

3.730 kr.

1.230 kr.

720 kr.

320 kr.

6.000 kr.

1.500 kr.

7.500 kr.

2. Boligenheder med
fælles stikledning i byzone.
For 1. boligenhed betales
standardbidrag som forsyningskategori 1. Herefter betales pr. efterfølgende boligenhed, fællesrum, vaskerum og lignende enheder

Tilslutningsbidrag udenfor byzoner
Anlægsbidrag
Forsyningskategorier
3. Landejendomme. Indeholdt i tilslutningsbidrag maks. 200 m ø 50
mm stikledning/jordledning, dog ikke nærmere
bygning end 20 m

Vandværk

5.760 kr.

HovedHovedledning

3.510 kr.

Ledningsbidrag
ForsyningsStikledningsStikledledning
ning

Ekskl.
moms

Moms

Inkl.
moms

4.810 kr.

20.000 kr.

5.000 kr.

25.000 kr.

5.920 kr.

Tilslutningsbidrag

Ved større stikledningsdimension afregnes som ved erhverv, dog først tillæg efter 200 m.
Gælder for ejendomme, som er beliggende ved eksisterende forsyningsledninger samt for ejendomme,
som er beliggende indenfor områder, hvor Frederikshavn Byråd har besluttet at etablere vandforsyning.
Efter etablering overgår vedligeholdelse af jordledningen til dig som kunde.
Foruden tilslutningsbidrag skal du påregne udgifter til sløjfning af egen brønd eller boring for at forhindre
fremtidig forurening af grundvandet.
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PRISBLAD FOR VAND PR. 1. JANUAR 2020
Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag skal betales senest 30 dage efter arbejdets afslutning. Ved et samlet udstykningsområde skal bygherre stå i forskud.
Forsyningsophør
Ejer af en ejendom kan opsige leveringsforholdet med 3 måneders varsel, hvis ophør af vandforsyningen
ikke strider mod andre retsregler. Opsigelsen skal sendes skriftligt til Frederikshavn Vand A/S. (se i øvrigt
§15 i Regulativ for levering af vand).
Midlertidig
Midl ertidig vandforsyning
Vi etablerer midlertidig vandforsyning, og bidraget fastsættes individuelt. Vi kan opsætte målerbrønd, som
koster 500,00 kr. ekskl. moms i leje.
Tilslutning til sprinkleranlæg
Vi udfører sprinklerstik med ensidig forsyning i henhold til salgspris for materialer og ydelser til etablering
af stikket.
Vi leverer ikke dobbeltsidig forsyning til sprinklerstik. Bygherren skal derfor etablere og betale det nødvendige reservoirvolumen til et sprinkleranlæg.
Tilslutningsbidrag erhverv og offentlige bygninger

Forsyningskategorier
4. I bymæssig bebyggelse:
Forretninger, industrier, offentlige bygninger,
erhvervsbygninger og lignende
Over 10 m³/time + 14.000 kr./10 m³/time

Målerstørrelse
m³/h
Qn < 3
Qn = 3,5 - 6
Qn = 10,0
Qn = 15,0
Qn = 25,0
Qn > 25,0

Ekskl.

Tilslutningsbidrag
Moms
Inkl. moms

11.000 kr.
22.000 kr.
32.000 kr.
46.000 kr.
60.000 kr.

2.750 kr.
5.500 kr.
8.000 kr.
11.500 kr.
15.000 kr.

13.750 kr.
27.500 kr.
40.000 kr.
57.500 kr.
75.000 kr.

Efter forhandling

Vil du vide mere?
I Regulativ for levering af vand og Takstregulativ for Frederikshavn Vand A/S er der en uddybende beskrivelse af Forsyningens retningslinjer.
Du kan få regulativerne hos Forsyningen, Frederikshavn Kommune eller downloade dem via forsyningen.dk.
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PRISBLAD FOR VAND PR. 1. JANUAR 2020
Priser
Frederikshavn Vand A/S fastsætter hvert år priser i overensstemmelse med vandforsyningslovens ”hvile-isig-selv princip” og de økonomiske rammer, der fastsættes efter vandsektorloven. Priserne skal godkendes af kommunen og er grundlaget for, at vi kan opkræve betaling for de tilsluttede ejendomme.
Generelle
Generelle bestemmelser
En autoriseret VVS-installatør skal udføre alle arbejder på vandinstallationer, og arbejdet skal udføres i
henhold til gældende normer og vejledninger. Det står i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer, DS 439 4. udgave, 2009 og DS/EN 1717 Sikring mod forurening.
Inden ændring eller udvidelse af din eksisterende installation og inden tilslutning af jordledning i forbindelse med nybygning udfylder og sender VVS-installatøren blanketten ”Ansøgning om vandinstallationstilladelse” til Frederikshavn Vand A/S.
Blanketten skal underskrives af både VVS-installatør og ejer af ejendommen.
Herefter monterer den autoriserede VVS-installatør en målerbrønd ved skel på ejendommen, hvori Frederikshavn Vand A/S monterer afregningsmåler, så forbrug under byggeriet kan faktureres på ejendommen.
Frederikshavn Vand A/S sender efterfølgende en regning på tilslutningsbidrag, ligesom fakturering af
vandforbrug påbegyndes.
VVS-installatøren færdigmelder ansøgningen ved Frederikshavn Vand A/S, når installationen er klar til
ibrugtagning af brugsvand.
På forsyningen.dk finder du relevante dokumenter. Du kan blandt andet downloade disse:




Regulativ for levering af vand, januar 2019
Takstregulativ, januar 2020
Ansøgning om vandinstallationstilladelse og vejledning

Kontrol af måler
Ønsker du din vandmåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger, der er
forbundet med kontrollen. Se side 6.
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PRISBLAD FOR VARME PR. 1. JANUAR 2020
Fast bidrag
Arealbidrag, der betales af alle kunder pr. registreret m2 i BBR
Reduceret arealbidrag*

Ekskl. moms

Inkl. moms

19,00 kr.

23,75 kr.

5,70 kr.

7,13 kr.

* Arealbidrag for afmeldte bygninger pr. registreret m2 i BBR. Se "Almindelige bestemmelser for levering
af fjernvarme" pkt. 22.2.

Abonnementsbetaling pr. måler efter størrelse m3/h

Ekskl. moms

Inkl. moms

Qn 1,5 til 2,0

700,00 kr.

875,00 kr.

Qn 2,5 til 5,0

1.000,00 kr.

1.250,00 kr.

Qn 6,0 til 10,0

1.500,00 kr.

1.875,00 kr.

Qn 11,0 til 30,0

2.000,00 kr.

2.500,00 kr.

Qn 40,0 til 60,0

3.000,00 kr.

3.750,00 kr.

Ekskl. moms

Inkl. moms

444,00 kr./MWh

555,00 kr./MWh

Ekskl. moms

Inkl. moms

252,00 kr.

315,00 kr.

Kundeforlangt afprøvning af varmemåler

1.000,00 kr.

1.250,00 kr.

Erstatning for ødelagt energimåler inkl. arbejdsløn

2.350,00 kr.

2.937,50 kr.

Defekt/ødelagt følersæt til varmemåler inkl. montering

700,00 kr.

875,00 kr.

Årsabonnement for Fjernvarmens Serviceordning

292,00 kr.

365,00 kr.

Variabel pris
Afregning efter energimåler

Ydelser fra Frederikshavn Varme A/S
Køb af varmeleverance (kun fremløbsvarme)
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PRISBLAD FOR VARME PR. 1. JANUAR 2020
Tilslutningsbidrag
Nybyggeri og eksisterende byggeri beliggende i varmeforsyningsområdet:
Tilslutningsbidrag for private
For installationer med maksimalt varmebehov på 25.000 watt
inkl. varmtvandsforsyning

Ekskl. moms

Inkl. moms

Tilslutningsbidrag inkl. 15 meter stikledning

22.000,00 kr.

27.500,00 kr.

Ud over 15 m stikledning pr. løbende meter

700,00 kr.

875,00 kr.

Byggemodningsbidrag
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør
fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidrag betales inden etablering, jf. Forsyningens almindelige leveringsbestemmelser.
Tilslutningsbidrag for erhvervsdrivende
For installationer med varmebehov over 25.000 watt inkl.
varmtvandsforsyning

Ekskl. moms

Inkl. moms

For de første 25.000 watt inkl. fem meter stikledning

22.000,00 kr.

27.500,00 kr.

1.200,00 kr.

1.500,00 kr.

0,30 kr.

0,375 kr.

2.350,00 kr.

2.937,50 kr.

Ud over fem meter stikledning pr. løbende meter
Ud over 25.000 watt pr. watt
For mere end et stik pr. matrikel/grund betales ledningsanlæg efter
kostprisen.
For mere end en måler pr. matrikel betales yderligere pr. måler
Vi ejer og vedligeholder stikledning ind til afspærringsventil inden for soklen.
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PRISBLAD FOR VARME PR. 1. JANUAR 2020
Priser
Prisen på varme bliver fastsat af bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S.
Motivationstarif
Frederikshavn Varme har indført motivationstarif. Læs mere om tariffen på www.forsyningen.dk.
Generelle bestemmelser
En autoriseret VVS-installatør skal udføre VVS-arbejde. Det står i Dansk Ingeniørforenings norm for
vandinstallationer, DS 469 1. udgave, januar 1991 samt i tilhørende DS 469 tillæg 1 af 13. november
2002 og DS 469 tillæg 2 af 4. oktober 2007 og er i henhold til bestemmelserne i Dansk Ingeniørforenings norm for "Varmeanlæg med vand som varmebærende medium".
Inden du går i gang med installationsarbejde i forbindelse med nybygning, skal VVS-installatøren anmelde arbejdet på blanketten "Ansøgning om varmeinstallationstilladelse". Vi sender så en regning på
tilslutningsbidrag.
Skal du have udvidet eller ændret eksisterende installationer, skal VVS-installatøren ligeledes anmelde
dette på blanketten "Ansøgning om varmeinstallationstilladelse".
I begge tilfælde skal vi have mulighed for at syne, at installationens tilslutning til forsyningsnettet sker på
forsvarlig måde.
Afregningen af arealbidraget dannes ud fra de m², som i BBR er registreret for din ejendom som boligareal og/eller erhvervsareal. Ifølge BBR-lovgivningen er det ejerens ansvar, at BBR-oplysningerne er i
overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis du skal have ændret dine BBR-oplysninger, skal du
kontakte Frederikshavn Kommune, BBR afdelingen, tlf. 9845 6390.
Kontrol af måler
Ønsker du din varmemåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger, der
er forbundet med kontrollen. Se side 10.
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PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. JANUAR 2020
Årligt
Årlig t vandafledningsbidrag
Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik

Variabelt
Variabel t vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m3
Afregning efter vandmåler
Renset spildevand fra virksomheder, der afledes til Frederikshavn
Spildevand A/S' udløbsledninger pr. m³

Ekskl. moms

Inkl. moms

623,00 kr.

778,75 kr.

Ekskl. moms

Inkl. moms

37,95 kr.

47,44 kr.

*

0,45 kr.*

Ekskl. moms

Inkl. moms

0,36 kr.

*Prisen fastlægges i det enkelte tilfælde i forhold til de faktiske udgifter.
Trappemodel
Variabelt
Variabel t vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m3
0 - 500 m3/år

Takst 1

37,95 kr.

47,44 kr.

501 - 20.000 m3/år

Takst 2

30,36 kr.

37,95 kr.

> 20.001 m3/år

Takst 3

15,18 kr.

18,98 kr.

Særbidrag pr. kg.
Organisk stof (COD), kvælstof (N) og fosfor (P)

Efter regning - opgjort i henhold til regnskabstal

Tilslutningsbidrag
Pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m2 erhvervsgrunderhvervsgrundareal

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fælles- og separatkloakområder

51.966,00 kr.

64.957,50 kr.

Spildevandskloak med nedsivning af regnvand

31.180,00 kr.

38.975,00 kr.

Aflevering af slam, fedt m.m. på renseanlæggene

Ekskl. moms

Inkl. moms

Slam m.m. (septiktanke) pr. m³

85,00 kr.

106,25 kr.

Fedt og slam fra forrensning (fedtudskillere, fiskeindustri mv.) pr.
m³

50,00 kr.

62,50 kr.

Spildevand fra samletanke pr. m3

34,20 kr.

42,75 kr.

Priser
Prisen på vandafledningsbidraget er fastsat af Frederikshavn Spildevand A/S og godkendt af Frederikshavn
Byråd.
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PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. JANUAR 2020
Tømningsordning for hustanke i det åbne land
Ved brug af Forsyningens entreprenør, FKSSlamson

Ekskl. moms

Inkl. moms

Tømning af septiktank op til 3 m3

395,00 kr.

493,75 kr.

Ekstra tømning i dagtimerne
(mandag - torsdag kl. 07.00 - 15.00)
(fredag kl. 07.00 - 14.30)

395,00 kr.

493,75 kr.

Tillæg akut tømning i dagtimerne
(mandag - torsdag kl. 07.00 - 15.00)
(fredag kl. 07.00 - 14.30)

1.250,00 kr.

1.562,50 kr.

Specialtømning (tømning m. lille bil/traktor)

975,00 kr.

1.218,75 kr.

Tillæg for mere end 50 meter slange

200,00 kr.

250,00 kr.

98,00 kr.

122,50 kr.

Forgæves kørsel

147,00 kr.

183,75 kr.

Administrationsbidrag
Administrationsbidrag
Administrationsbidraget er et obligatorisk bidrag, som bliver
opkrævet, uanset om du benytter Forsyningens entreprenør
eller vælger en ekstern entreprenør. Beløbet opkræves hvert
eller hvert andet år afhængig af tømningsfrekvensen.

125,00 kr.

156,25 kr.

Tillægspris pr. m3 for tankvolumen over 3 m3

Standardpriser for husspildevand pr. m3

Momsfrit

Nedsivning, herunder udsprøjtning efter kommunal tilladelse

0,75 kr.

Samletank for toiletvand (øvrige spildevand)*

2,10 kr.

Andre, fx mekanisk (septiktanke og lignende)

**

5,70 kr.

*

For ejendomme med samletank for kun toiletvand bliver 25 % af vandforbruget anset for ledt til samletanken. Kommunen skal derfor kun opkræve afgift.
**

Et nedsivningsanlæg, hvor der ikke er indhentet kommunal tilladelse, kan ikke afregne afgift efter stan-

dardtakst (nedsivning, herunder udsprøjtning efter kommunale tilladelse) uanset, om anlægget i øvrigt
måtte være svarende til andre nedsivningsanlæg etableret med kommunal tilladelse. Nedsivningsanlæg,
hvor der ikke er en kommunal tilladelse, skal betale afgift til staten på 5,70 kr./m3.
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PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2020
Renovation

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dobbelt-kammeret container 240 liter

1.700,00 kr.

2.125,00 kr.

Dobbelt-kammeret container 400 liter

2.450,00 kr.

3.062,50 kr.

Dobbelt-kammeret container 660 liter

2.700,00 kr.

3.375,00 kr.

Dobbelt-kammeret container 240 liter

930,00 kr.

1.162,50 kr.

Dobbelt-kammeret container 400 liter

1.100,00 kr.

1.375,00 kr.

Dobbelt-kammeret container 660 liter

1.350,00 kr.

1.687,50 kr.

Dagrenovationssæk

610,00 kr.

762,50 kr.

Et-kammeret container 140 liter

820,00 kr.

1.025,00 kr.

Et-kammeret container 240 liter

1.000,00 kr.

1.250,00 kr.

Et-kammeret container 400 liter

1.400,00 kr.

1.750,00 kr.

Et-kammeret container 660 liter

1.500,00 kr.

1.875,00 kr.

Et-kammeret container 770 liter

1.700,00 kr.

2.125,00 kr.

Et-kammeret container 140 liter

1.550,00 kr.

1.937,50 kr.

Et-kammeret container 240 liter

1.800,00 kr.

2.250,00 kr.

Et-kammeret container 400 liter

2.550,00 kr.

3.187,50 kr.

Et-kammeret container 660 liter

2.800,00 kr.

3.500,00 kr.

Et-kammeret container 770 liter

3.200,00 kr.

4.000,00 kr.

Et-kammeret container 140 liter

850,00 kr.

1.062,50 kr.

Et-kammeret container 240 liter

1.000,00 kr.

1.250,00 kr.

Et-kammeret container 400 liter

1.400,00 kr.

1.750,00 kr.

Et-kammeret container 660 liter

1.500,00 kr.

1.875,00 kr.

Et-kammeret container 770 liter

1.700,00 kr.

2.125,00 kr.

Helårsboliger - O mfattet af affaldsregulativets bestemmelser
bestemmelser om
sortering af madaffald
Ugetømning

14 dagstømning

Sommerhuse (26 tømninger fordelt over sæsonen)

Øvrige ejendomme,
ejendomme , institutioner og virksomheder - Ikke omfattet af
affaldsregulativets bestemmelser
bestemmelser om sortering af madaffald
Ugetømning

14 dagstømning
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PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2020
Ekskl. moms

Inkl. moms

100,00 kr.

125,00 kr.

Sæk EKSTRA/mærke EKSTRA/sms-service pr. stk.

24,00 kr.

30,00 kr.

Ekstratømning 140 og 240 liter/stk.

56,40 kr.

70,50 kr.

Ekstratømning 400 liter/stk.

70,00 kr.

87,50 kr.

Ekstratømning 660 liter/stk.

82,00 kr.

102,50 kr.

Ekstratømning 770 liter/stk.

92,40 kr.

115,50 kr.

Molok 1 m3 - tømning pr. stk.

400,00 kr.

500,00 kr.

Molok 3 m3 - tømning pr. stk.

475,00 kr.

593,75 kr.

Molok 5 m3 - tømning pr. stk.

550,00 kr.

687,50 kr.

1.120,00 kr.

1.400,00 kr.

790,00 kr.

987,50 kr.

Gebyr
Ekspeditionsgebyr, ændring
Ekstratømninger

Molok

MiljøMiljø- og genbrugsafgift
Pr. bolig/lejligheder pr. år
Pr. sommerhus/værelser pr. år
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PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2020
Erhvervsaffald
Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk

Omlasteplads Skagen (t idl. Skagen Forbrænding)

Vendsysselvej 201

Buttervej 64

9900 Frederikshavn

9990 Skagen

Åbningstid

Åbningstid

Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00

Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00

Lørdag kl. 07.00 - 15.00

Lørdag kl. 08.00 - 16.00

Anlæggene modtager brændbart affald, der i størrelse er under 1 m.
Brændbart affald over det angivne mål skal afleveres på Miljøanlæggene i Ravnshøj eller Skagen.
Modtagelse af brændbart affald

Brændbart affald under 1 m
Behandlingspris
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17

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2020
Ravnshøj Miljøanlæg

Affaldstype

Pris pr. ton

Pris pr. ton

Pris pr. ton

Pris pr. ton

Behandlingspris

Affaldsafgift

Ekskl. moms

Inkl. moms

770,00 kr.

962,50 kr.

Sorteret brændbart stor affald
over 1 m

770,00 kr.

Deponeringsområde
Ikke brændbart almindelig
deponeringsaffald:
Sorteret

425,00 kr.

475,00 kr.

900,00 kr.

1.125,00 kr.

1.025,00 kr.

475,00 kr.

1.500,00 kr.

1.875,00 kr.

Olieforurenede jordtyper

425,00 kr.

0,00 kr.

425,00 kr.

531,25 kr.

Olieforurenet jord til behandlingsplads

475,00 kr.

0,00 kr.

475,00 kr.

593,75 kr.

Usorteret, blandet
Specialdeponi
Specialdeponi og specialbehandling

Forurenet jord modtages kun efter forudgående aftale.
Miljøanlæg
Forsyningens miljøgodkendte anlæg modtager affald fra hele kommunen.
Ravnshøj Miljøanlæg
Stenvej 8, Ravnshøj
9900 Frederikshavn
Åbningstider
Mandag - fredag

kl. 07.00 - 16.00

Lørdag

Lukket

Forsyningens prisbog - 19. december 2019

18

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2020
Genbrugsområde
Pris pr. ton

Pris pr. ton

Pris pr. ton

Pris pr. ton

Behandlingspris
Behandlingspris

Affaldsa
Affalds afgift

Ekskl. moms
moms

Inkl. moms

Blandet beton og tegl til nedknusning

70,00 kr.

0,00 kr.

70,00 kr.

87,50 kr.

Rent beton og sten til nedknusning

60,00 kr.

0,00 kr.

60,00 kr.

75,00 kr.

Rene murbrokker til nedknusning

60,00 kr.

0,00 kr.

60,00 kr.

75,00 kr.

Asfalt til nedknusning

60,00 kr.

0,00 kr.

60,00 kr.

75,00 kr.

Bygningsaffald til sortering

165,00 kr.

0,00 kr.

165,00 kr.

206,25 kr.

Husdyrgødning til kompost

150,00 kr.

0,00 kr.

150,00 kr.

187,50 kr.

Vandløbsgrøde til kompost

150,00 kr.

0,00 kr.

150,00 kr.

187,50 kr.

Trærødder til neddeling

150,00 kr.

0,00 kr.

150,00 kr.

187,50 kr.

Haveaffald til kompost

150,00 kr.

0,00 kr.

150,00 kr.

187,50 kr.

Affaldstype

Affald til videreforarbejdning
Pris pr. ton

Pris pr. ton

Pris pr. ton

Pris pr. ton

Håndtering

Dagspris

Ekskl. moms

Inkl. moms

Planglas

50,00 kr.

(330,00) kr.

*

380,00 kr.

475,00 kr.

Autoruder

50,00 kr.

(400,00) kr.*

450,00 kr.

562,50 kr.

Affaldstype

*

Ønsker du oplysninger om den aktuelle dagspris, så ring til Forsyningen, tlf. 9829 9000.

Salg af genbrugsmaterialer
Pris pr. ton

Pris pr. ton

Ekskl. moms

Inkl. moms

Nedknust beton og sten

50,00 kr.

62,50 kr.

Nedknust tegl

25,00 kr.

31,25 kr.

Kompostjord

48,00 kr.

60,00 kr.

Kompostjord, finsorteret

80,00 kr.

100,00 kr.

Affaldstype
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PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2020
E rhvervskortordning på genbrugspladserne

Rødt kort - Pris: 4.700 kr. eksklusiv moms pr. år

For at virksomheder kan aflevere affald på gen-

Kortet giver adgang til at aflevere samme typer

brugspladser, er det nødvendigt, at virksomhe-

affald som gult kort. Kortet skal anvendes af virk-

den bestiller et eller flere erhvervskort. Kortet er

somheder, der forventer at aflevere op til 10 tons

gyldigt for ét kalenderår ad gangen. Vi skelner

affald om året.

mellem tre korttyper, afhængig af virksomhedens behov.

Virksomheden skal bestille kortet via en formular

Du kan ikke anvende erhvervskort på de gen-

på forsyningen.dk. Heraf fremgår også retnings-

brugspladser, der drives af borgerforeninger (pt.

linjer for erhvervskortordningen på genbrugs-

Elling, Kvissel og Skærum).

pladserne.

Grønt kort - 950 kr. eksklusiv moms pr. år.
Kortet giver adgang til at aflevere have- og grenaffald, papir og pap, rent bygningsaffald (beton
og murbrokker), jern, flasker og glas.
Virksomheden kan maksimalt afleveres i alt 4
tons pr. år af ovennævnte affaldstyper.
Gult kort - Pris: 2.350 kr. eksklusiv moms pr. år.
Kortet giver adgang til at aflevere alle ovennævnte affaldstyper samt affald til deponering,
affald til forbrænding, farligt affald (max. 200
kg/år), WEEE-affald (affald fra elektriske apparater).
Virksomheden må aflevere maksimalt i alt 2 tons
affald pr. år til forbrænding eller deponering
samt i alt 2 tons genbrugsaffald.
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Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf.: 9829 9000
forsyningen@forsyningen.dk
forsyningen.dk
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