


TAL OG FAKTA  
 

2016 
Etableret ved en fusion mellem 

Bornholms Forsyning og  

Østkraft i 2016. 

100% 
Bornholms Energi & Forsyning er 

100 % ejet af Bornholms 

Regionskom-mune. 

117 
Vi beskæftiger cirka 117 

medarbejdere – (maj 2022) 

433 
Den samlede omsætning 

udgjorde 433 mio. kroner i 

2021. 

86% 
af vores fjernvarme – halm og flis 

- er groet på Bornholm 

99% 
99% af vores flis er bæredygtigt 

certificeret – og sikrer et lavt 

CO2-udslip. 

99,3% 
af vores strøm kommer fra 

vedvarende kilder 

40.000 
Alle bornholmere er kunder i 

minimum ét af vores 

selskaber. 



Holding A/S 

STRUKTUR 
 

STRUKTUR 
 

Bornholms Energi A/S 

Bornholms Energi & Forsyning A/S 

Bornholms Elproduktion A/S 

Bornholms Spildevand A/S 

Bornholms Vand A/S 

Bornholms Varme A/S 



Verden er i forandring 
Norsk vand, franske kraftværker, tørre flodlejer, 
ingen blæst, krig, sprængte gasrør, utryghed. 



Hvad skal vi snakke om? 
Elpriser, varmepriser, 
indefrysningsordning  
og… 
 



FAST vs  VARIABEL 

 
 

Det har været en fordel af være på fastpris i 3. kvartal 



FORDELING FAST PRIS 

(4.KV 2022) 

 
 

Elpris 50% 
 
Transport 10% 
 
Moms+afgifter 40% 
 
 Elpris 

Moms 

Afgifter Transport 



DET DANSKE ELMARKED 

 
 



NETTARIFFER 
 

- 31.12.2022 
 



01.01.2023 – 31.03.2023 
 

NETTARIFFER 
 



INDEFRYSNING 

 
 

 

Fra 1. november du indefryse dele af din 

elregning. Med de nuværende priser vil en 

indefrysning for langt de fleste betyde et en 

reduktion af elregningen på over 40 procent. 

 

Ordningen gælder 12 måneder. Du har 

derefter et års afdragsfrihed. Den 1. 

november 2024 skal du begynde din 

tilbagebetaling. 

 

Tilmeld dig. Undlad at betale din regning. Ved 

Betalingsservice kan du trække din betaling 

tilbage indtil den 7. dag i måneden.  

 

Læs mere på www.beof.dk/prisloft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beof.dk/prisloft


• Snakke, møde, vejlede, hjælpe, oplyse, 
afdragsordninger 

• Dækningsbidrag på el på 0 kr. (4. kvartal) 
• Evt. overskudsdeling på elhandel (2022) 
• Låst fjernvarmeprisen ude på øen fast. 

Hvad gør vi i BEOF for at afhjælpe det vi kan i denne 
situation 




