Kære Kunde
Fra 1. januar ændres priserne for at transportere strøm i dit lokale elnet, så disse i modsætning til i
dag kommer til at variere i løbet af døgnet.
Ændringen skal give forbrugere et incitament til at fordele elforbruget mere jævnt i takt med, at
flere ting i hverdagen skal drives af el.
Ændringen betyder, at det bliver billigere at bruge elnettet om sommeren og i langt de fleste af
døgnets timer om vinteren. Til gengæld stiger prisen – også kaldet tariffen– i den periode, hvor
nettet er mest belastet mellem kl. 17 og 20 i vinterhalvåret.
Prisen på selve den strøm, du køber via din elhandler, ændrer sig altså ikke. Ændringen vedrører
alene omkostningen til transport, der udgør cirka 15% af elregningen for almindelige forbrugere.
Hvad betyder det for dig?
For en gennemsnitskunde vil de nye tariffer ikke ændre den samlede betaling for at bruge nettet i
forhold til, hvad der ellers ville være opkrævet. Ændringen er en måde at belønne kunder, der er
villige til at flytte en del af deres elforbrug til perioder med lav belastning i elnettet og dermed
medvirke til at sænke behovet for nye investeringer. Det vil over tid gøre det billigst for alle
elkunder.
De nøjagtige tariffer, der skal betales for dit elforbrug, afhænger af hvor i landet, du bor. Hvis du vil
have yderligere information om de nye tariffer, er du velkommen til at henvende dig til os.

Fakta om tariffer og distribution af strøm i elnettet
•
Prisen, som elkunder betaler for at få transporteret en kilowatt-time (kWh) strøm ud i stikkontakten, kaldes
”tariffen”. Udover tariffen pr. kWh, betales der også et årligt abonnement.
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Betalingen til eldistribution udgør 15% af elregningen for en gennemsnitlig dansk husholdningskunde, og
betalingen til Energinet udgør 3%. Den største del af elregningen udgøres af skatter og afgifter med 62%,
mens selve strømmen udgør 20%. Fordelingen kan variere på tværs af landet og på tværs af
elhandelsselskaber.
Efter engrosmodellen trådte i kraft 1. april 2016 er det ikke længere netselskabet, men din elleverandør, der
opkræver netselskabets tariffer for transport af strøm hos dig.
I dag er tariffen i netselskabet i dit område ens på alle tidspunkter af døgnet. Fremover vil tariffen falde i de
fleste af døgnets timer, men være højere mellem kl. 17-20 om vinteren. Det er de nye timeaflæste elmålere,
som alle danskere har ved udgangen af 2020, der gør variable tariffer mulige.
De variable tariffer skyldes, at der i de kommende år forventes et betydeligt højere elforbrug fra bl.a. elbiler.
Og det vil kræve en investeringstung udbygning af elnettet, hvis det nye forbrug kommer mellem kl. 17-20,
hvor belastningen i forvejen er højest.
Hvis vi kan flytte bare en del af forbruget væk fra de belastede timer, er vi i fællesskab med til at begrænse
investeringerne i elnettet, og det vil over tid gøre det billigst for alle kunder.
Du vil fortsat have strøm i kontakten altid, og det er dit eget valg, om du vil lægge dit elforbrug om. Men har
du elbil, varmepumpe, elradiatorer eller andet udstyr, der bruger meget strøm, vil der være penge at spare
ved ikke at trække så meget på nettet mellem kl. 17-20 i vinterhalvåret.

