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Der er penge at spare, hvis du skifter elsel-
skab. Her får du en oversigt over de 10 bil-
ligste og 10 dyreste selskaber.

Du kan nemt skære 15 pct. af elregningen 
ved at vælge en anden leverandør. Her får 
du gode råd til, hvordan du finder det bedste 
og billigste elselskab.

siDe 4
Mange kan score hurtige og 
nemme penge ved at skifte 
deres elselskab ud med et bil-
ligere - men de færreste gør 
det.
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Louise Kastberg, loka@bt.dk

Du kan nemt skære 15 pct. af elregnin-
gen ved at vælge en anden leverandør. 
For en typisk familie på fire er der godt 
1.300 kr. at spare om året, viser ny ana-
lyse. Men selvom flere har fået øjnene op 
for, at det kan være en god forretning at 
fyre sit elselskab, er der stadig langt mel-
lem dem, der gør det.

Siden 2003 har der været frit valg af elleve-
randør. Det ved næsten 95 pct. af danskerne 
godt. Alligevel er det kun omkring 32 pct. af 
de omkring 3,3 mio. elkunder, der har prøvet 
at skifte selskab, viser en undersøgelse fra 
2014, som Yougov har foretaget for branche-
organisationen Dansk Energi.

Ifølge cheføkonom Martin Salamon fra 
Forbrugerrådet Tænk skyldes det i høj grad, 

skift elselskab 
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Mange kan score hurtige og nemme penge ved at skifte deres elselskab ud med et 
billigere - men de færreste gør det
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at elmarkedet er en jungle at finde rundt i. 

»Danskerne har ikke været vant til at 
skifte selskab. Og så kan det være vanske-
ligt at gennemskue, om det kan betale sig 
eller ej,« siger han.

Næsten 50 udbydere og omkring 200 
forskellige produkter at vælge imellem er 
nemlig mere, end den almindelige forbruger 
kan overskue. Faktisk er elbranchen i en 
analyse fra Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen udråbt til den mindst gennemsigtige 
branche ud af 50 mulige. 

Noget for de fleste
Men for de fleste er der penge at hente, på-
peger cheføkonomen. Han anbefaler, at man 
mindst én gang hvert halve år går ind på 
sammenligningsportalen Elpristavlen.dk og 
tjekker, om man kan få et bedre tilbud i et 
andet selskab.

Ifølge Louise Hahn, privatkundedirektør 
i energikoncernen Dong Energy, giver det 
dog et mere retvisende billede af, hvad den 
bedste løsning er, hvis man sammenligner 
priserne over en længere periode. Derfor 
har Dong Energy fået analysefirmaet Dam-
vad til at udarbejde en rapport om elpriser, 
der skal gøre det nemmere for forbrugerne 
at navigere mellem de forskellige tilbud. 

»Elpristavlen.dk er fin til at få et overblik, 
fordi den viser elpriserne her og nu. Men 
så bliver det også svært, for det er generelt 
et vanskeligt område. Elpris- tavlen.
dk forsøger at få så mange oplys-
ninger som muligt med om 
de enkelte produkter. 
Nogle leverandører    

lover fast pris, andre har f.eks. introduktions-
tilbud, hvor man efterfølgende bliver flyttet 
over på et andet og dyrere produkt. Og det 
er vanskeligt som forbruger at sætte sig ind 
i,« siger hun.

Op til 3.000 kr.
Damvad har desuden analyseret, i hvilke 
selskaber det bedst har kunnet betale sig at 
være kunde over en etårig periode. Og af-
hængigt af om ens husstand har et forbrug 
på 2.000, 4.000 eller 10.000 kWh, kan der 
være henholdsvis 1.200 kr., 1.300 kr. og 
3.000 kr. at spare om året ved at skifte fra det 
dyreste til det billigste produkt. Men for en del 
vil der sandsynligvis kun være en besparelse 
på nogle få hundrede kroner.

Netop derfor orker mange slet ikke at 
bruge tid på det. Samtidig har liberalise-
ringen af elmarkedet slet ikke skabt den kon-
kurrence, man havde regnet med, påpeger 
Martin Salamon.

»Selskaberne har ikke brugt ret mange 
penge eller energi på at skaffe sig kunder 
fra de andre. Der har nærmest været en 
borgfred mellem dem. Men vi ser nu tegn 
på, at der begynder at komme mere konkur-
rence. Der er dog stadig en klar opgave for 
selskaberne om at komme op fra sofaerne 
og kæmpe mere om kunderne. Det er jo 
meget mageligt bare at læne sig tilbage 
med en masse kunder, man på et 
tidspunkt har fået tildelt,« siger 
han.

Ifølge Louise Hahn er der 
’rigtig meget konkurrence 
på elmarkedet’. Hun for-
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klarer, at selve elprisen kun udgør omkring 
40 øre af den samlede pris på ca. 2,30 kr., 
mens resten er distribution og afgifter. 

»Det er derfor begrænset, hvor meget sel-
skaberne kan skrue op og ned for priserne, 
hvis der skal være bare en lille fortjeneste,« 
siger hun.

Det argument ’køber’ Martin Salamon 
ikke:

»Det er et marked, hvor man kan tjene 
penge. Så du får mig ikke til at sige, at det er 
synd for elselskaberne. De skal bare vænne 
sig til, at der kommer mere konkurrence, og 
at det kan gøre ondt. Men for forbrugerne 
kan det føre til bedre kundebetjening og 
lavere priser end i dag.«

Selvom det er Dong Energy, der har bestilt 
analysen, afviser Louise Hahn, at den er et 
forsøg på at få selskabet til at fremstå bil-
ligere ved at se på priserne over en længere 
periode.

»Det påvirker ikke resultatet. Du vil få stort 
set det samme billede, hvis du kigger på 
Elpristavlen.dk nu. Der kan være små bevæ-

gelser, hvor man den ene dag ligger på en 
tredjeplads og den næste på en tiendeplads. 
Men vi er ikke blandt de dyreste selskaber, 
som mange måske tror,« siger Louise Hahn.

Et tjek på Elpristavlen viser, at Dong 
Energy på de dagsaktuelle variable priser 
ligger nummer 10, mod en plads som det 
sjettebilligste i analysen (ved et forbrug på 
4.000 kWh i testområdet Søborg).

Privatkundedirektøren advarer til gengæld 
mod, at man blindt vælger det billigste sel-
skab på Elpristavlen.dk - særligt hvis det er 
et introduktionstilbud.

»De forbrugere, der kan spare mest, er ty-
pisk dem, der har skiftet elselskab en enkelt 
gang,« siger Louise Hahn.

Og tal fra Dansk Energi viser, at langt 
hovedparten af dem, der har prøvet at skifte, 
kun har gjort det én gang.

Et tilbud lover meget 
store besparelser
Det kan være 
fristende at gå 
e�er elselska-
ber, der lover 
store 
besparelser. 
Men over tid 
er forskellen 
sjældent 
særlig stor. Ser 
man på de 10 
billigste produkter 
ved et forbrug på 4.000 
kWh årligt, er forskellen på 
top og bund under 4 pct. – 
eller ca. 340 kr. årligt. Fra det 
billigste til det dyreste 
produkt er forskellen 15 pct.

Hvis første måned
er gratis

Hvis selskabet 
har et 

introduk-
tionstil-
bud, hvor 
f.eks. 
første 
måned er 

gratis, vil 
produktet 

o�e komme 
højt op på 

elpristavlens oversigt 
over de billigste produkter. 
Men set over en længere 
periode kan resultatet være 
anderledes. Eksempelvis 
kan kWh-prisen blive højere, 
eller der opkræves abonne-
ment e�er introperioden. 

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Louise Kastberg
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NettoPower

Switch.dk

Energi Fyn Handel A/S

Syd Energi Salg A/S (F)

Trefor Energi A/S (F)

Dong Energy El & Gas A/S (F)

SK Energisalg A/S (F)

Energi Fyn Handel A/S

OK excl. En gratis måned

Sinus Energi A/S

Altid billig strøm

Nem og billig el

FynskSupportEl

Spot

Spot el

Spotpris Måned

Spot pris a�ale

SpotEl

OK uden 1 gratis måned

Variabel Energi

222,4

225,7

225,9

226,3

226,5

227,0

227,2

227,6

227,6

228,8

8.896

9.027

9.037

9.053

9.059

9.079

9.087

9.104

9.105

9.153

Selskabernes priser for variable elprodukter ved et forbrug på 
4.000 kWh årligt - opgjort i perioden sep. 13 – aug. 14.

Leverandør Produkt

Enhedspris
(Øre/kWh)

Samlede
omkostninger 
(i kroner)

DE 10 BILLIGSTE 

Kilde: Undersøgelsen fra 2014 er gennem-
ført af Yougov for Dansk Energi.

Foto: Bax Lindhardt

Guide
Sådan �nder du

det bedste
elselskab

Man kan ¡pisk opdele 
el-forbrugerne i to 

kategorier. Den ene er 
prisjægerne, der følger 
med i elpriserne og går 
målrettet e�er den 
laveste pris. Den anden er 
de bekymringsfrie, der ikke 
følger med i prisudviklingen 
og ikke gider at ski�e 
elselskab hvert halve år. 

!

Du skal også tage stilling til, om du er gambler-�pen 
eller hellere vil gå med seler og livrem. Overordnet 

�ndes der nemlig to �per elprodukter - dem med fast pris 
og dem med variabel pris. Du skal derfor beslutte, om du 
helst vil være sikret den samme pris i en længere periode 
eller hellere vil have, at prisen justeres op og ned i takt med 
udviklingen på elmarkedet - �pisk én gang om måneden.

!

Dog viser en beregning, at det for en familie med et 
forbrug på 4.000 kWh årligt faktisk kan være en lille 

smule dyrere over tid, hvis man løbende ski�er til det 
billigste tilbud frem for fra start at vælge det billigste 

!

Mange elselskaber har 
forskellige introduk-

tionstilbud. Men det kan 
ende med at blive en rigtig 
dårlig forretning for kunden, 
hvis prisen stiger, når intro-
duktionsperioden udløber, 
og man ikke får gjort noget 
ved det.

! Hvis du er den 
bekymringsfrie �pe, 

bør du derfor gå e�er et 
el-produkt, hvor vilkårene 
ikke ændrer sig e�er en 
periode, mens prisjægeren 
o�e vil kunne spare en del 
ved at shoppe rundt mellem 
selskaberne.

!

Første skridt er at erkende, om du hører til den ene eller 
den anden kategori. Det er nemlig ikke nødvendigvis 

de samme elprodukter, der bedst kan betale sig.

!

Kilder: ’Elprisananalyse - Har du sparet på din elregning?’, 
privatkundechef Louise Hahn, Dong Energy.

Det skal du væreopmærksom
på

Gode
råd

Når betingelserne 
ændrer sig
Det er også vigtigt at under-
søge, om man evt. overføres 
til et andet produkt e�er 
introduktionsperiodens ud-
løb. I så fald skal det produkt 
også gerne matche husstan-
dens behov. Ved nogle fast-
prisprodukter overføres man 
f.eks. automatisk e�er nogle 
måneder til et variabelt 
produkt - der kan være i den 
dyre ende af markedet. 

Læs det med småt 
Der �ndes også eksempler på andre særlige betingelser, 
som f.eks. at skulle købe en elmåler, der ikke benyttes 
e�erfølgende. Eller at man skal betale gebyrer ved �ytning. 
Det er derfor vigtigt at få læst det med småt.

Højt, fast abonnement 
Nogle el-abonnementer 
tager en lav elpris, men har 
til gengæld et højt, fast 
abonnement. Den �pe 
produkter er kun attraktive 
for forbrugere med et vist 
forbrug. Her er det vigtigt at 
kende sit forbrug og 
eventuelle udsving.  

Kilde: ’Elprisanalysen - Har du sparet på din elregning’, udarbejdet af 
analyse�rmaet Damvad for Dong Energy.

NRGi Elsalg A/S (F)

Jysk Energi A/S

Modstrøm Danmark A/S

Natur-Energi A/S

Sinus Energi A/S

Natur-Energi A/S

Natur-Energi A/S

Seas-NVE Strømmen A/S (F)

Natur-Energi A/S

Modstrøm Danmark A/S

Klima Flexibel Pris

Lo� El

enkELTM

Ren Energi Basis variabel

Periode Energi

Elskov Variabel

Ren Energi Standard variabel

GlobalEnergi

Ren Energi Plus variabel

ideELT TM

235,1

236,0

238,0

240,1

240,3

240,8

242,6

245,6

255,4

255,5

9.403

9.441

9.521

9.605

9.611

9.632

9.705

9.824

10.214

10.222

Her er de dyreste ud af de i alt 43 selskaber i undersøgelsen 
- ved et forbrug på 4.000 kWh årligt.

Leverandør Produkt

Enhedspris
(Øre/kWh)

Samlede
omkostninger 
(i kroner)

Samlede
omkostninger 
(i kroner)

Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk
Note: Samlede omkostninger ved billigste betalingsmulighed. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F)

Note: OK er medtaget i analysen ekskl. introtilbud til nye kunder om el til 0 kr. den første måned. Inkl. tilbuddet vil OK være 
placeret som nr. 2 i tabellen.
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Er du klar over, 
at man kan ski�e

elleverandør?

94,6 %
JA

NEJ
3,1 %

?

100 pct.

25 pct.

50 pct.

75 pct.

Kilde: Undersøgelsen fra 2014 er gennemført af Yougov for Dansk Energi.

Har du prøvet at ski�e elprodukt
eller elleverandør?

8,7 %

23,6 %

64,1 %

3,7 %
JA

– �ere gange
JA

– én gang
NEJ VED IKKE

?

10 pct.

20 pct.

30 pct.

40 pct.

50 pct.

60 pct.

Scan QR-koden 
og læs hele elpris-
analysen

Et tilbud lover meget 
store besparelser
Det kan være 
fristende at gå 
efter elselska-
ber, der lover 
store 
besparelser. 
Men over tid 
er forskellen 
sjældent 
særlig stor. Ser 
man på de 10 
billigste produkter 
ved et forbrug på 4.000 
kWh årligt, er forskellen på 
top og bund under 4 pct. – 
eller ca. 340 kr. årligt. Fra 
det billigste til det dyreste 
produkt er forskellen 15 

Hvis første måned
er gratis

Hvis selskabet 
har et 

introduk-
tionstil-
bud, hvor 
f.eks. 
første 
måned er 

gratis, vil 
produktet 

ofte komme 
højt op på 

elpristavlens oversigt 
over de billigste produkter. 
Men set over en længere 
periode kan resultatet være 
anderledes. Eksempelvis 
kan kWh-prisen blive 
højere, eller der opkræves 
abonne-ment efter 
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Kilde: Undersøgelsen fra 2014 er gennem-
ført af Yougov for Dansk Energi.

Foto: Bax Lindhardt

Guide
Sådan �nder du

det bedste
elselskab

Man kan typisk opdele 
el-forbrugerne i to 

kategorier. Den ene er 
prisjægerne, der følger 
med i elpriserne og går 
målrettet efter den 
laveste pris. Den anden er 
de bekymringsfrie, der ikke 
følger med i prisudviklingen 
og ikke gider at skifte 
elselskab hvert halve år. 

!

Du skal også tage stilling til, om du er gambler-typen 
eller hellere vil gå med seler og livrem. Overordnet 

�ndes der nemlig to typer elprodukter - dem med fast pris 
og dem med variabel pris. Du skal derfor beslutte, om du 
helst vil være sikret den samme pris i en længere periode 
eller hellere vil have, at prisen justeres op og ned i takt 
med udviklingen på elmarkedet - typisk én gang om 

måneden.

!

Dog viser en beregning, at det for en familie med et 
forbrug på 4.000 kWh årligt faktisk kan være en lille 

smule dyrere over tid, hvis man løbende skifter til det 
billigste tilbud frem for fra start at vælge det billigste 

!

Mange elselskaber har 
forskellige introduk-

tionstilbud. Men det kan 
ende med at blive en rigtig 
dårlig forretning for 
kunden, hvis prisen stiger, 
når intro-
duktionsperioden udløber, 
og man ikke får gjort noget 
ved det.

! Hvis du er den 
bekymringsfrie type, 

bør du derfor gå efter et 
el-produkt, hvor vilkårene 
ikke ændrer sig efter en 
periode, mens prisjægeren 
ofte vil kunne spare en del 
ved at shoppe rundt mellem 
selskaberne.

!

Første skridt er at erkende, om du hører til den ene 
eller den anden kategori. Det er nemlig ikke nødven-

digvis de samme elprodukter, der bedst kan betale sig.
!

Kilder: ’Elprisananalyse - Har du sparet på din elregning?’, 
privatkundechef Louise Hahn, Dong Energy.

Det skal du væreopmærksom
på

Gode
råd

Når betingelserne ændrer 
sig
Det er også vigtigt at 
under-
søge, om man evt. 
overføres til et andet 
produkt efter introduktion-
speriodens ud-
løb. I så fald skal det 
produkt også gerne 
matche husstandens 
behov. Ved nogle fast-
prisprodukter overføres 
man f.eks. automatisk efter 

Læs det med småt 
Der �ndes også eksempler på andre særlige betingelser, 
som f.eks. at skulle købe en elmåler, der ikke benyttes 
efterfølgende. Eller at man skal betale gebyrer ved �ytning. 
Det er derfor vigtigt at få læst det med småt.

Højt, fast abonnement 
Nogle el-abonnementer 
tager en lav elpris, men har 
til gengæld et højt, fast 
abonnement. Den type 
produkter er kun attraktive 
for forbrugere med et vist 
forbrug. Her er det vigtigt 
at kende sit forbrug og 
eventuelle udsving.  

Kilde: ’Elprisanalysen - Har du sparet på din elregning’, udarbejdet af 
analyse�rmaet Damvad for Dong Energy.
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enkELTM
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GlobalEnergi

Ren Energi Plus variabel

ideELT TM

235,1

236,0

238,0

240,1

240,3

240,8

242,6

245,6

255,4

255,5

9.403

9.441

9.521

9.605

9.611

9.632

9.705

9.824

10.214

10.222

Her er de dyreste ud af de i alt 43 selskaber i undersøgelsen 
- ved et forbrug på 4.000 kWh årligt.

Leverandør Produkt

Enhedspris
(Øre/kWh)

Samlede
omkostninger 
(i kroner)

Samlede
omkostninger 
(i kroner)

Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk
Note: Samlede omkostninger ved billigste betalingsmulighed. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F)

Note: OK er medtaget i analysen ekskl. introtilbud til nye kunder om el til 0 kr. den første måned. Inkl. tilbuddet vil OK være 
placeret som nr. 2 i tabellen.
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Kilde: Undersøgelsen fra 2014 er gennemført af Yougov for Dansk Energi.
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7skift elselskab – spar en formue

Et tilbud lover meget 
store besparelser
Det kan være 
fristende at gå 
e�er elselska-
ber, der lover 
store 
besparelser. 
Men over tid 
er forskellen 
sjældent 
særlig stor. Ser 
man på de 10 
billigste produkter 
ved et forbrug på 4.000 
kWh årligt, er forskellen på 
top og bund under 4 pct. – 
eller ca. 340 kr. årligt. Fra det 
billigste til det dyreste 
produkt er forskellen 15 pct.

Hvis første måned
er gratis

Hvis selskabet 
har et 

introduk-
tionstil-
bud, hvor 
f.eks. 
første 
måned er 

gratis, vil 
produktet 

o�e komme 
højt op på 

elpristavlens oversigt 
over de billigste produkter. 
Men set over en længere 
periode kan resultatet være 
anderledes. Eksempelvis 
kan kWh-prisen blive højere, 
eller der opkræves abonne-
ment e�er introperioden. 

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Louise Kastberg

SKIFT ELSELSKAB - SPAR EN F RMUE

NettoPower

Switch.dk

Energi Fyn Handel A/S

Syd Energi Salg A/S (F)

Trefor Energi A/S (F)

Dong Energy El & Gas A/S (F)

SK Energisalg A/S (F)

Energi Fyn Handel A/S

OK excl. En gratis måned

Sinus Energi A/S

Altid billig strøm

Nem og billig el

FynskSupportEl

Spot

Spot el

Spotpris Måned

Spot pris a�ale

SpotEl

OK uden 1 gratis måned

Variabel Energi

222,4

225,7

225,9

226,3

226,5

227,0

227,2

227,6

227,6

228,8

8.896

9.027

9.037

9.053

9.059

9.079

9.087

9.104

9.105

9.153

Selskabernes priser for variable elprodukter ved et forbrug på 
4.000 kWh årligt - opgjort i perioden sep. 13 – aug. 14.

Leverandør Produkt

Enhedspris
(Øre/kWh)

Samlede
omkostninger 
(i kroner)

DE 10 BILLIGSTE 

Kilde: Undersøgelsen fra 2014 er gennem-
ført af Yougov for Dansk Energi.

Foto: Bax Lindhardt

Guide
Sådan �nder du

det bedste
elselskab

Man kan ¡pisk opdele 
el-forbrugerne i to 

kategorier. Den ene er 
prisjægerne, der følger 
med i elpriserne og går 
målrettet e�er den 
laveste pris. Den anden er 
de bekymringsfrie, der ikke 
følger med i prisudviklingen 
og ikke gider at ski�e 
elselskab hvert halve år. 

!

Du skal også tage stilling til, om du er gambler-�pen 
eller hellere vil gå med seler og livrem. Overordnet 

�ndes der nemlig to �per elprodukter - dem med fast pris 
og dem med variabel pris. Du skal derfor beslutte, om du 
helst vil være sikret den samme pris i en længere periode 
eller hellere vil have, at prisen justeres op og ned i takt med 
udviklingen på elmarkedet - �pisk én gang om måneden.

!

Dog viser en beregning, at det for en familie med et 
forbrug på 4.000 kWh årligt faktisk kan være en lille 

smule dyrere over tid, hvis man løbende ski�er til det 
billigste tilbud frem for fra start at vælge det billigste 

!

Mange elselskaber har 
forskellige introduk-

tionstilbud. Men det kan 
ende med at blive en rigtig 
dårlig forretning for kunden, 
hvis prisen stiger, når intro-
duktionsperioden udløber, 
og man ikke får gjort noget 
ved det.

! Hvis du er den 
bekymringsfrie �pe, 

bør du derfor gå e�er et 
el-produkt, hvor vilkårene 
ikke ændrer sig e�er en 
periode, mens prisjægeren 
o�e vil kunne spare en del 
ved at shoppe rundt mellem 
selskaberne.

!

Første skridt er at erkende, om du hører til den ene eller 
den anden kategori. Det er nemlig ikke nødvendigvis 

de samme elprodukter, der bedst kan betale sig.

!

Kilder: ’Elprisananalyse - Har du sparet på din elregning?’, 
privatkundechef Louise Hahn, Dong Energy.

Det skal du væreopmærksom
på

Gode
råd

Når betingelserne 
ændrer sig
Det er også vigtigt at under-
søge, om man evt. overføres 
til et andet produkt e�er 
introduktionsperiodens ud-
løb. I så fald skal det produkt 
også gerne matche husstan-
dens behov. Ved nogle fast-
prisprodukter overføres man 
f.eks. automatisk e�er nogle 
måneder til et variabelt 
produkt - der kan være i den 
dyre ende af markedet. 

Læs det med småt 
Der �ndes også eksempler på andre særlige betingelser, 
som f.eks. at skulle købe en elmåler, der ikke benyttes 
e�erfølgende. Eller at man skal betale gebyrer ved �ytning. 
Det er derfor vigtigt at få læst det med småt.

Højt, fast abonnement 
Nogle el-abonnementer 
tager en lav elpris, men har 
til gengæld et højt, fast 
abonnement. Den �pe 
produkter er kun attraktive 
for forbrugere med et vist 
forbrug. Her er det vigtigt at 
kende sit forbrug og 
eventuelle udsving.  

Kilde: ’Elprisanalysen - Har du sparet på din elregning’, udarbejdet af 
analyse�rmaet Damvad for Dong Energy.

NRGi Elsalg A/S (F)

Jysk Energi A/S

Modstrøm Danmark A/S

Natur-Energi A/S

Sinus Energi A/S

Natur-Energi A/S

Natur-Energi A/S

Seas-NVE Strømmen A/S (F)

Natur-Energi A/S

Modstrøm Danmark A/S

Klima Flexibel Pris

Lo� El

enkELTM

Ren Energi Basis variabel

Periode Energi

Elskov Variabel

Ren Energi Standard variabel

GlobalEnergi

Ren Energi Plus variabel

ideELT TM

235,1

236,0

238,0

240,1

240,3

240,8

242,6

245,6

255,4

255,5

9.403

9.441

9.521

9.605

9.611

9.632

9.705

9.824

10.214

10.222

Her er de dyreste ud af de i alt 43 selskaber i undersøgelsen 
- ved et forbrug på 4.000 kWh årligt.

Leverandør Produkt

Enhedspris
(Øre/kWh)

Samlede
omkostninger 
(i kroner)

Samlede
omkostninger 
(i kroner)

Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk
Note: Samlede omkostninger ved billigste betalingsmulighed. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F)

Note: OK er medtaget i analysen ekskl. introtilbud til nye kunder om el til 0 kr. den første måned. Inkl. tilbuddet vil OK være 
placeret som nr. 2 i tabellen.
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?
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75 pct.

Kilde: Undersøgelsen fra 2014 er gennemført af Yougov for Dansk Energi.

Har du prøvet at ski�e elprodukt
eller elleverandør?

8,7 %
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JA

– én gang
NEJ VED IKKE
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10 pct.
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60 pct.

Scan QR-koden 
og læs hele elpris-
analysen

Et tilbud lover meget 
store besparelser
Det kan være 
fristende at gå 
e�er elselska-
ber, der lover 
store 
besparelser. 
Men over tid 
er forskellen 
sjældent 
særlig stor. Ser 
man på de 10 
billigste produkter 
ved et forbrug på 4.000 
kWh årligt, er forskellen på 
top og bund under 4 pct. – 
eller ca. 340 kr. årligt. Fra det 
billigste til det dyreste 
produkt er forskellen 15 pct.

Hvis første måned
er gratis

Hvis selskabet 
har et 

introduk-
tionstil-
bud, hvor 
f.eks. 
første 
måned er 

gratis, vil 
produktet 

o�e komme 
højt op på 

elpristavlens oversigt 
over de billigste produkter. 
Men set over en længere 
periode kan resultatet være 
anderledes. Eksempelvis 
kan kWh-prisen blive højere, 
eller der opkræves abonne-
ment e�er introperioden. 

GRAFIK: Fagerheim/Tekst: Louise Kastberg
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Energi Fyn Handel A/S

Syd Energi Salg A/S (F)
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Dong Energy El & Gas A/S (F)
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Selskabernes priser for variable elprodukter ved et forbrug på 
4.000 kWh årligt - opgjort i perioden sep. 13 – aug. 14.

Leverandør Produkt

Enhedspris
(Øre/kWh)

Samlede
omkostninger 
(i kroner)

DE 10 BILLIGSTE 

Kilde: Undersøgelsen fra 2014 er gennem-
ført af Yougov for Dansk Energi.

Foto: Bax Lindhardt

Guide
Sådan �nder du

det bedste
elselskab

Man kan ¡pisk opdele 
el-forbrugerne i to 

kategorier. Den ene er 
prisjægerne, der følger 
med i elpriserne og går 
målrettet e�er den 
laveste pris. Den anden er 
de bekymringsfrie, der ikke 
følger med i prisudviklingen 
og ikke gider at ski�e 
elselskab hvert halve år. 

!

Du skal også tage stilling til, om du er gambler-�pen 
eller hellere vil gå med seler og livrem. Overordnet 

�ndes der nemlig to �per elprodukter - dem med fast pris 
og dem med variabel pris. Du skal derfor beslutte, om du 
helst vil være sikret den samme pris i en længere periode 
eller hellere vil have, at prisen justeres op og ned i takt med 
udviklingen på elmarkedet - �pisk én gang om måneden.

!

Dog viser en beregning, at det for en familie med et 
forbrug på 4.000 kWh årligt faktisk kan være en lille 

smule dyrere over tid, hvis man løbende ski�er til det 
billigste tilbud frem for fra start at vælge det billigste 

!

Mange elselskaber har 
forskellige introduk-

tionstilbud. Men det kan 
ende med at blive en rigtig 
dårlig forretning for kunden, 
hvis prisen stiger, når intro-
duktionsperioden udløber, 
og man ikke får gjort noget 
ved det.

! Hvis du er den 
bekymringsfrie �pe, 

bør du derfor gå e�er et 
el-produkt, hvor vilkårene 
ikke ændrer sig e�er en 
periode, mens prisjægeren 
o�e vil kunne spare en del 
ved at shoppe rundt mellem 
selskaberne.

!

Første skridt er at erkende, om du hører til den ene eller 
den anden kategori. Det er nemlig ikke nødvendigvis 

de samme elprodukter, der bedst kan betale sig.

!

Kilder: ’Elprisananalyse - Har du sparet på din elregning?’, 
privatkundechef Louise Hahn, Dong Energy.

Det skal du væreopmærksom
på

Gode
råd

Når betingelserne 
ændrer sig
Det er også vigtigt at under-
søge, om man evt. overføres 
til et andet produkt e�er 
introduktionsperiodens ud-
løb. I så fald skal det produkt 
også gerne matche husstan-
dens behov. Ved nogle fast-
prisprodukter overføres man 
f.eks. automatisk e�er nogle 
måneder til et variabelt 
produkt - der kan være i den 
dyre ende af markedet. 

Læs det med småt 
Der �ndes også eksempler på andre særlige betingelser, 
som f.eks. at skulle købe en elmåler, der ikke benyttes 
e�erfølgende. Eller at man skal betale gebyrer ved �ytning. 
Det er derfor vigtigt at få læst det med småt.

Højt, fast abonnement 
Nogle el-abonnementer 
tager en lav elpris, men har 
til gengæld et højt, fast 
abonnement. Den �pe 
produkter er kun attraktive 
for forbrugere med et vist 
forbrug. Her er det vigtigt at 
kende sit forbrug og 
eventuelle udsving.  

Kilde: ’Elprisanalysen - Har du sparet på din elregning’, udarbejdet af 
analyse�rmaet Damvad for Dong Energy.

NRGi Elsalg A/S (F)

Jysk Energi A/S

Modstrøm Danmark A/S

Natur-Energi A/S

Sinus Energi A/S

Natur-Energi A/S

Natur-Energi A/S

Seas-NVE Strømmen A/S (F)

Natur-Energi A/S

Modstrøm Danmark A/S

Klima Flexibel Pris

Lo� El

enkELTM

Ren Energi Basis variabel

Periode Energi

Elskov Variabel

Ren Energi Standard variabel

GlobalEnergi

Ren Energi Plus variabel

ideELT TM

235,1

236,0

238,0

240,1

240,3

240,8

242,6

245,6

255,4

255,5

9.403

9.441

9.521

9.605

9.611

9.632

9.705

9.824

10.214

10.222

Her er de dyreste ud af de i alt 43 selskaber i undersøgelsen 
- ved et forbrug på 4.000 kWh årligt.

Leverandør Produkt

Enhedspris
(Øre/kWh)

Samlede
omkostninger 
(i kroner)

Samlede
omkostninger 
(i kroner)

Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Elpristavlen.dk
Note: Samlede omkostninger ved billigste betalingsmulighed. Selskaber med forsyningspligt er markeret med grå og (F)

Note: OK er medtaget i analysen ekskl. introtilbud til nye kunder om el til 0 kr. den første måned. Inkl. tilbuddet vil OK være 
placeret som nr. 2 i tabellen.
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75 pct.

Kilde: Undersøgelsen fra 2014 er gennemført af Yougov for Dansk Energi.
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Scan QR-koden 
og læs hele elpris-
analysen

elpris-analyse
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9skift elselskab – spar en formue
Man kan typisk opdele el-forbrugerne 
i to kategorier. Den ene er prisjæger-
ne, der følger med i elpriserne og går 

målrettet efter den laveste pris. Den anden er 
de bekymringsfrie, der ikke følger med i pris-
udviklingen og ikke gider at skifte elselskab 
hvert halve år. 

Første skridt er at erkende, om du 
hører til den ene eller anden kategori. 
Det er nemlig ikke nødvendigvis de 

samme elprodukter, der bedst kan betale sig 
for de to typer forbrugere.

Du skal også tage stilling til, om du er 
gambler-typen eller hellere vil gå med 
seler og livrem. Overordnet findes der 

nemlig to typer elprodukter - dem med fast 
pris og dem med variabel pris. Du skal derfor 
beslutte, om du helst vil være sikret den sam-
me pris i en længere periode eller hellere vil 
have, at prisen justeres op og ned i takt med 
udviklingen på elmarkedet - typisk én gang 
om måneden.

Mange elselskaber har forskellige 
introduktionstilbud for at lokke nye 
kunder til. Men det kan ende med at 

blive en rigtig dårlig forretning for kunden, 
hvis prisen stiger, når introduktionsperioden 
udløber, og man ikke får gjort noget ved det.
BME BRØD MED INDRYK: 4) Hvis du er den 
bekymringsfrie type, bør du derfor gå efter 
et el-produkt, hvor vilkårene ikke ændrer sig 
efter en periode, mens prisjægeren ofte vil 
kunne spare en del ved at shoppe rundt mel-
lem selskaberne.

Dog viser en beregning, at det for en 
familie med et forbrug på 4.000 kWh 
faktisk kan være en lille smule dyrere 

over tid, hvis man løbende skifter til det bil-
ligste tilbud frem for fra start at vælge det bil-
ligste selskab og holde fast i det.

1

2

3

4

5

Kilder: ’Elprisananalyse - Har du 
sparet på din elregning?’, privat-

kundechef Louise Hahn, Dong 
Energy
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10 skift elselskab – spar en formue

5
Råd

det skal du være 
opmærksom på

Et tilbud lover meget store besparelser
Det kan være fristende at gå efter elselska-
ber, der lover store besparelser. Men over tid 
er forskellen sjældent særlig stor. Ser man 
på de 10 billigste produkter ved et forbrug på 
4.000 kWh årligt, er forskellen på top og bund 
under 4 pct. – eller ca. 340 kr. årligt. Fra det 
billigste til det dyreste produkt er forskellen 
15 pct. Jo højere forbrug, desto større vil be-
sparelsen naturligvis være. 

Første måned er gratis
Hvis selskabet har et introduktionstilbud, 
hvor f.eks. første måned er gratis, vil produk-
tet ofte komme højt op på elpristavlens over-
sigt over de billigste produkter. Men set over 
en længere periode kan resultatet være an-
derledes. Eksempelvis kan kWh-prisen blive 
højere, eller der opkræves abonnement 
efter introperioden. Der kan også 
være forskel i det gebyr, man giver 
for at betale sin regning i intro-
perioden og efterfølgende. 

Når betingelserne æn-
drer sig efter introdukti-
onsperioden 
Det er også vigtigt at un-
dersøge, om man evt. 
overføres til et andet 
produkt efter introduk-
tionsperiodes udløb. I 
så fald skal det produkt 
også gerne matche hus-
standens behov. Ved nog-
le fastprisprodukter over-
føres man f.eks. automatisk 
efter nogle måneder til et va-
riabelt produkt - der kan være i 
den dyre ende af markedet. 

Højt, fast abonnement 
Nogle el-abonnementer tager en lav elpris, 
men har til gengæld et højt, fast abonnement. 
Den type produkter er kun attraktive for for-
brugere med et vist forbrug. Her er det vigtigt 
at kende sit forbrug og eventuelle udsving. 

Læs det med småt 
Der findes også eksempler på andre særlige 
betingelser, som f.eks. at skulle købe en el-
måler, der ikke benyttes efterfølgende. Eller 
at man skal betale gebyrer ved flytning. Det 
er derfor vigtigt, at man altid sørger for at få 
læst det med småt.

Kilde: ’Elprisanalysen - Har du sparet på din el-
regning’, udarbejdet af analysefirmaet Damvad for 

Dong Energy


