
Nu kan du spare endnu mere ved at flytte dit elforbrug
Siden vi fik fjernaflæste elmålere, har elselskaberne kunnet se, hvornår hver enkelt af os bruger strøm. Det 
har givet dem mulighed for at differentiere prisen, alt efter hvornår vi bruger strømmen. Grunden til de 
differentierede priser er ikke, at elselskaberne skal tjene flere penge, men for at få os forbrugere til at flytte 
vores strømforbrug til de tidspunkter på døgnet, hvor der ikke bliver brugt så meget. På den måde kan 
elnettet udnyttes optimalt, og det behøver ikke at blive udbygget så meget. Det er til gavn for os alle, når 
der ikke skal investeres ekstra milliarder i udbygning af elnettet. Ved at udjævne forbruget, kan vi også 
skrue ned for olie, kul og gas, fordi vi bliver bedre til at udnytte vindmøllestrømmen, som produceres 
døgnet rundt.

Prisen på transport af el bliver mere differentieret

Som elkunde betaler du (1) for selve strømmen, (2) for at få strømmen transporteret gennem elnettet samt 
(3) afgifter og moms til staten.

Indtil 1. januar har det været sådan, at de forbrugere, der har en variabel elprisaftale, i vinterhalvåret 
betalte mere for transporten af strøm i tidsrummet fra 17 – 20, hvilket blev kaldt Spidslastperioden og 
mindre resten af døgnet, der blev kaldt Lavlastperioden. Det ændrede sig ved årsskiftet.

Nu inddeles døgnet i tre perioder. Lavlast (fra 00.00 – 06.00). Højlast (fra 06.00 – 17.00 og fra 21.00 – 24), 
og Spidslast (fra 17.00 – 21.00). I vinterhalvåret vil prisen på 1 kWh være 23 øre i Lavlast perioden, 69 øre 
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i Højlast perioden og 207 øre i Spidlast perioden. I sommerhalvåret vil der ikke være så stor forskel på 
priserne.

Men her og nu betyder det, at der kan spares mange penge ved at flytte elforbruget væk fra tidsrummet kl. 
1721. Det er selvfølgelig ikke alt, man kan flytte, men måske kan tøjvask, opvask, støvsugning og 
opladning af elcykel flyttes.

Det er også værd at huske, at transport af strømmen kun er en del af elprisen. For selve prisen på 
strømmen varierer også. Hvad den er, kan man se ved at downloade en af de mange apps, der viser 
strømprisen time for time. Har du brug for hjælp til at downloade apps på din telefonen hjælper vi gerne i 
Verdensmål Centeret.


