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Vil du have el, når du flytter
ind – så læs mere her...

Fra 1. april 2016 skal du selv vælge el-leverandør. Hvis du som
ny lejer ikke vælger en leverandør, vil der ikke være el i din
lejlighed, når du flytter ind.
Forsyningspligten afskaffes
– leveringspligten indføres
Tidligere havde man et forsyningspligtselskab, der leverede strøm til alle, der ikke havde foretaget et aktivt valg.
Efter 1. april 2016, skal lejeren selv vælge et el-selskab,
og med de nye regler bliver forsyningspligten udfaset.
I stedet for forsyningspligten indføres en ny leveringspligt, som gælder for alle el-leverandører på markedet.
Leveringspligten medfører, at alle el-leverandører fra 1.
april 2016 har pligt til at levere samtlige af deres el-produkter til alle husholdningskunder i de net-områder, hvor
el-leverandøren udbyder de pågældende produkter. Det
betyder, at alle områdets boliger kan vælge at modtage
el fra alle leverandører i området og el-leverandørerne
har pligt til at levere til de kunder, der ønsker el fra dem.

på markedet. Målet med www.elpris.dk er at gøre det så
let som muligt for dig at søge informationer om produkter og priser.
Du skal dog være opmærksom på, at der er nogle udbydere, der har meget lave priser, og at de i længden
ikke er de billigste, da man på de billigste produkter ofte
sættes over på et meget dyrere produkt efter typisk 6
måneder. Det er derfor en god idé at vælge et produkt,
der fastholder samme pris over en længere periode, eller
vælge et spotprisprodukt (Varierende markedspris) hvor
til der betales et fast tillæg til el-prisen.

www.elpris.dk

Hvor finder jeg en el-leverandør?
Du kan via www.elpris.dk finde el-leverandører i dit lokale område. Som el-forbruger har du som nævnt frit valg
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