
 

EU vil forbedre reglerne på elektricitetsområdet
 
EU vil udvide rettighederne for forbrugerne på elektricitetsområdet med nye regler om
adgang til sider, der sammenligner priser, hjemmeproduceret energi og
energiovervågning.
 

Energiproduktion derhjemme
 
Forbrugerne og lokalsamfundene får nu snart mulighed for aktivt at deltage i
elektricitetsmarkedet ved at producere deres egen elektricitet, forbruge og sælge det på
markedet.
 
Lettere skifte til ny udbyder
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De vil også få mulighed for at skifte til en anden elektricitetsudbyder hurtigere (på mindre end
tre uger). Fra 2026 kan de skifte på under 24 timer, bortset fra hvis de afslutter en
tidsbegrænset kontrakt før den udløber - i dette tilfælde vil der være et loft for omkostningerne,
og denne slags kontrakter skal i stedet tilbyde forbrugerne andre fordele.
 
Sammenligning af priser online
 
Før et skifte til en ny udbyder skal du have mulighed for at finde ud af hvilket tilbud, der er bedst
for dig. I nogle EU-lande kan energiforbrugerne bruge prissammenligningsværktøjer online.
EU's lovgivere har sikret, at forbrugerne i hvert EU-land har gratis adgang til minimum et af
disse værktøjer.
 
Med de nuværende regler har du også mulighed for at opsige en ny kontrakt inden for 14 dage,
hvis den blev indgået over nettet eller telefonen.
 
Klarere regler angående dine regninger
 
Mange forbrugere forstår ikke detaljerne i deres elektricitetsregninger, har en undersøgelse af
EU-Kommissionen vist. Nye regler skal forbedre situationen ved at kræve af udbyderne, at de
fremlægger informationen om energiforbruget og udgifterne i hver regning på en forståelig
måde.
 
Overvågning af dit energiforbrug
 
Forbrugerne vil få mulighed for at anmode om et smartmeter, der viser energiforbruget og
regningen i realtid. Den skal kunne blive installeret inden for fire måneder efter anmodningen,
og medlemslandene skal sikre at smartmetrene kan lanceres, men de er ikke forpligtigede til at
betale for installeringen af dem.
 
Forbrugerne skal få mulighed for at tilpasse deres energiforbrug ifølge realtidspriser fra
markedet, hvis de vælger at få en ”dynamisk elektricitetspriskontrakt”.
 
Beskyttelse af sårbare forbrugere
 
EU-landene vil blive forpligtigede til at forberede handlingsplaner til at reducere antallet af
sårbare og energifattige husholdninger.
 
Disse regler er en del af en større elektricitetsmarkedsreform og en lovpakke om ren energi. Det
er meningen, at de skal gøre samarbejdet på området lettere imellem medlemslandene i tilfælde
af energikriser, øge konkurrencen på markedet og gøre overgangen til renere energikilder som
vind og solar lettere.
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Price_Comparison_Website.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/energy-supply/contracts-energy-consumption/index_da.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=53331
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=53331
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http://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20180219IPR98121/energy-union-consumers-to-have-more-choice-and-greater-energy-security
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ITRE/ITRE(2018)0221_1/sitt-7666189
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=electricity
http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/20150316TST34725
http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/20141118TST79414

