
Find din el-besparelse
I dette dokument kan du få et overblik over hvilken besparelse du historisk set ville have opnået ved 
at benytte dig af SamEnergi's fælles rammeaftale. Beregningerne tager udgangspunkt i dit lokale 
elforsyningsselskabs standardpris.

Det el-produkt SamEnergi har forhandlet på plads til medlemmerne er baseret på el-selskabernes 
løbende indkøbspris + et lille tillæg til elselskabet for administration, fakturering m.m. Derfor er 
beregningerne baseret på hele sidste kalenderår. Besparelsen vil variere måned for måned.

Den indkøbsmetode SamEnergi benytter svarer i øvrigt til den der anbefales i Energistyrelsens 
undersøgelse af hvordan elkunder opnår den laveste mulige elpris på sigt ("Udviklingen af elpriserne", 
feb. 2011, www.ens.dk).

SamEnergi's omkostninger i forbindelse med medlems-service samt arbejde for mærkesager dækkes 
af en provision som er indregnet i priserne på næste side ("SamEnergi aftale").

Forbehold for fejl og ændringer. Såfremt SamEnergi bliver bekendt med beregningsfejl i dette 
dokument vil de blive rettet omgående hvorefter det opdaterede beregningsdokument vil blive 
publiceret.

SamEnergi.dk er startet med målet om at hjælpe el-kunder til at få en lavere el-regning.
Derudover er det målet, at arbejde for bedre vilkår på el-markedet.



Side 2 af 2

El-selskab: SEAS-NVE

jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12
SEAS-NVE 

øre/kWh 59,66 59,66 59,66 45,55 45,55 45,55 46,55 46,55 46,55 50,78 50,78 50,78
SamEnergi's 

aftale øre/kWh 40,54 57,62 34,66 38,24 39,58 39,88 32,73 43,10 40,66 40,83 39,19 42,19

Besparelse i % -32,05 -3,42 -41,90 -16,05 -13,11 -12,45 -29,69 -7,41 -12,65 -19,59 -22,82 -16,91

Nøgle 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,1002

1.000                   kWh 665      kr. 561       kr. 104        kr.

2.000                   kWh 1.180   kr. 973       kr. 208        kr.

3.000                   kWh 1.695   kr. 1.384    kr. 311        kr.

4.000                   kWh 2.211   kr. 1.795    kr. 415        kr.

5.000                   kWh 2.726   kr. 2.207    kr. 519        kr.

6.000                   kWh 3.241   kr. 2.618    kr. 623        kr.

7.000                   kWh 3.756   kr. 3.029    kr. 727        kr.

8.000                   kWh 4.271   kr. 3.441    kr. 831        kr.

9.000                   kWh 4.786   kr. 3.852    kr. 934        kr.

10.000                 kWh 5.302   kr. 4.263    kr. 1.038     kr.

11.000                 kWh 5.817   kr. 4.675    kr. 1.142     kr.

12.000                 kWh 6.332   kr. 5.086    kr. 1.246     kr.

13.000                 kWh 6.847   kr. 5.497    kr. 1.350     kr.

14.000                 kWh 7.362   kr. 5.909    kr. 1.453     kr.

15.000                 kWh 7.877   kr. 6.320    kr. 1.557     kr.

16.000                 kWh 8.393   kr. 6.732    kr. 1.661     kr.

17.000                 kWh 8.908   kr. 7.143    kr. 1.765     kr.

18.000                 kWh 9.423   kr. 7.554    kr. 1.869     kr.

19.000                 kWh 9.938   kr. 7.966    kr. 1.973     kr.

20.000                 kWh 10.453 kr. 8.377    kr. 2.076     kr.

El-priser, sammenligning måned for måned i 2012 (inklusiv moms)

Det ville din el (energi) have kostet dig i 2012, med abonnement

Dit årlige el-forbrug Pris hos SEAS-
NVE

Pris ved 
SamEnergi aftale

Din besparelse ved 
SamEnergi aftale

Bemærk venligst, at ovenstående beregninger vedrører selve energi-delen af din samlede strømregning. 
Som el-kunde betaler du for:

Energi, el-afgifter og  el-transport (kabler, målere, transformere m.m.)

Din pris for el-afgifter og el-transport påvirkes ikke hvis du benytter dig af den rammeaftale SamEnergi har 
forhandlet på plads. Din forsyningssikkerhed bliver også den samme.

Dit lokale el-netselskab vil fortsat fakturere dig for el-afgifter og el-transport, mens det nye el-selskab vil 
fakturere dig for energien, hvis du benytter dig af SamEnergi's rammeaftale. 

SamEnergi.dk er startet med målet om at hjælpe el-kunder til at få en lavere el-regning.
Derudover er det målet, at arbejde for bedre vilkår på el-markedet.


