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PUNKT 7 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 

UNDERSØGELSE AF PRODUKTFORDELING 
PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL 

RESUMÉ 

Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af 

kunder og volumen på hhv. forsyningspligtprodukter, tilbagefaldsprodukter og 

handelsprodukter i 2014. Undersøgelsen viser, at ca. 36 pct. af de danske el-

kunder i 2014 aktivt har valgt et el-produkt. Ca. 92 pct. af de danske el-kunder 

modtager i dag et el-handelsprodukt, og ca. 8 pct. et forsyningspligtprodukt.  Se-

kretariatet gennemførte en tilsvarende undersøgelse i 2014 af produktfordelingen i 

2013. Undersøgelsen viste, at 33 pct. af de danske el-kunder i 2013 aktivt havde 

valgt et el-produkt. Til sammenligning havde 21 pct. af de danske el-kunder i 2012 

foretaget et aktivt valg af el-produkt. Andelen af aktive el-kunder er således steget 

siden 2012.  

Detailmarkedet for el  

På detailmarkedet for el leveres der el til ca. 3,2 mio. el-kunder (private og mindre 

virksomheder), der tilsammen har et årligt forbrug på ca. 13,2 mio. MWh. Større 

virksomheder, der har mulighed for at blive timeaflæst, har mulighed for at købe et 

el-spotprodukt, hvor selskabet bliver afregnet til timespotprisen på el-børsen Nord 

Pool Spot samt et tillæg eller indgå en bilateral fastpriskontrakt med en el-

leverandør. Disse større virksomheder er ikke omfattet af denne analyse.  

I 2014 var der 49 el-leverandører på Elpristavlen, som samlet set udbød ca. 121 el-

produkter
1
. Alle udbudte produkter på Elpristavlen indgår i undersøgelsen.  

Der findes i alt 39 forsyningspligtbevillinger for el i Danmark, som ikke alle har 

samme bevillingsperioder og dermed udløbstidspunkt.
2
 Ved lov nr. 1352 af 21. 

december 2012 blev det fastlagt, at tildeling af forsyningspligtbevillinger fremover 

skulle ske ved udbud. Således har 30 af de 39 bevillinger været i udbud.
 

Energistyrelsen har afholdt udbuddet af forsyningspligtbevillingerne. Størstedelen 

 
1 Antallet af udbudte el-produkter på Elpristavlen kan variere mellem net-områder, da ikke alle el-leverandører 

udbyder et el-produkt i alle net-områder. 

2 Derved adskiller udbuddet af elforsyningspligtbevillinger sig fra udbuddet af gasforsyningspligtbevillinger, som 

blev foretaget samtidig for samtlige gasforsyningspligtbevillinger, og hvor bevillingsperiodens udløb er ens for 

samtlige tre bevillingsområder.  
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af de 30 udbudte bevillinger blev udbudt i første udbudsrunde, som fandt sted i 

begyndelsen af 2013 og trådte i kraft pr. 1. maj 2013. Enkelte bevillinger trådte 

først i kraft i løbet af maj og juni 2013 eller senere. Anden udbudsrunde fandt sted 

medio 2014 og de nye bevillinger er gældende i perioden fra 1. oktober 2014 til og 

med 1. oktober 2015
3
.  

De resterende ni bevillinger har ikke været i udbud, da de blev administrativt for-

længet før udbudsreglerne trådte i kraft
4
.  

Der er i dag mere end 49 aktive el-leverandører, der udbyder en række forskellige 

el-produkter. Enkelte el-leverandører udbyder alene et forsyningspligt- eller et 

tilbagefaldsprodukt. Andre el-leverandører udbyder både et forsyningspligt-, tilba-

gefalds- og et handelsprodukt. Endvidere kan en el-leverandør efter udbuddet have 

vundet ejerskab af mere end én forsyningspligtbevilling. Det betyder, at en el-

leverandør kan udbyde flere forsyningspligtprodukter i flere områder.  

PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL 

Der eksisterer tre overordnede produkttyper på det danske el-marked: forsynings-

pligtprodukter, tilbagefaldsprodukter og handelsprodukter. 

FORSYNINGSPLIGTPRODUKT 

En kunde modtager et forsyningspligtprodukt, hvis kunden:  

 ikke aktivt har valgt et el-produkt  

 aktivt har valgt forsyningspligtproduktet 

 flytter og ikke aktivt foretager et valg af el-leverandør 

 ophører med at have en aftale med en anden el-leverandør 

Energitilsynet fører tilsyn med priserne på forsyningspligtprodukterne. Der kan 

skelnes mellem to typer af elforsyningspligtregulering afhængig af, om bevillingen 

har været i udbud eller ej, dvs. ”ny” og ”gammel” forsyningspligt: 

1) ”Gammel” forsyningspligt: Bevillinger, der ikke har været i udbud (9 

stk.): Der sker en anmeldelse af priser. SET fører priskontrol og regulerer 

prisen.  

2) ”Ny” forsyningspligt: Bevillinger, der har været i udbud (30 stk.). SET 

påser, at prisen på det nye forsyningspligtprodukt ikke overstiger det ved 

udbuddet fastsatte tillæg samt grundlast (maksimalprisen). 

For bevillinger, der har været udbudt (”ny” forsyningspligt), gælder at kunder i de 

tilhørende bevillingsområder aktivt har valgt forsyningspligtproduktet. Forsy-

 
3 I et lovforslag, som er ved at blive behandlet, vil bevillingerne blive administrativt forlænget til og med 1.april 

2016. 

4  De resterende 9 bevillinger vil ikke blive udbudt, men vil udløbe i maj 2017, hvorved forsyningspligtregulerin-

gen endeligt ophører, jf. lov nr. 633 af 16. juni 2014, Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgas-

forsyning og lov om Energinet.dk. (Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af 

engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelse af økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s fusion med 

datterselskaber m.v.). 
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ningspligtproduktet bliver også automatisk tildelt kunder ved flytning. I de områ-

der, hvor den tilhørende bevilling ikke har været i udbud (”gammel” forsynings-

pligt), har forsyningspligtkunderne ikke aktivt foretaget et valg
5
. De kunder, der 

modtog et forsyningspligtprodukt hørende til en bevilling, som har været omfattet 

af første udbudsrunde, blev efter 1. oktober 2014, hvor de nye bevillinger fra an-

den udbudsrunde trådte i kraft, automatisk flyttet over på et handelsprodukt.  

TILBAGEFALDSPRODUKT 

I forbindelse med udbud af forsyningspligtbevillinger, bliver de berørte forsy-

ningspligtkunder pr. brev orienteret om muligheden for aktivt at vælge et bestemt 

produkt. Hvis der ikke bliver foretaget et aktivt valg, bliver kunderne automatisk 

ført over på et tilbagefaldsprodukt udbudt af kundens hidtidige forsyningspligtle-

verandør. Tilbagefaldsprodukter bliver kun udbudt i bevillingsområder, hvor der 

har fundet et udbud sted. Et tilbagefaldsprodukt kan aktivt vælges af alle el-kunder 

indenfor det tilhørende bevillingsområde. Energitilsynet fører tilsyn med, at prisen 

på tilbagefaldsproduktet ikke overstiger prisen på det hidtidige forsyningspligtpro-

dukt. I 2014 fandtes der i 3. kvartal 28 tilbagefaldsprodukter – et for hvert bevil-

lingsområde, der havde været i udbud
6
. Tilbagefaldsproduktet ophørte med at ek-

sistere pr. 1. oktober 2014, hvorefter de passive tilbagefaldsproduktkunder ifølge 

elforsyningsloven blev overflyttet til et handelsprodukt.  

HANDELSPRODUKT 

En el-leverandør kan frit sætte prisen på et el-handelsprodukt på Elpristavlen. Pri-

ser og leveringsbetingelser for handelsprodukter er ikke reguleret af Energitilsy-

net. Et handelsprodukt kan have en fast pris indenfor en given leveringsperiode 

eller en variabel pris, hvor prisen løbende kan blive ændret.  

MARKEREDE HANDELSPRODUKTER 

Energitilsynet kan efter elforsyningsloven anmode el-leverandører om, på Elpris-

tavlen, at markere de handelsprodukter, som de tidligere tilbagefaldsprodukt- og 

forsyningspligtkunder er flyttet over på. Det markerede handelsprodukt er ikke 

omfattet af en regulering, men markeringen tjener det formål, at Energitilsynet kan 

følge prisudviklingen på de produkter, som de passive kunder flyttes til. Energitil-

synet vil overvåge priserne på markerede handelsprodukter og offentliggøre disse 

priser. På de markerede handelsprodukter kan der være andre kunder end de tidli-

gere tilbagefaldsprodukt- og forsyningspligtproduktkunder. Det kan være kunder, 

der i forvejen aktivt har valgt handelsproduktet. SET vil ikke i nærværende under-

søgelse publicere antallet af kunder og volumen for de markerede handelsproduk-

ter, idet der i forvejen er aktive kunder, der aftager disse produkter. Endvidere har 

visse selskaber flyttet både tilbagefaldsproduktkunder og nye forsyningspligtkun-

 
5 Imidlertid kan enkelte forsyningspligtkunder i disse områder aktivt have skiftet fra et handelsprodukt til et 

forsyningspligtprodukt og dermed aktivt have taget et valg. Denne gruppe må imidlertid forventes at være sær-

deles beskeden, idet aktive el-kunder er kendetegnet ved at købe el på det frie marked.  

6 Da bevillingerne til Syd Energi og Verdo Randers forsyningspligtområder først udløb hhv. 22. december 2014 

og 22. februar 2015 har der ikke været udbudt et tilbagefaldsprodukt for disse to områder. De passive tidligere 

forsyningspligtkunder blev automatisk flyttet over på et handelsprodukt, idet tilbagefaldsproduktet blev afskaf-

fet 1. oktober 2014. 



ENERGITILSYNET | UNDERSØGELSE AF PRODUKTFORDELING PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL 

 

Side 4/999 

der over på samme handelsprodukt. Det vil således ikke være muligt at skelne 

mellem tidligere passive tilbagefaldsprodukt- og forsyningspligtproduktkunder 

samt el-kunder, der aktivt har valgt det markerede el-produkt.   

RESULTATER AF UNDERSØGELSEN 

Sekretariatet for Energitilsynet (SET) har foretaget en undersøgelse af produktfor-

delingen på det danske el-marked for hhv. kunder og volumen. Undersøgelsen er 

en totaltælling baseret på indberetninger fra samtlige el-leverandører, der i 2014 

har udbudt et el-produkt på Elpristavlen, dvs. i alt 49 el-leverandører. Resultaterne 

af undersøgelsen er angivet i aggregeret form. 

FORDELING AF KUNDER PÅ PRODUKTER 

Før den første udbudsrunde i 2013 modtog el-kunder, der ikke selv havde foreta-

get et aktivt valg af el-produkt, et forsyningspligtprodukt (”gammel” forsynings-

pligt). Hvis en forsyningspligtkunde i et område, hvor bevillingen har været i ud-

bud, ikke aktivt har foretaget et valg af el-produkt, er denne kunde automatisk 

blevet flyttet over på et tilbagefaldsprodukt efter 1. udbudsrunde. En forsynings-

pligtkunde i et område, hvor bevillingen ikke har været i udbud, modtager fortsat 

et forsyningspligtprodukt. Aftagere af tilbagefaldsprodukter er således tidligere 

forsyningspligtkunder, som stadig var inaktive, i områder, hvor der har fundet et 

udbud sted eller nye kunder, der aktivt har valgt tilbagefaldsproduktet. Tilbage-

faldsproduktet ophørte pr. 30. september 2014. Sekretariatet har valgt at opgøre en 

kundefordeling pr. 1. september 2014 for at opgøre antallet af tilbagefaldsprodukt-

og forsyningspligtkunder kort tid før bevillinger omfattet af 2. udbudsrunde trådte 

i kraft, og disse produkter ophørte og de passive kunder blev flyttet over på et 

markeret handelsprodukt.  

Figur 1 viser den procentmæssige fordeling af kunder på de enkelte produkttyper 

pr. 31. december 2013, pr. 1. september 2014 og pr. 31. december 2014.  
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FIGUR 1 | FORDELING AF KUNDER (”SKABELONKUNDER”) PÅ PRODUKTKATEGO-

RIER (PCT.) 

 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note 1: Tilbagefaldsprodukterne blev først udbudt pr. 1. maj 2013, hvor størstedelen af de nye bevillin-

ger trådte i kraft. Tilbagefaldsproduktet ophørte pr. 30. september 2014.  

Note 2: Et selskab har i 2014 haft både en ny og en gammel forsyningspligtbevilling. Det betyder, at det 

oplyste antal af forsyningspligtkunder pr. 1. september 2014 for dette selskab ikke umiddelbart kan 

identificeres som nye eller gamle forsyningspligtkunder. I dette tilfælde er antallet af forsyningspligt-

kunder fordelt i nye og gamle kunder i forhold til andelene af afsætning.   

Undersøgelsen viser, at andelen af kunder, der aftager et handelsprodukt er øget 

markant fra 33 pct. til 92 pct. siden udgangen af 2013. Imidlertid skyldes dette i i 

meget vid udstrækning, at tidligere tilbagefaldsproduktkunder og nye forsynings-

pligtkunder fra første udbudsrunde er flyttet over på et handelsprodukt, da disse 

produkter ophørte pr. 1. oktober 2014.  

Den samlede andel af ”gamle” forsyningspligt- og tilbagefaldsproduktkunder ud-

gjorde 63 pct. ved udgangen af 2013. Den overvejende andel af forsyningspligt-

kunderne i de områder, hvor der i 2013 har fundet et udbud sted, har antageligt 

forholdt sig passive og er derved automatisk blevet flyttet over på et tilbagefalds-

produkt. Undersøgelsen viser, at størstedelen af de danske el-kunder modtog et 

tilbagefaldsprodukt pr. 1. september 2014, idet denne andel er ca. 46 pct. 

Andelen af gamle forsyningspligtkunder er faldet fra 21 pct. pr. 31. december 

2013 til 8 pct. pr. 31. december 2014.  Faldet skyldes, at bevillingerne hørende til 

TRE-FOR, NRGI og Syd Energi’s forsyningspligtområder er ophørt i løbet af 

2014. De gamle forsyningspligtkunder i disse områder er flyttet over på tilbage-

faldsprodukter og markerede handelsprodukter.  



ENERGITILSYNET | UNDERSØGELSE AF PRODUKTFORDELING PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL 

 

Side 6/999 

Tidligere kunne der skelnes mellem passive forsyningspligtkunder og tilbage-

faldsproduktkunder og aktive handelsproduktkunder
7
. De tidligere tilbagefalds-

produktkunder, der har været passive er pr. 1. oktober 2014 er som nævnt flyttet 

over på et markeret handelsprodukt. På den måde optræder de tidligere tilbage-

faldsproduktkunder som aktive handelsproduktkunder på trods af, at de ikke aktivt 

har valgt et handelsprodukt.  

I løbet af 2014 er andelen af handelsproduktkunder således steget med ca. 59 pro-

centpoint fra 33 pct. til 92 pct. 

Forsyningspligtbevillinger, som har været omfattet af Energistyrelsens første ud-

budsrunde i 2013, udløb 30. september 2014
8
. Disse bevillinger har været i udbud 

i 2014 og begyndte pr. 1. oktober 2014. Forsyningspligtkunderne fra første ud-

budsrunde blev flyttet over på et handelsprodukt pr. 1. oktober 2014. Antallet af 

nye forsyningspligtkunder blev således sat til nul pr. 1. oktober 2014 for bevillin-

ger omfattet af første udbudsrunde. Fra og med 1. oktober 2014 kunne de nye for-

syningspligtprodukter aktivt vælges eller automatisk tildeles ved flytning, hvis el-

kunden i den forbindelse ikke aktivt foretog et valg. Antallet af nye forsynings-

pligtkunder pr. 31. december 2014 for bevillinger omfattet af anden udbudsrunde 

er således fremkommet alene i perioden 1. oktober 2014 til og med 31. december 

2014.  

Det skal bemærkes, at de ved udbuddet i 2014 fastsatte tillæg i enkelte bevillings-

områder er relativt lave. I disse områder, hvor der har fundet et udbud sted, kan el-

kunder have haft en tilskyndelse til aktivt at vælge et forsyningspligtprodukt. End-

videre kunne tilbagefaldsproduktet også aktivt vælges af el-kunder indenfor det 

pågældende område. Således kan der være aktive el-kunder, der har valgt et ”nyt” 

forsyningspligt- eller et tilbagefaldsprodukt i 2014. Imidlertid kan der også blandt 

de kunder, der modtager et ”nyt” forsyningspligtprodukt være kunder, der automa-

tisk ved flytning af adresse er blevet tildelt et sådant produkt.  

Undersøgelsen viser endvidere, at selvom størstedelen af kunderne på el-markedet 

ikke aktivt har valgt et el-produkt er andelen af passive kunder siden 2012 blevet 

reduceret og denne udvikling er fortsat i løbet af 2013 og 2014, hvor andelen af 

handelsproduktkunder er øget.  

FORDELING AF VOLUMEN PÅ PRODUKTER 

Fordelingen af volumen på produkttyper i 2014 er delt op på hhv. forsyningspligt-, 

tilbagefalds- og handelsprodukter.  

Da tilbagefaldsproduktet ophørte pr. 30. september 2014, er volumen for dette 

produkt opgjort alene for de tre første kvartaler. Størstedelen af de nye forsynings-

pligtbevillinger udløb 30. september 2014. I 2014 udgør volumen for forsynings-

pligtprodukter og tilbagefaldsprodukter tilsammen 48 pct. (hhv. 14 og 34 pct.) af 

 
7 Dog skal der tages forbehold for, at forsyningspligtprodukter også kan vælges aktivt.  

8 Imidlertid blev bevillingerne hørende til TRE-FOR’s og NRGI’s forsyningspligtområde sendt i udbud primo 

2014 og er gældende til og med 30. september 2015.  
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den solgte volumen, mens volumen for handelsproduktkunder udgør 52 pct. jf. 

figur 2. 

FIGUR 2 | FORDELINGEN AF VOLUMEN (FORBRUG) PÅ PRODUKTTYPER 2014 

  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note 1: Volumen for gamle og nye forsyningspligtprodukter er lagt sammen for 2014.  

Note 2: Tilbagefaldsprodukter er kun udbudt frem til og med 30. september 2014. Det betyder, at volu-

men for tilbagefaldsprodukter som udgangspunkt vægter relativt lavere i forhold til den samlede volu-

men for 2014, da disse produkter kun blev afsat i en begrænset del af 2014 i forhold til volumener for 

de øvrige produkter, hvor der har fundet en afsætning sted i hele 2014.  

Undersøgelsen af de danske el-kunders forbrug viser, at aftagere af forsynings-

pligt- og tilbagefaldsprodukter i 2014 har haft ca. 48 pct. af det samlede elforbrug. 

Det er imidlertid vanskeligt at sammenligne forbruget for de enkelte produktkate-

gorier med kundeandele, idet der er sket væsentlige forskydninger i kundeforde-

lingen ved at passive tilbagefaldsprodukt- og nye forsyningspligtproduktkunder er 

flyttet over på et handelsprodukt pr. 1. oktober 2014. Ved at sammenholde kunde-

andele (fig. 1) pr. 1. september 2014 med fordeling af volumen (fig. 2) viser un-

dersøgelsen, at tilbagefaldsprodukt- og forsyningspligtproduktkunder (63 pct.) har 

et relativt lavt forbrug (48 pct.) målt i forhold til kundeandele, mens handelspro-

duktkunder har et relativt højt forbrug
9
.  

En forklaring kan være, at erhvervskunder, der må forventes at have et højere for-

brug end en gennemsnitshusholdning, har valgt at benytte det frie valg af el-

produkt og valgt et handelsprodukt. Endvidere kan husholdninger med et højt for-

 
9 Der skal dog tages højde for, at tilbagefaldsprodukter kun har været udbudt frem til 1. oktober 2014 i modsæt-

ning til handelsprodukter, som har været udbudt hele året. Dernæst skal der i opgørelsen af kundeandele for 

handelsprodukter pr. 31. december 2014 korrigeres for, at en væsentlig del af disse kunder er tidligere passive 

tilbagefaldsprodukt- og nye forsyningspligtkunder fra første udbudsrunde.  
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brug, fx kunder med elvarme, have et større økonomisk incitament til at benytte 

det frie el-marked i forventning om at kunne opnå en besparelse. Større virksom-

heder, der er timeaflæst eller har indgået bilaterale fastprisaftaler, er ikke omfattet 

af undersøgelsen.  

Bilag 1 

Kvalitetssikring 

Der er modtaget indberetninger fra 49 selskaber. For at sikre, at indberetningerne 

ikke er fejlbehæftede, har SET foretaget flere former for kvalitetssikring af de 

modtagne data.  

SET har kontrolleret, at selskaber, der har indberettet et antal kunder for en pro-

duktkategori, også har indberettet volumen for den tilhørende produktkategori og 

vice versa.  

SET har undersøgt om et selskab, som har udbudt et tilbagefaldsprodukt pr. 1. 

september 2014 har flyttet disse kunder over på et handelsprodukt, således at sel-

skabets handelsproduktkunder pr. 31. december 2014 omtrent er steget med antal-

let af tilbagefaldsproduktkunder i forhold til antallet af handelsproduktkunder pr. 

1. september 2014. Der kan være afvigelser mellem disse optællinger af handels-

produktkunder, som også kan forklares ved tilgang og afgang af handelsprodukt-

kunder. Men opgørelsen er foretaget for at lokalisere markante afvigelser og kunne 

undersøge disse indberetninger nærmere.  

SET har beregnet et gennemsnitligt elforbrug for hvert enkelt selskabs indberet-

ning til de enkelte kundekategorier. Hvis dette gennemsnit afveg væsentligt fra fire 

MWh, som er gennemsnitsforbruget for en husholdningskunde, er selskabet blevet 

kontaktet. Det skal dog bemærkes, at gennemsnittet kan afvige fra fire MWh, hvis 

et selskab har en høj andel af erhvervskunder, eller hvis et selskab kun har haft 

afsætning en begrænset del af året for en produkttype, fx ved ophør af udbud af et 

forsyningspligtprodukt eller et tilbagefaldsprodukt.  

Indberetningerne er blevet sammenlignet med en oversigt over bevillingsindehave-

re i 2014 for at kontrollere om alle udbydere af forsyningspligtprodukter og tilba-

gefaldsprodukter har indberettet et positivt antal kunder og volumen for disse pro-

duktkategorier.  

Hvis et handelsselskab ikke har foretaget en indberetning for både et spot- og fast-

prisprodukt, er det vha. dataudtræk fra Elpristavlen kontrolleret, at selskabet i 

2014 ikke har udbudt disse to typer af el-handelsprodukter. Denne kontrol skyldes, 

at størstedelen af udbydere af el-handelsprodukter udbyder både et fastpris- og et 

spotprisprodukt.  

Den opgjorte volumen for 2014 er afstemt med privatforbruget af el. Volumen skal 

således være større end privatforbruget, da volumen for erhvervskunder også ind-
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går i undersøgelsen. Privatforbruget i 2013 var ca. 10.290.556 MWh
10

, hvilket er 

lavere end undersøgelsens samlede mængde på 13.232.653 MWh, idet erhvervs-

kunder også er medtaget i undersøgelsen. Forbruget for erhvervskunder, der afta-

ger et skabelonprodukt, kan udledes residualt som forskellen mellem undersøgel-

sens samlede mængde og privatforbruget. Dog er de timemålte erhvervskunders 

forbrug ikke medtaget, idet undersøgelsen alene omfatter ikke-timeaflæste kunder.  

Det samlede antal kunder er opgjort som antallet af el-målere. For hver hushold-

ning er der som hovedregel en el-måler. Antallet af husstande skal således være 

lavere end antallet af kunder, idet erhvervskunder også er medtaget i undersøgel-

sen. Antallet af husstande pr. 1. januar 2015 er 2,63 mio., hvilket er lavere end 

antallet af kunder på 3.189.357 pr. 31. december 2014. Antallet af erhvervskunder 

kan udledes residualt som forskellen mellem det samlede antal kunder og antallet 

af husstande. Dog er de timemålte erhvervskunder ikke medtaget, idet undersøgel-

sen alene omfatter skabelonkunder.  

 

 

 

 
10 Kilde: Energistyrelsen. Privatforbruget for 2014 bliver publiceret oktober 2015 af Energistyrelsen. 


