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Bred aftale om vinterhjælp

• Regeringen præsenterede fredag d. 23 september en bred aftale om 
vinterhjælp.

Væsentlige elementer i aftalen: 

• Indefrysningsmodel på el, gas og fjernvarme 

• Midlertidig sænkelse af elafgiften til EU minimumsgrænse (0,8 
øre/KWh)

• Sænkning af eltariffer via flaskehalsindtægter 
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Green Power Denmark arbejde med indefrysningsmodellen   

• Green Power Denmark har i samarbejde med Handelsudvalget leveret input til modellen. 

• Green Power Denmarks fokuspunkter i aftalen har været:

• Den administrative byrde skal være mindst mulig for el – og gashandlerne

• Prisloftet for indefrysningsordningen skulle baseres på den rå energipris for både el og gas.

• Likviditetsflow fra staten skal til elhandleren skal foregå simpelt og rettidigt.

• Inddrivelsen af gæld skal fortsat være et konkurrenceparameter på den normale del af regningen.  

• Handelsudvalget har været organiseret i tre arbejdsspor: Et strategispor og to teknikgrupper. 

1. Strategigruppen er forankret i Handelsudvalget (Energi Fyn, Vindstød, Andel, Norlys, OK, NRGi)

2. Teknikgruppe på el (Vindstød, Ørsted, OK, Andel, Norlys, Energi Fyn, NRGi)

3. Teknikgruppe på gas (Ørsted, OK, Andel, Norlys, Energi Fyn)
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Aftalens principper 

• Indefrysningsordningen: Der indføres lofter for gas og el på den rå el- og gaspris før tariffer, afgifter og moms. Lofterne er hhv. 
for el 0,8 kr. pr. kWh og gas 5,84 kr. pr. m3. Beløb over disse lofter kan blive indefrosset i regningerne udsendt op til 12 mdr. fra 
d. 1. november 2022. Der vil efterfølgende være et års afdragsfrihed inden beløbet afdrages over 4 år. Disse principper gælder 
også ift. virksomheder og foreningsliv.

• For husholdninger er der 2 pct. rente. Intet loft over indefrysningen.

• Virksomheder vil skulle betale en årlig rente på 4,4 pct. Loft over indefrysning for el og gas på 15 mio. kr.

• OBS: Særlig låneordning for energiintensive virksomheder (energiomkostninger udgør >3 pct. af omsætningen i 2021).

• Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde øje med, at den holder sig under de pågældende lofter, og melde sig ud af
indefrysningsordningen, inden de evt. overskrides.

• Tilmelding: Den enkelte kunde kan bede sit energiselskab om at få indefrosset den del af regningen, som følger af, at priserne 
ligger over loftet. 

• Detaljer ift. tilmelding og principper for tilmelding pågår – formentlig via fælles forside og tilmelding lig elaftale (vilkår mv. 
sendes efterfølgende).  

• Likviditet og garanti: Energiselskaber kan som udgangspunkt på månedsbasis bede staten om lån for de forventede beløb, som 
kunderne vil få indefrosset. Likviditeten forventes at blive udbetalt inden for få dage. Staten garanterer samtidig for kundernes 
indefrosne beløb hos energiselskaberne, såfremt kunderne ikke kan betale lånet tilbage.

• Energiselskaberne står i ordningens år nr. 3-6 for opkrævning af forbrugernes gæld og tilbagebetaler tilsvarende deres gæld til 
staten. Misligholder kunden sit afdrag afkøber staten de fordringer, der ikke er blevet betalt af selskabernes kunde.
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Tidslinje vedr. indefrysningsordningen

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6

Gælds-
stiftelse

Afdrags-
frihed

Afdrag og 
gældsinddrivelse

Kunder tager stilling til 
øjeblikkelig afdrag el. 
afbetalingsordning

Opgørelse af 
gæld



Proces og arbejdsspor for indefrysningsordningen 

• Frem mod 1. november er der umiddelbart identificeret fem arbejdsspor. Disse er illustreret ved procesflow nedenfor. 
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1.
Tilmelding 

til 
indefrysning

sorningen

2. 
Beregning 

af 
Indefrysning

3. 
Indhentning 
af likviditet

4. 
Opkrævning

5. 
Gældinddrivelse 

- Opbygning af platform 

- Datakrav til stamdata

- Aftalevilkår beskrevet

- Fællesinformation til 
kunder

- Metode for beregning

- Kvalitet på gasdata

- Forskel på produkter

- Selskabernes skal 
tilmelde sig 

- Proces om likviditet 
skal færdiggøres

- Erhvervsstyrelsens 
udbetalingsværktøj 
skal færdiggøres

- Kontrol med 
udbetaling af likviditet

- Faktura skal deles i to

- Gæld opgjort efter et år

- 2. rykker = kunden 
sendes til gældstyrelsen

Arbejd
spor


