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Forord
Mange bække små… Kan gøre en stor forskel for 
dit elforbrug

Bliver du gang på gang negativt overrasket, når din elregning 
dumper ind ad brevsprækken? Det er du skam ikke alene om.

Mange danskere føler sig i dag snydt af tårnhøje elpriser og 
dyre elregninger – og det med rette! Det danske elmarked 
er nemlig fortsat domineret af de store energiselskaber, der 
pumper priserne unødigt i vejret, og dét kan tydeligt aflæses på 
elregningen – og ikke mindst mærkes direkte på pengepungen.

I 2018 brugte en gennemsnitlig dansk husstand 23.940 kr. 
på energi (el, gas og andet brændstof) – hvoraf en tredjedel 
udelukkende gik til elforbrug. Og selvom de danske husstandes 
eludgifter er faldende, er udviklingen betragteligt bagude 
sammenlignet med faldet i Danmarks samlede energiudgifter.

Sagt lidt mere kontant: Du bruger faktisk flere penge på strøm 
end landsgennemsnittet – og det er da ærgerligt!

Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være. I hvert fald 
ikke hvis du spørger os. Hos NettoPower kæmper vi nemlig for 
forståelige elregninger, der giver luft i privatøkonomien frem for 
at tømme pengepungen hvert kvartal.
Vi vil hjælpe danskerne med at nedbringe deres dyre 
elregninger ved at inspirere til en ændring af deres tilsvarende 
dyre energivaner. Med relativt simple tiltag og forandringer i 
hverdagen kan du nemlig spare betydelige summer penge på 
den lange bane.
Lyder det næsten for godt til at være sandt? Få selv syn for 
sagen lige her, hvor vi giver dig 10 konkrete sparetips, der kan 
gøre det sjovere og billigere at være elkunde i Danmark.
Og bare rolig… De gode råd er ikke dyre hos os. Du får det hele 
ganske kvit og frit.

Værsgo – og rigtig god læselyst!

Bedste hilsner
NettoPower

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-10-19-gennemsnitsdanskeren
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-10-19-gennemsnitsdanskeren
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Undgå lysende (og 
energislugende) standby-knapper
Ifølge Energistyrelsens nyeste energi- og klimafremskrivning 
anvendes 17% af husholdningernes energiforbrug til elektriske 
apparater, og elforbruget til disse formål forventes at stige med 
0,3% årligt fra 2017 til 2030.

Der er altså ingen tvivl om, at elapparaterne er blandt de store 
”syndere”, når det kommer til strømforbrug i de danske hjem. 
Men faktisk er det ikke kun, når apparaterne er i brug, at de 
forbruger strøm. Standby-tilstanden bidrager i den grad også til 
en dyrere elregning på den lange bane. 

Men kan det virkelig passe, at de små, lysende knapper har 
så stor betydning? Lad os tage et konkret eksempel på en 
husstands standby-forbrug fordelt på en række typiske 
elapparater:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/bf19.pdf
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Ja, tallet for det samlede standby-forbrug taler sådan set for sig 
selv:
Du kan hurtigt spare op til 1.000 kr. om året på din elregning 
– udelukkende ved at slukke for standby-knappen på dine 
elapparater. 

Desværre er det langt fra alle danskere, der får gjort dette. Ifølge 
en undersøgelse foretaget af NRGI og YouGov slukker hver 
tredje dansker oftest ikke standby-knappen på deres elapparater. 
Og det skal samtidig ses i lyset af, at antallet af elapparater i 
husstandene årligt vil stige med 2,3%.
Der er med andre ord lavthængende frugter at plukke (man 
fristes helt til at skrive ”sparepærer”) i forhold til dit elforbrug, 
hvis du skænker de små, lysende knapper en tanke eller to i 
hverdagen.

SPARETIP 1: Husk at slukke for standby-knapperne i hjemmet – 
dem alle vel at mærke.

Og vil du spare ekstra, kan de stærkt anbefales at investere i 
en elspareskinne, der sørger for at slukke samtlige tilkoblede 
apparater, når du afbryder selve hovedapparatet.

• Printer af ældre dato: cirka 100 kWh på et år = 233,26 kr.
• Boremaskine: cirka 100 kWh på et år = 233,26 kr.
• Hi-fi-anlæg: cirka 50 kWh på et år = 116,63 kr.
• TV 32 tommer LED: cirka 40 kWh på et år = 93,3 kr.
• Stationær PC: cirka 40 kWh på et år = 93,3 kr.
• Mikroovn: cirka 35 kWh på et år = 81,6 kr.
• PC-skærm: cirka 20-30 kWh på et år = 70 kr.

Samlet energiudgift = 921,35 kr. om året 

Priserne er gennemsnitspriser og er hentet fra Forsyningstilsynets 
elprisstatistik (3. kvartal).
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Hav øje for energimærket – og få 
+PLUS på kontoen
Vil du gerne have plus på kontoen – eller rettere elregningen? I 
så fald bør du kigge dig om efter hårde hvidevarer, der netop er 
mærket med et, to eller måske ligefrem hele tre plusser.

Det lille plustegn kombineret med bogstavet ”A” er nemlig en 
direkte indikation på, at der er tale om et energibesparende og 
dermed mere miljøvenligt apparat. Energimærket er en officiel 
mærkeordning, der dækker over en skala fra A til G, hvor A+++ 
angiver det højeste stadie af energivenlighed.

Mange danskere er stadig en smule forbeholdne over for køb 
af produkter med energimærke A, da de typisk vil koste mere 
end energimærke B, C, D og så fremdeles. Men faktum er, at 
man rent faktisk gør sig selv en bjørnetjeneste ved at købe de 
billigere produkter, da de sluger langt mere strøm.

02

https://www.nettopower.dk/nyheder/energimaerkning/
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Hvis du konsekvent vælger energimærke A+++ frem for 
energimærke A ved køb af dine elektriske køkkenapparater, kan du 
spare op til 2.332 kr. om året i strømforbrug.

Besparelserne ved bare at hoppe fra A til A+++ er til at tage at 
føle på. Se fx bare nedenstående tre apparater:

• Opvaskemaskine (13 kuverter) = besparelse på 228,34 kr. 
pr. år.

• Ovn (75 liter) = besparelse på 332,025 kr. pr. år (ved 
dagligt brug).

• Køleskab (300 liter) = besparelse på 233 kr. pr. år.

Og sådan kunne vi faktisk blive ved – apparat efter apparat.

SPARETIP 2: Gå altid efter A-mærket – og jo flere plusser, desto 
større strøm- og pengebesparelse.

Investeringen i et højt energimærket apparat vil altså hurtigt 
kunne tjene sig selv ind i form af strømbesparelser – særligt 
hvis du udskifter de gamle hårde hvidevarer i køkkenet, som 
alene står for gennemsnitligt 40% af husstandens samlede 
energiforbrug.
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Giv glødepæren én på LED-
lampen
LED a hva’ for noget?

De fleste har formodentlig hørt om LED-lys før. Men det er 
måske alligevel de færreste, der egentlig er klar over, hvad LED-
pærer kan have af betydning for en husstands energiforbrug. 
Der er nemlig gode penge at spare på elregningen ved at skifte 
de gamle gløde- og halogenpærer ud med LED-udgaver, kan vi 
godt afsløre.

03
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Derfor bør du investere i LED-pærer til hjemmet, fordi de:

• Bruger cirka 25% mindre i strøm end en traditionel pære.
• Generelt afspejler en længere levetid.
• Holder op til mindst 15.000 timer – og for de bedste modeller 

helt op til hele 50.000 timer ved et normalt dagligdagsforbrug 
(svarende til 50 år). En klassisk glødepære vil typisk kun have en 
levetid på cirka 1.000 timer.

Du kan vist godt se pointen…

Du kan gøre et effektivt indhug i din elregning ved at erstatte 
samtlige af husstandens gamle elpærer med LED-versioner – 
nemt og simpelt. Her bør du dog altid være opmærksom på, 
hvilken LED-pærer du køber, da energieffektiviteten og den 
eksakte pengebesparelse afhænger af pærens kvalitet, type og 
det tidligere nævnte energimærke.

Faktisk vil du kunne spare hele 240 kr. om måneden ved blot at 
udskifte 5 halogenglødepærer med A+ LED-pærer i stedet.
Den gode nyhed er således, at du på ingen måde behøver at 
være en totalt ”lyseslukker” for at spare strøm i hverdagen. 
Og bare rolig – besparelserne bliver ikke på bekostning af den 
skarpe lyskvalitet eller de relativt billige produktpriser.

SPARETIP 3: Giv de strømslugende glødepærer en på LED-
lampen – det betaler sig bogstaveligt talt.

https://sparenergi.dk/forbruger/el/belysning
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Udnyt ovnens eftervarme – ikke 
forvarmen
Står du ofte og venter lang tid på, at din ovn har en 
tilstrækkeligt høj temperatur til at kunne bage og tilberede 
din mad?

Hvis du dagligt eller flere gange om dagen forvarmer din 
ovn, kan det hurtigt løbe op i mange kilowatt energiforbrug 
– særligt hvis din ovn er af ældre dato. Men selv ved de nyere 
ovnmodeller risikerer du, at din elregning bliver ekstra dyr, hvis 
ikke du kender til og udnytter ovnens mange funktioner rigtigt.

Netop derfor er det vigtigt, at du for det første investerer i en 
ovn, der som minimum er energimærket med A+, og for det 
andet lærer din ovn godt at kende.

Vi har samlet en række gode råd til, hvordan du udnytter din 
ovn optimalt, så du rent faktisk kan spare strøm og penge – 
hver gang du tager ovnen i brug.

04
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Sådan bruger du din ovn – på en strømbesparende måde:

• Udnyt ovnens kapacitet: Fyld ovnen op og brug flere bageplader. 
Du kan uden problemer tilberede alt mad, der skal have samme 
temperatur, samtidig.

• Begræns brug af forvarme: Undlad at bruge forvarmet ovn, med 
mindre det er tvingende nødvendigt for tilberedningen (hvilket 
det sjældent er).

• Anvend varmluftfunktion: Husk her at indstille temperaturen 
til 20˚C lavere end, hvad opskriften foreskriver. Med varmluft 
kan du bruge flere bageplader samtidig, uden at det bliver på 
bekostning af den ensartede afbagning/tilberedning. Du opnår 
på samme tid 60% lavere elforbrug.

• Sæt maden i kold ovn og udnyt eftervarmen: Al form for mad, 
der kræver mere end en halv time i ovnen, kan med fordel dels 
sættes ind i en kold ovn og dels færdigtilberedes ved hjælp 
af eftervarmen. Sluk derfor ovnen 5-10 minutter før maden er 
færdig, hvilket vil spare dig for cirka 25% elforbrug.

• Undgå at åbne ovnlågen under tilberedning: Hver gang 
ovnlågen åbnes, skal der efterfølgende bruges ekstra strøm til at 
kompensere for varmetabet.

• Brug mikroovn ved mindre portioner og hurtig opvarmning 
Ved brug af mikroovn kan du spare op til 75% af elforbruget 
sammenlignet med en almindelig ovn.

Med ovenstående gode råd er der lagt godt i ovnen til at spare 
en masse strøm, hvilket på sigt vil smitte positivt af på din 
elregning.

SPARETIP 4: Lad ovnens eftervarme klare tilberedningen – og 
undlad at forvarme ovnen.
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Brug pæren – og begræns dit 
strømforbrug mellem kl. 17:00 
og 20:00
Hvad laver du i tidsrummet mellem kl. 17:00 og 20:00?

Hvis du er bare en smule ligesom dine mange medborgere i 
Danmark, befinder du dig formodentlig inden for hjemmets 
fire vægge i færd med at lave mad og/eller se tv, surfe på 
internettet via din bærbar PC, tablet eller smartphone eller 
anden form for mediebrug til at fordrive aftentimerne.

Hvis du kan nikke genkendende til denne adfærd, bør du 
overveje en ekstra gang, hvilke energikrævende aktiviteter du 
gør brug af i netop dette tidsrum – og hvor mange ad gangen.

Hvorfor? Fordi prisen for transport af strøm i vinterhalvåret 
(fra oktober til og med marts) skrues i vejret i tidsintervallet 
mellem kl. 17:00 og 20:00. Strømtransport udgør hele 19% af 
din elregning. Afhængig af din geografiske lokation, og hvilket 
netselskab du er tilknyttet, kan priserne faktisk ske at blive 
fordoblet i dette tidsrum.

05



13

Derfor kan der være stor fornuft i forsøgsvist at begrænse 
de energitunge gøremål her. Dette kan være vanskeligt, 
når det netop er i disse timer, at de danske familier svinger 
de strømslugende apparater i køkkenet. Men der er andre 
aktiviteter, du kan undlade at påbegynde her.

Følgende energikrævende aktiviteter kan du med fordel flytte:

• Tøjvask
• Tørretumbling
• Støvsugning
• Brug af opvaskemaskinen (sæt den i gang sen aften eller i 

løbet af morgenen/formiddagen)
• Opladning af elbil eller andre elapparater.

For bare at nævne nogle få.

Du kan altså spare en del penge på din elregning i 
vintermånederne ved at ”slå pæren til” og planlægge dit 
elforbrug fornuftigt uden om tidsrummet mellem kl. 17:00 og 
20:00, hvor elnettet er mest belastet.

SPARETIP 5: Forsøg at lægge dit (primære) energiforbrug i de 
”billige timer” – midt på dagen eller om natten.
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Giv den fuld (natur)gas i hjemmet 
Er din kælder eller dit bryggers udstyret med et stort, 
gammelt skrummel af et oliefyr, der larmer og står og pumper 
løs i døgndrift?

I så fald bør du i den grad overveje dine muligheder for billigere 
alternativer til opvarmning af din bolig.

Et traditionelt oliefyr af ældre dato sluger nemlig ikke kun 
litervis af (dyr) olie. Den sluger også massevis af kroner og ører 
fra din bankkonto, som tikker direkte ind på din varmeregning i 
form af tårnhøje tal.

Men det er der heldigvis råd for. Ved at erstatte dit oliefyr med 
et nyt naturgasanlæg vil du nemlig kunne spare klækkelige 
summer penge på husstandens varmeforbrug.

For godt nok koster et nyt gasfyr typisk mellem 35.000-50.000 
kr. afhængig af modellen. Men denne éngangsinvestering er 
for det første relativt hurtigt tjent ind i form af besparelser på 
varmeregningen og for det andet hurtigt afbetalt – cirka på 6 
års tid.

I dag er cirka 16% af de danske boliger opvarmet med naturgas, 
og det er der rigtig god grund til. Ifølge Videnscentret Bolius 
kan du faktisk spare helt op til 65% på din varmeregning ved at 
udskifte et forældet fyr – samtidig med, at du reducerer CO2-
udledningen med 15% sammenlignet med fyringsolie.

06

https://www.idenyt.dk/energi-og-varme/gas-hjalper-dig-til-billig-varme-2/
https://www.bolius.dk/fra-oliefyr-til-naturgas-17604
https://www.bolius.dk/fra-oliefyr-til-naturgas-17604
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FAKTABOKS

Det koster cirka 30.400 kr. at opvarme et hus fra 1965 på 140 m2 
ved hjælp af et gammelt oliefyr med en virkningsgrad på cirka 75% 
(her udregnet for oliepriser efteråret 2019 – 11,50 kr. pr. liter)

Udskiftes oliefyret med et gasfyr vil samme hus kunne opvarmes til 
en pris på 14.200 kr. (her udregnet med gaspriser for efteråret 2019 
– 7,8 kr. pr. m3).
 
Samlet besparelse: 16.200 kr.

Gode spareråd ved udskiftning af oliefyr med gasfyr:

• Vælg et kondenserende gasfyr med energimærke A, der 
under forbrændingen sender varmen direkte ud til boligens 
radiatorer og varmtvandsbeholder. Årsvirkningsgraden ved 
de bedste kondenserende gaskedler kan være over 100 
procent.

• Gå efter et gasfyr, der størrelsesmæssigt passer til din bolig, 
så varmekapaciteten udnyttes optimalt.

• Sørg for, at dit gasfyr har automatisk natsænkning og 
vejrkompensation, så du kun udnytter varme, når der er 
behov for det.

• Sæt anlægget på sommerdrift om sommeren, hvor 
temperaturerne generelt er højere.

• Overvej at kombinere dit gasfyr med et solvarmeanlæg, så 
du kan reducere brugen af naturgas – fx ved opvarmning af 
brugsvand.

• Overvej muligheden for at fyre med biogas, som regnes for 
at være CO2-neutralt.

SPARETIP 6: Giv den (natur)gas i hjemmet – både til gavn for 
din privatøkonomi og miljøet.

Kilde: Videnscentret Bolius (2020).

Det skyldes dels, at virkningsgraden er langt højere for naturgas, 
der giver en bedre udnyttelse af varmen fra røggassen og sikrer 
et minimalt varmespild, og dels at naturgas er den reneste type 
af fossile brændsler, der findes. Den eksakte besparelse i kroner 
og ører afhænger af bl.a. af gasfyrets type, boligens størrelser og 
isoleringsgrad. Men én ting er sikkert og vist: Der er (massevis 
af) penge at hente!

https://www.bolius.dk/fra-oliefyr-til-naturgas-17604
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Fyld (op)vaskemaskinen – og 
drop de høje temperaturer 
Kører din vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine 
mindst én gang (hvis ikke flere) hver eneste dag?

Vi danskere har dyre forbrugsvaner, når det kommer til (op)
vask. Vi er storslemme til at sætte vask eller opvask over 
uden at fylde maskinen op. Og det kan hurtigt blive en 
bekostelig affære grundet ekstra strømforbrug og unødigt høje 
elregninger.

Derfor er der også nemme ”energi-point” at hente på kontoen 
ved ganske simpelt at udnytte dine maskiners kapacitet 
maksimalt. Når du fylder maskinens tromle helt op, vil du 
naturligt reducere antallet af vaske og dermed også dit 
energiforbrug. Og på den lange bane snakker vi bestemt ikke 
håndører – tværtimod.

Gode spareråd ved brug af (op)vaskemaskine og 
tørretumbler:

• Fyld opvaskemaskinen helt op – hver gang.
• Vask ved lavere temperaturer, så strømforbruget 

minimeres.
• Brug tørresnoren til at lufttørre tøjet frem for 

tørretumbleren. Hver tørretumbling i en A-mærket 
tørretumbler koster cirka 6 kr.

• Vælg at centrifugere tøjet ved den højest mulige hastighed 
før selve tørretumblingen. Centrifugering har et meget lavt 
strømforbrug og reducerer tørringstiden betydeligt.

• Undgå ”overtørring” ved at stoppe tumbleren, så snart 
tøjet er tørt. På den måde spilder du ikke unødvendig 
energi og risikerer ikke krympet og krøllet tøj.

• Rens fnugfilteret hyppigt – ideelt set efter hver 
tørretumbling. Dermed undgår du forlænget tørretid og 
dermed også forøget strømforbrug. 

• Brug eco-programmer, der anvender færre liter vand, lavere 
temperaturer og mindre strøm.

07
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FAKTABOKS

• I gennemsnit vasker danskerne kun 3,2 kg tøj ad gangen, 
selvom vaskemaskinerne er beregnet til 5-6 kg eller 7-8 kg.

• Du kan spare 130 kr. om året, hvis du fylder din vaskemaskine 
(A+++) op hver gang.

• Du kan spare 660 kr. om året, hvis du undlader tørretumbling 
(B-mærket) tre gange om ugen i sommermånederne og én 
gang om ugen i vintermånederne.

• Du kan spare mellem 55-105 kr., hvis du kører din 
opvaskemaskine (A++) på 50/55°C fremfor 65°C – svarende til 
10-20% lavere strømforbrug.

• Du kan spare 210 kr., hvis du halverer vasketemperaturen 
fra 40 til 20°C – svarende til 55% strømbesparelse (A+++ 
vaskemaskine til 7-8 kg).

SPARETIP 7: Fyld din (op)vaskemaskine såvel som tørretumbler 
helt op hver gang – og skru ned for temperaturerne.

Kilde: Energistyrelsen.

https://sparenergi.dk/forbruger/el/dit-elforbrug
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Tilpas elforbruget efter sæsonen –
og søg om energitilskud
Lige så simpelt og lavpraktisk det ottende sparetip kan lyde, 
lige så effektivt og vigtigt er det også. Det handler nemlig 
kort fortalt om, at du for det første rent faktisk begynder 
at reflektere over dit el- og varmeforbrug. Og for det andet 
begynder at indrette forbruget efter årstidernes skifte.

Opvarmning af boligen står typisk for mindst 50% af 
husstandens samlede energiforbrug, og der er derfor også 
nemme besparelser at hente ved selv de mindste tiltag og 
justeringer på sigt.

Og her taler vi altså ikke om en ”kold tyrker” på energifronten, 
hvor du lukker ned for al varme og finder uldundertøjet 
frem til aftentimerne. Mindre kan skam gøre det. For selvom 
det kan lyde mærkeligt, vil alene bevidstheden om dit eget 
energiforbrug kunne spare dig op til 10% på elregningen – 
svarende til cirka 520 kWh (1.040 kr.) for en familie med to 
voksne og to børn i hus.

Alene det, at du finder ”sparementaliteten” frem og begynder 
at overveje, hvornår på sæsonen du reelt set har brug for 
opvarmning (og hvornår du ikke har), kan bidrage til et mere 
rentabelt energiforbrug.
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Gode råd til et reduceret el-/varmeforbrug:

• Skru generelt ned for radiatorerne i sommerhalvåret.
• Brug brændeovnen som varmekilde i vinterhalvåret.
• Sluk for gulvvarmen om sommeren.
• Hold temperaturen i opholdsrum, køkken og badeværelse 

på 20-21 °C.
• Hold gerne lavere temperatur i de øvrige rum – fx mellem 

16-18 °C i soveværelset.
• Undlad at slukke radiatorerne helt, men indstil dem i 

stedet på lave temperaturer for at opnå den bedste 
varmeøkonomi. Du sparer intet ved at køre med én radiator 
på fuldt blus og de resterende helt slukkede – tværtimod.

• Sørg for, at boligens temperaturer aldrig kommer under 14-
16 °C. Her vil vægge og møbler blive så kolde og fugtige, at 
du skal bruge al for meget energi på at opvarme dem igen.

FAKTABOKS

• Hvis du sænker rumtemperaturen bare én grad, kan du spare 
helt op til 5-6% på dit varmeforbrug i de pågældende rum (og i 
den pågældende periode).

• Hvis du sænker temperaturen i hjemmet 2-3 °C, når du 
sover eller ikke er hjemme, kan du spare cirka 10% af dit 
varmeforbrug i de pågældende rum (og i den pågældende 
periode).

Foruden ovenstående råd, kan det yderligere anbefales at 
overveje din mulighed for:
• at energirenovere og indtænke passiv solvarme i boligens 

energiregnskab.
• at søge om energitilskud.

De to forhold hænger på sin vis sammen, da det ofte er i 
forbindelse med CO2-venlige energirenoveringer, at man kan 
søge om og er berettiget til at modtage økonomisk støtte/
kompensation til sit strømforbrug. Det kan være alt lige fra 
installation af varmepumper til en mere gennemgribende 
boligrenovering med henblik på at udnytte solens (gratis) energi 
bedre i form af passiv/bygningsintegreret solvarme.

SPARETIP 8: Tilpas dit el- og varmeforbrug efter sæsonen – og 
overvej at energirenovere samt søge om energitilskud.

Kilde: Energistyrelsen

https://www.nettopower.dk/nyheder/energitilskud/
https://sparenergi.dk/forbruger/el/dit-elforbrug


20

Udskift cirkulationspumpen – 
eller tryk på ”pause”
Har du hørt om cirkulationspumper før?

Hvis ikke bør du spidse ører! Der er nemlig rigtig gode penge 
at spare ved at udskifte den gamle model med en nyere 
eller alternativt pause pumpens aktivitet i perioder, hvor 
varmefordeling ikke er nødvendigt.

Kort fortalt bidrager en cirkulationspumpe til at pumpe varmt 
vand fra varmtvandsbeholderen i boligen til hhv. vandhanen 
eller radiatorerne. Pumper af ældre dato bruger store mængder 
strøm og har forlænget driftstid. Derfor bør du overveje at 
skifte til en nyere og mere energieffektiv udgave, der tilpasser 
sig dit varmebehov.

Hvorfor? Fordi du faktisk kan spare op til hele 80% af pumpens 
elforbrug ved at skifte til en ny model.
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FAKTABOKS

• En gammel cirkulationspumpe kører for fuld kraft hele tiden og 
kan nemt sluge strøm for helt op til 1200 kr. om året.

• En nyere cirkulationspumpe er langt mere økonomiserende og 
tilpasningsdygtig og bruger derfor kun cirka 200 kr. årligt. 

• I en gennemsnitlig husstand vil en ældre cirkulationspumpe stå 
for mere end 10% af det samlede elforbrug, hvis den kører hele 
året rundt på et højt driftsniveau.

• Ved at slukke cirkulationspumpen i fire måneder hen over 
sommeren kan du spare cirka 150 kWh svarende til omkring 
300 kr. afhængig af pumpens type.

Gode spareråd ved valg af cirkulationspumpe:

• Skift din cirkulationspumpe ud, hvis den er forældet – dvs. fra 
før 1995.

• Vælg en cirkulationspumpe med et energieffektivitetsindeks 
(EEI) på højst 0,20 for optimal energiudnyttelse.

• Begrænse cirkulationspumpernes samlede driftstid ved 
at slukke for dem, når de er overflødige – fx uden for 
fyringssæsonen eller som minimum i juni, juli og august.

• Hvis du kun har én cirkulationspumpe, skal du sætte den på 
”sommerdrift” frem for at slukke den helt, da den således kun 
producerer varmt vand.

• Overvej termostatstyring, der automatisk aktiverer 
cirkulationspumpen på netop de tidspunkter af døgnet, hvor 
du har behov for det.

SPARETIP 9: Udskift den gamle cirkulationspumpe – og sluk 
for den/sæt den på pause efter behov. Det reducerer både dit 
vandspild og el-/varmeforbrug.

HUSK: Hvis du vil undgå, at din cirkulationspumpe sætter sig fast 
i perioden, hvor den er slukket, bør du tænde for den én gang 
om måneden i cirka fem minutter.

Kilde: Energistyrelsen

https://sparenergi.dk/forbruger/varme/cirkulationspumpe
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Kig din elleverandør og -regning 
efter i sømmene
Ved du, hvad de forskellige tal, angivelser og begreber på din 
elregning betyder? Nej vel?

Rigtig mange danskere forstår grundlæggende ikke deres 
elregning, og det forstår vi sådan set godt. Elregningen er for 
det første typisk ikke det mest interessante og ophidsende 
læsestof. For det andet er det svært som forbruger at 
gennemskue, hvad ens penge reelt set går til på elregningen.

Men hvor vigtigt er det også lige, at du forstår din elregning? 
Faktisk ret vigtigt. Det er nemlig din sikring for, at du dels ikke 
betaler til noget forkert, og dels at du ikke betaler unødigt 
høje priser for el, som du kunne få meget billigere hos andre 
elselskaber.

10



23

For mens du ikke kan rykke ved priserne på transport af el, 
afgifter og moms, kan du midlertidig sagtens opnå lavere 
elpriser, hvis du laver lidt grundigt research-arbejde og forholder 
dig kritisk til de mange tilbud:

• Gennemgå din seneste elregning og tjek elpriserne på www. 
elpris.dk

• Brug Energistyrelsens elforbrugsberegner til at få et realistisk 
billede af dit private elforbrug.

• Undersøg markedet for alternative og billigere elleverandører 
og -produkter

Indhente flere tilbud, så du kan sammenligne og sikre dig den 
bedste løsning til prisen. 

Et godt sted at starte er at sammenligne dit eget og danskernes 
gennemsnitlige energiforbrug for at se, om det ligger over eller 
under. En gennemsnitsdansker bruger 1.600 kWh strøm om året, 
men faktum er, at du med de tidligere præsenterede sparetips 
nemt kan nedbringe dit årlige strømforbrug til 1.000 kWh – eller 
endnu lavere.

Hvis dit energiforbrug ligger over gennemsnittet, bør du stærkt 
overveje at skifte elselskab. Der er nemlig stor prisforskel fra 
leverandør til leverandør, og du kan hurtigt sidde fast i aftaler 
med dyre abonnementer, skjulte gebyrer, lange bindingsperioder 
osv. Tjek derfor op på dine alternativer og lad være med at 
hoppe på det første tilbud, da det ikke nødvendigvis også er det 
bedste.

SPARETIP 10: Tjek din nuværende elleverandør og din seneste 
elregning grundigt efter i sømmene – og skift eventuelt til en 
ny og mere prisvenlig udbyder.

https://elpris.dk/#/home
https://elpris.dk/#/home
https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktojer/elforbrugsberegner
https://sparenergi.dk/forbruger/el/dit-elforbrug
https://www.nettopower.dk/el/skift-elselskab/
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Skal vi hjælpe dig med at få 
ekstra god energi på kontoen?
Føler du dig særligt hårdt ramt af dyre elregninger, og 
vil du gerne spare lidt på dit elforbrug, så du kan få luft i 
privatøkonomien?

Med de 10 gode sparetips, som vi har præsenteret for dig, 
er der ikke langt fra ønske til virkelighed. Tværtimod. Vejen 
til energi- og pengebesparelserne er faktisk relativt kort, da 
samtlige af de 10 sparetips er taget direkte ud af danskernes 
hverdag. Dvs. konkrete indsatsområder i dit daglige 
energiforbrug, hvor du med få justeringer og adfærdsændringer 
vil kunne spare massevis af penge på den lange bane.

Og hvem ved – måske spare-eventyret starter med et 
leverandørskifte til NettoPower?
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Hos NettoPower er vi vaskeægte ”elsjæle”, og vi lever og ånder 
for at gøre det nemmere, sjovere og ikke mindst billigere at være 
elkunde i Danmark. Og det gør vi bl.a. ved at være blandt de 
absolut billigste elselskaber i landet – med favorable lavpriser på 
el, der er til at forstå og betale sig fra. Faktisk kan vi bryste os af 
en lang række topplaceringer i statistikkerne – senest i 2019 med:

• En førsteplads på variable elpriser i kategorien op til 1.800 
kWh/år i Østdanmark samt Vestdanmark.

• En andenplads på variable elpriser i kategorien op til 4.500 
kWh/år i Østdanmark samt Vestdanmark.

Kort sagt: Vi ønsker at være det prisvenlige alternativ til 
de store og dyre elselskaber på markedet – samt at levere 
kvalitetsservice med kunden i centrum.

Lyder NettoPower som det rigtige match for dig? Og kunne du 
tænke dig at høre mere om, hvordan du kan spare ekstra på din 
elregning? I så fald må du endelig ikke tøve med at kontakte os 
eller tilmelde dig på vores hjemmeside.

Vi lover dig: Du får både god energi og sparer penge på kontoen.

Bedste hilsner

Team NettoPower

https://www.nettopower.dk/nyheder/nettopower-topplacering/
https://www.nettopower.dk/kontakt/
https://www.nettopower.dk/tilmeld
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