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Beskrivelse af ordning for prisloft
Indefrysningsordning for høje energiregninger
For at hjælpe de mange danskere, der lige nu har svært ved at betale deres høje
energiregninger, foreslår regeringen at fastsætte et midlertidigt prisloft for el, gas og
fjernvarme som led i regeringens forslag til en indefrysningsordning for husholdningers energiregninger. Den del af regningen, hvor prisen er over loftet, kan husholdningerne frivilligt vælge at udskyde og således betale den tilbage på et senere
tidspunkt. Husholdningerne vil således stadig skulle betale for den energi, de bruger,
men ordningen giver mulighed for at udskyde dele af regningen til afbetaling over
en årrække.
I regeringens forslag lægges der yderligere op til, at staten garanterer husholdningernes indefrosne gæld til energiselskaberne og samtidig stiller likviditet til rådighed
for energiselskaberne i form af statslige lån. Lånene skal svare til husholdningernes
indefrosne betalinger som følge af loftet over prisen.
Regeringen foreslår, at det fastsatte prisloft for el, gas og fjernvarme skal gælde for
en periode af 12 måneder. Der foreslås en afdragsperiode på 5 år.
Regeringen foreslår, at prislofterne for de inkluderede energikilder sættes til:
•
•
•
•

Gas til 15,45 kr. pr. m3
Varmepumper og elpaneler til 1,87 kr. pr. kWh
Fjernvarme til 1,44 kr. pr. kWh
El (belysning mv.) til 2,99 kr. pr. kWh

Det er regeringens vurdering, at de foreslåede prislofter repræsenterer en balancegang mellem på den ene side at sikre en betydelig og reel hjælp til husholdningerne,
men også på den anden side bevare et umiddelbart prissignal og en vis sikkerhed
for, at priserne efterhånden vil nå ned i et leje, hvor man kan begynde at afdrage på
gælden.
Energiselskaberne vil selvsagt få en stor rolle i den ordning, som regeringen lægger
op til. Derfor vil regeringen nu gå i dialog med energiselskaberne om, hvordan modellen konkret kan implementeres og administreres. Der er mange ting, der stadig
skal falde på plads, både ift. praktisk håndtering og ny lovgivning. Dette arbejde skal
vi gøre i fællesskab – også med Folketingets partier.
Regeringen kigger sideløbende på, hvordan en ordningen kan udvides til også at
omfatte virksomhederne, herunder virksomheder inden for kulturlivet.
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