
  

Faktaark 23. september 2022 

 
Indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder 

Der indføres en midlertidig og frivillig indefrysningsordning for el- og gas- og fjern-
varmeregninger. 

Husholdninger og virksomheder vil få mulighed for at indefryse betalingen af den 
del af regningerne for el og gas, der overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021. For 
fjernvarme gælder det tilsvarende, at den del af regningerne, der overstiger fjernvar-
meprisen i januar 2022 for de ti dyreste fjernvarmeselskaber, kan indefryses.  

Lofterne for el og gas sættes for den rå el- og gaspris før tariffer, afgifter og moms, 
mens loftet for fjernvarme sættes ift. forbrugerprisen inkl. afgifter, tariffer og moms 
mv., jf. tabel 1. 
 
I tabel 1 er der opstillet en simpel illustration af, hvad lofterne kan betyde for den 
gennemsnitlige samlede pris inkl. moms mv. med udgangspunkt i historiske tariffer 
mv. Hvilke forbrugerpriser den enkelte husholdning og virksomhed møder, hvis de 
benytter indefrysningsordningen, vil bl.a. afhænge af den enkelte kundes energisel-
skab og forbrugsmønster. Men mange kunder vurderes med de nuværende afgifter 
og tariffer at møde elpriser for deres almindelige elforbrug i størrelsesordenen 3-4 
kr. pr. kWh. Ligeledes forventes mange gaskunder at møde forbrugerpriser i stør-
relsesordenen 15-20 kr. pr. m3. 
 

 
Den enkelte kunde kan bede sit energiselskab om at få indefrosset den del af reg-
ningen, som følger af, at priserne ligger over loftet. Det enkelte energiselskab har i 
den forbindelse mulighed for at henvende sig til staten for at låne det beløb, som 
kunderne i selskabet samlet set har fået indefrosset. Indefrysningsordningen gælder 
for regninger i en 12 måneders periode.  
 

Tabel 1 
Lofter og typiske gennemsnitlige samlede priser  

 Lofter, Rå pris 
Typisk gennemsnitlig 
samlet pris før afgifts-
lempelse på almindelig 

elektricitet 

Typisk gennemsnitlig sam-
lede pris efter afgiftslem-

pelse på almindelig elektri-
citet for 1. halvår 2023 

Gas (kr. pr. m3) 5,84  15,45 15,45 

Elektricitet (kr. pr. kWh) 0,8  2,18 2,18 

Almindelig elektricitet (kr. pr. kWh) 0,8  3,04 2,18 

Fjernvarme (kr. pr. kWh) - 1,44  1,44 

 

 
Anm.: Den samlede elpris varierer mellem de forskellige netområder på grund af forskelle i nettariffer og 

netabonnement. Elprisen varierer også mellem de over 100 elprodukter, som forbrugerne kan vælge imellem, 
og mellem Øst- og Vestdanmark. Der tages ikke højde for fremtidige ændringer i tariffer mv. i tabellen.  
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Staten garanterer for kundernes indefrosne beløb hos energiselskaberne, såfremt 
kunderne ikke kan betale lånet tilbage. Lån og garanti sikrer, at energiselskaberne 
ikke får likviditetsproblemer eller tab som følge af, at de skal indefryse en andel af 
kundernes energiregninger. 
 
Den enkelte kundes indefrosne beløb afdrages til energiselskabet i en periode på 4 
år, når de 12 måneder med indfrysning er udløbet, og kunden efterfølgende har haft 
en afdragspause på et år. I takt med, at kunderne betaler det indefrosne beløb til-
bage, skal energiselskabet ligeledes betale lånet fra staten (inkl. forrentning) tilbage. 
 
For husholdninger fastsættes en rente på 2 pct., svarende til statens gennemsnitlige 
finansieringsomkostninger pr. primo september 2022. Husholdninger med et di-
rekte kundeforhold til el-, gas- eller fjernvarmeselskaberne har et retskrav på at 
kunne tilmelde sig ordningen.  

Virksomheder samt kultur- og foreningsliv 
Ordningerne for virksomheder samt kultur- og foreningsliv bygger på de samme 
principper som ordningen rettet mod husholdningerne. Institutioner, der er fuldt 
ud offentligt ejet, vil ikke kunne gøre brug af ordningerne.  

Som følge af, at nogle virksomheder har et meget stort energiforbrug (de såkaldt 
energiintensive virksomheder), etableres der to gensidigt udelukkende ordninger.  

De virksomheder, der anvender ordningerne, vil skulle betale en årlig rente på 4,4 
pct. Dette dækker del statens fundingomkostninger, svarende til statens gennem-
snitlige finansieringsomkostninger pr. primo september 2022, og dels en præmie til 
dækning af statens omkostninger til afdækning af statsfinansielle risici ved ordnin-
gen. 

En generel ordning for virksomheder  
Ordningen bygger på principperne for ordningen rettet mod husholdningerne med 
mulighed for indefrysning hos virksomhedens energiselskaber i 12 måneder, en af-
dragspause på et år og en efterfølgende afdragsperiode på op til 4 år.  
 
Modsat husholdningerne indføres der et loft over de enkelte virksomheders sam-
lede indefrysning. Lofterne er baseret på EU-Kommissionens kriserammebestem-
melser og udgør 15 mio. kr. for el og gas samlet og 3,75 mio. kr. for fjernvarme.  
 
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. 
 
En ordning for energiintensive virksomheder 
Nogle virksomheder, fx visse industrivirksomheder, har særligt høje udgifter til 
energi. Der lægges derfor op til, at der etableres en særlig ordning med afsæt i EU-
kommissionens kriserammebestemmelser, der bl.a. indebærer, at energiintensive 
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virksomheder defineres som virksomheder, hvor mindst 3 pct. af omsætningen gik 
til energiforbrug i 2021. 
 
De energiintensive virksomheder får ret til et lån, som dækker op til halvdelen af 
deres ekstraudgifter til el og gas, når prisen overstiger det dobbelte af den gennem-
snitlige spotpris (rå-el-/gaspris) i 2021. Det svarer til en gaspris på over 8,37 kr. pr. 
m3 og en elpris på over 1,42 kr. pr. kWh. Der er tale om en lavere pris for gas, men 
højere pris for el end i den generelle ordning for virksomheder, hvilket følger af de 
midlertidige kriserammebestemmelser for statsstøtte. 

Det vil være muligt for de energiintensive virksomheder at låne op til et loft på 190 
mio. kr. over en periode på 12 måneder. Grundet ordningens kompleksitet admini-
streres den direkte af Erhvervsstyrelsen, som efter ansøgning yder lån direkte til 
virksomhederne, dvs. uden om energiselskaberne. 

Særligt om boligforeninger 
Hvis der er tale om en boligforening, andelsforening m.v., hvor foreningen er kunde 
hos energiselskabet, er det denne forening, der får adgang til ordningen, og ikke den 
enkelte ejer/lejer. Det er op til den enkelte forening, hvordan ordningen implemen-
teres lokalt.  

Boligforeninger mv. vil typisk være registreret som en virksomhed hos energisel-
skaberne og vil derfor i udgangspunktet blive placeret under virksomhedsordnin-
gen, herunder ift. rentevilkår og lofter for maksimal indefrysning.  

Boligforeninger mv., der ikke som udgangspunkt har virksomheder som medlem-
mer, undtages for lofterne, ligesom der etableres en pulje, hvor boligforeninger mv. 
kan søge tilskud til renteforskellen ned til ordningen for husholdninger i perioden, 
hvor de afdrager på ordningen. Der afsættes som udgangspunkt 50 mio. kr. årligt 
til puljen i perioden 2025-2028. Puljens størrelse revideres efter 2023, når omfanget 
af ansøgninger fra boligforeninger mv. til indefrysningsordningen er kendt. Puljen 
administreres af Erhvervsstyrelsen 
 
Gennemførelse af indefrysningsordningen både for husholdninger og virksomhe-
der forudsætter, at ordningen statsstøttegodkendes af Europa-Kommissionen. 
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