Hvad betyder de nye regler for dig
Nye regler på el-markedet den 1. april 2016
De nye regler gælder for alle el-kunder i Danmark og betyder, at du fremadrettet vil have én samlet
leverandør af strøm. Du har måske ikke været klar over det, men i dag er der to selskaber, som sørger for
strøm til dig og din bolig:
• Dit netselskab, som ejer el-nettet i dit lokalområde, og som er transportør af strømmen
frem til din bolig (SK Elnet A/S)
• Dit el-handelsselskab, som sælger den strøm, du bruger (SK Energisalg A/S)
Du vil sikkert ikke mærke den store forskel, men de nye regler betyder, at det i fremtiden vil være din el-leverandør, der også opkræver dig for transporten af strøm samt for skatter og afgifter.
El-leverandøren er det selskab, du køber din strøm hos. Netselskabet ejer el-nettet i dit lokalområde og er
transportør af strømmen frem til din bolig.
Du kan nedenfor læse mere om, hvad de nye regler betyder for dig.
Dansk Energi er el-selskabernes brancheorganisation. På deres hjemmeside kan du også læse yderligere om
de nye regler, der træder i kraft den 1. april 2016.
Læs mere her...> (http://www.danskenergi.dk/AndreSider/Energifakta/NyeRegler.aspx)

Ny leveringspligt erstatter forsyningspligten
Hvad betyder det?

Med de nye regler ophæves den forsyningspligt, der gælder i dag og erstattes af et nyt princip kaldet leveringspligten.
Forsyningspligten betød, at hvis du som kunde ikke selv aktivt valgte en el-leverandør, blev du tildelt et prisreguleret el-produkt.
Den nye leveringspligt betyder, at alle el-leverandører på det danske marked får pligt til mod betaling at levere elektricitet til husholdningsforbrugere, der anmoder om det. En husholdningsforbruger er en el-forbruger,
der køber elektricitet til eget eller hovedsageligt til eget husholdningsforbrug.
Forbrugerne skal fremover aktivt vælge deres el-leverandør i stedet for automatisk at blive forsynet af den
forsyningspligtige virksomhed, hvis de ikke træffer et valg.
Ophævelsen af forsyningspligten ventes at medføre øget konkurrence på markedet for el.
Den nye leveringspligt gælder kun husholdningsforbrugere. Virksomheder vil ikke længere være sikret en lovmæssig ret til at få leveret elektricitet.
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SK Forsynings forsyningspligtaftale udløber den 31. marts 2016
Hvis du i dag har en forsyningspligtaftale med os, vil vi automatisk tilbyde dig en ny aftale senest tre måneder inden de nye regler træder i kraft den 1. april 2016. Aftalen er sendt til dig pr. brev i løbet af december
2015.

Enkelte steder i landet ophører forsyningspligten først i 2017
Hvis du er el-kunde i et geografisk område, som efter den 1. april 2016 fortsat er omfattet af reglerne om
forsyningspligt, vil forsynings- og leveringspligt fungere sideløbende frem til forsyningspligtens ophør i løbet
af 2017. Dette får betydning for dig, hvis du flytter i ny bolig, inden forsyningspligten ophører. Foretager du
ikke et aktivt valg af el-leverandør, vil du automatisk blive tilbudt et el-produkt af den el-leverandør, som har
forsyningspligt i området.

Din nye aftale og vilkår
I forbindelse med den nye lov på el-markedet og ophør af forsyningspligten, skal vi ifølge lovgivningen sende
dig et brev med en ny aftale og/eller nye leveringsbestemmelser. Dette brev har du fået fra os i december
2015.
Hvad brevet indeholder, afhænger af hvilken type aftale du har med os i dag.
Har du i dag ikke aktivt valgt et produkt hos os, så er du omfattet af en forsyningspligtaftale og vil derfor
modtage en ny aftale, samt vores opdaterede vilkår.
Har du derimod indgået en aftale med os om f.eks. en FastPris-aftale, så vil du blot modtage vores opdaterede vilkår.
Uanset, hvilken aftale du har med os, forbliver din samlede el-pris den samme.
Du skal ikke foretage dig noget, hvis du er tilfreds med de varslede ændringer - så træder den nye aftale
automatisk i kraft den 1. april 2016. Hvis du derimod ikke vil acceptere aftalen, kan du vælge et andet el-produkt hos os eller opsige aftalen med virkning fra 1. april 2016. Du kan se mere om vores produkter og indgå/
ændre din aftale her...> (www.skenergisalg.dk)
Det aktuelle overblik over el-leverandører, el-produkter og priser finder du på hjemmesiden
www.elpristavlen.dk (link hertil) (efter den 1. april 2016 finder du oplysningerne på www.elpris.dk).

Ekstraordinær aflæsning og afregning den 31. marts 2016
Af de nye regler følger, at alle kunder skal aflæse el-måleren den 31. marts 2016, og der bliver foretaget en
ekstraordinær opgørelse af forbruget.
Du får naturligvis mere information, når tidspunktet nærmer sig.
Dette gælder dog IKKE for dig med solcelleanlæg i nettoafregningsgruppe 6. Du vil af hensyn til afregningen
med Energinet.dk, følge den ordinære årsopgørelse, hvilket betyder, at du først vil modtage slutopgørelsen
fra dit netselskab på samme tidspunkt, som du normalt modtager din årsopgørelse.

Hvis du flytter – flytter strømmen med dig
Uanset, hvor i landet, du flytter hen, fortsætter vi med at levere strøm til dig. Du skal bare kontakte os på
5836 2500 eller på: mail@skenergisalg.dk og oplyse din nye adresse senest 14 dage før du flytter, så sørger vi
for, at strømmen følger med dig til din nye bolig.

Kontakt os på: 5836 2500 eller
på mail@skenergisalg.dk
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