
Prisen på energi  
er steget voldsomt  
– få tips til at spare penge 

Det seneste års tid er det blevet langt dyrere at leve. Fødevarepriserne er steget  
og gør et større indhug i husholdningsbudgettet end tidligere, men det er intet i  
forhold til den stigning, der er sket i prisen på energi. Vi betaler i dag langt mere  
for vores strøm, end vi gjorde tidligere, og gasprisen har taget en himmelflugt. Flere  
steder koster gassen 200 - 300 procent mere, end den gjorde førhen.  

Til sammen gør stigningerne, at vi har færre penge til rådighed, når regningerne  
og maden er betalt – langt færre i nogle tilfælde. Energiafdelingen i DAB giver her  
et par gode råd til, hvordan du kan spare på dit energiforbrug. Ikke siden oliekrisen  
i 1970’erne har det været så aktuelt som nu.

Spar på varmen

Helt lavpraktisk kan du spare mange penge på varmeud-
giften, hvis du ændrer dine vaner bare en lille smule. Det 
handler især om at spare på det varme vand, for det koster 
mange penge at varme vandet op. 
 Et godt råd er derfor at tage kortere bade. Skærer du 
bare et par minutter af badet, gør det en stor forskel. Bader 
du meget varmt, kan du også skrue mere ned for tempera-
turen, end du plejer. 
 Når du lufter ud, så husk at skrue ned for din radiator, 
indtil udluftningen er færdig.
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En energisluger

Rigtig mange mennesker har tørretumblere i deres bolig, og det er en af de største energislugere i hjemmet. Med de 
priser, vi har i øjeblikket, kan det koste over 10 kroner i timen at have sin tørretumbler kørende. Hvis du har mulighed 
for det, så tør tøjet udenfor i stedet. Det kan måske være fristende at tørre tøj i boligen, men det kan give problemer 
med indeklimaet, så det kan vi ikke anbefale.
 Også opvaskemaskinen bruger meget strøm, fordi den skal varme det kolde vand op. Prisen på el varierer i  
løbet af dagen, så du kan med fordel forudindstille den til at starte på et tidspunkt på dagen, hvor elprisen er lav. 
Medmindre du er virkelig effektiv til at vaske op i hånden, kan det ikke svare sig at bruge den løsning. 
 På siden andelenergi.dk under "setimepriser" kan du hver dag se de forventede dagsaktuelle priser på strøm  
og på den måde finde ud af, hvornår du skal indstille opvaskemaskinen til at starte. Dage med meget vind kan  
elprisen være utroligt lav. Det var for eksempel tilfældet 23. april, hvor du klokken 12 - 13 betalte 19,94 øre/kWh og 
klokken 20 - 21 170,84 øre/kWh. 

OBS: Grafen på linket viser kun den rene elpris.  
Udover den viste elpris består den samlede  
elregning af afgifter, offentlige forpligtelser,  
transport af el, netabonnement og elabonnement.

De gode gamle
Fordi prisen på strøm er så høj, giver det rigtig god me-
ning at nævne de gode, gamle spareråd, da små ændringer 
i forbruget betyder mere end tidligere. 
 Husk derfor at slukke lyset, når du går ud fra et værelse. 
Sluk fjernsyn, computerskærme og lignende i stedet for 
at lade dem stå på standby. Vi har mere elektronisk udstyr 
end nogensinde, og de tager alle strøm, tænk derfor over, 
hvordan du bruger dem. 
 Hvis du skal tø madvarer op, så gør det i køleskabet.  
Det hjælper til at holde på kulden i køleskabet, og så er det 
også bedre for madvarerne at tø langsomt op.


