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Fup og fiduser med strømpriser, FruGrøn.dk 1/9/2022
Pas på ”lokke reklamer”
Lige nu hvor elpriserne stiger, er der kamp om kunderne. Dygtige marketingsfirmaer prøver at lokke os
forbrugere til at skrive under på en ”bedre” og billigere strøm aftale.
Jeg har besøgt nogle af siderne og finder ud af, at de ikke er uvildige. Der står ofte kun 3-4 firmaer bag
deres tilbud om at undersøge de bedste priser.
Firma:

Firmaer, der markedsfører sammen:

Elberegner.dk

NRGI, OK, NettoPower, Velkommen

Findenergi.dk

NRGI, OK, NettoPower, Velkommen

Dinfagpartner.dk

NRGI, OK, NettoPower, Velkommen

El.nu

Blue Energy, Modstrøm, Nordlys

Eltjekket.dk

Velkommen A7S, Den gode Eltavle,Aps, Velkommen A/S

Tjenestetorvet.dk

Giver tilbud på strøm, fiber, gas m.v. for specifikke firmaer.

Søger du på Google står der ”annonce” ud for dem, der har disse sammenligninger. Hvis du skriver navn,
telefonnummer m.v. får du ikke nødvendigvis den billigste el, men de ringer og giver tilbud mellem de 3-4
firmaer der står bag.

Brug uvildige sider her:
Firma:

Afsender:

Elpris.dk

Udarbejdet af Forsyningstilsynet som er en offentlig, uafhængig
myndighed, som blandt andet overvåger dele af energimarkedet.

også på Borger.dk
Eloverblik.dk

Udarbejdet af energinet.dk som er en offentlig virksomhed der sørger
for el- og gas net i DK Log ind og følg dit forbrug

http://elpris.wen.dk

En uvildig side, der viser den aktuelle elpris time for time.
Siden bliver opdateret hver dag kl. 13

SparEnergi.dk

Uvildig side udarbejdet af Energistyrelsen. Ud over masser af
energispareråd er der også en side med elpriser de kommende timer.

Dit lokale elselskab sælger normalt også strøm. Vores andelsselskab på Sjælland er Andel (tidligere SEASNVE) som også sælger strøm. Men vil du selv som forbruger være med til at bruge strømmen, når den er
billig og CO2 venlig, er det vigtigt, du har en aftale om variabel pris MED flexafregning.
Anne Grete Rasmussen, pens. Lektor og energirådgiver. Sorø den 12.09.2022
Telefon 2065.2065, CO2tips.dk, FruGrøn.dk
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Et eksempel på den ikke uvildige side elberegner.dk

Når du klikker på din by får du samme 4 firmaer frem. Som den nedenfor. Hentet 1.9.2022 på nettet

Jeg undrer mig over, at firmaer som NRGI (4,8) og OK (4,4) med høje score på Trustpilot går sammen med
de to nye firmaer med meget skældud på trustpilot. NettoPower (3,7) og Velkommen (3,6)

