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Artikel: Hjælp dine lejere/andelshavere med at købe el ind i fællesskab 
Af. Göran Wilke CEO for IC-Meter, tidligere chef for Elsparefonden 

 

I Danmark kan brugerne frit vælge elselskab. Det bør give valgfrihed og konkurrence. Det kan dog være 

svært at finde ud af om strømmen er pynte eller stedse grøn. Hertil kommer at det ikke er ret mange penge 

at spare for den lille forbruger. Kan lejere og andelshavere få mere ud af det frie el-valg?  

 

– YES, de skal blot rotte sig sammen, agere som én stor kunde som stiller krav og køber el ind på 

fællesskabets vegne. En revitalisering af andelstanken, som nu er mulig takket være den offentlige DataHub 

og smart IT. Intet mindre. 

 

Fordele? 

 

o ’Fair’ grøn strøm og en lidt lavere elregning  

 

o Månedsafregning for faktisk elforbrug direkte via huslejen, med en informativ månedsrapport som 

beskriver forbrugsmønster og udvikling, nøgletal, sammenligning med naboerne osv. 

 

o En afregning som enkelt kan udvides til elforbrug i lade stander, fælles solceller, men også 

månedsafregning for varme og vand. 

 

o Et tidssvarende ejerskab og håndtering af forbrugsmålinger som lever op til de nye EU-krav om 

månedsrapport og -afregning, med fokus gennemsigtighed, fair afregning og adfærdspåvirkning. 

 

Når én boligafdeling – lejer, andele eller ejerlejligheder - samler sit elforbrug, har det skabt en 

virtuel ’storkunde’. Dét er interessant for en el-leverandør som ellers jagter beboerne enkeltvis.   

 

Hvordan kan forbrugerne købe el ind i fællesskab? 

Takket være Energinet.dk’s DataHub er det ganske ligetil. Lejere/andelshavere/ejere går sammen og 

udpeger en aktør som på deres vegne står for indkøb og intern afregning af elektricitet. Når det ligger et 

godt tilbud, melder de interesserede beboere sig til aftalen. Ingen krav om 100% tilslutning, men netop en 

mulighed for dem som vil høste gevinsterne af fælles indkøb.   

 

Firmaet IC-Meter har lanceret et IT-system som registrerer aftaler, beboernes accept og henter 

elforbrugsdata fra DataHub. IT-systemet administrerer interne el-tariffer som matcher de fælles udgifter til 

net- og elhandelsselskaber. Afregning sker via den månedlige husleje, suppleret med rapport som beskriver 

den enkeltes elforbrug i måneden, med grafer, nøgletal etc. Når året er omme produceres et samlet 

regnskab, med fokus på at indtægter og udgifter skal matche. 

 

Det er ingen geografiske begrænsninger på hvem som kan være med i en aftale, ligesom en aftale kan 

blande forskellige former for bolig- og erhvervskunder. Afregning via den månedlige husleje er sikret via 

en åben snitflade til huslejesystemer, som de største udbydere - Unik og EG-Bolig - allerede har 

implementeret.  
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Skal brugerne så binde sig for en el-leverandør i flere år? 

-Nej det frie elvalg er vigtigt og skal respekteres.  

 

Indkøbs-gruppen indgår en aftale med én udbyder for en fast periode, f.eks. et eller nogle år. Men det 

betyder ikke at de enkelte lejere/andelshavere er bundet. Måske er de flyttet for aftalen er udløbet, mens 

andre er kommet til. Kort sagt, lejerne kan træde ind og ud af aftalen med få måneders varsel. 

 

Kernen i aftalen mellem indkøbsgruppe og el-udbyder er en prisformel, hvor prisen justeres efter antal 

tilsluttede lejemål. Stigende tilslutning får priserne til at falde, mens faldene tilslutning fører til det 

modsatte.  

 

Det ’snedige’ med konstruktionen er, at alle parter har en interesse i at aftalen er opleves som attraktiv og at 

så mange som muligt slutter sig til. Hvis forbrugerne omvendt smutter dør aftalen stille og roligt.   

 

Energifællesskab – uden juridiske forhindringer 

Initiativet er et af de første konkrete bud på EU’s store satsning på energifællesskaber, hvor lokalområdet 

går sammen for at høste nogle fælles gevinster. Det går generelt lidt trægt i Danmark, fordi myndighederne 

her fastholder at energifællesskaber ikke må føre el over matrikel-grænser. Det har netselskaberne monopol 

nemlig på, og indtil nu har myndighederne ikke ryddet denne barriere af vejen. 

 

Men i dette koncept om fælles el-indkøb er netselskabernes monopol ikke udfordret.  Strømmen 

transporteres fortsat af netselskaberne ud til de enkelte kunder og målere. Det gælder også når 

boligforeninger på forskellige adresser og matrikler går sammen, bruger hinandens ladestandere osv. 

 

Hvad er udlejerens rolle? 

Den kan være meget lille, men udlejerne kan selvsagt også være primus motor som opmuntrer beboerne til 

at købe ind i fællesskab. Minimumsydelsen er at udlejeren, accepterer at betaling for elektricitet kan indgå i 

opkrævning af den månedlige husleje. En mere proaktiv rolle er at udlejer/boligorganisation indkalder til 

opstartsmøde og bistår med at vurdere tilbud mv. Endelig er der muligheden for at boligorganisationer og 

administratorer selv organiserer storindkøb af elektricitet som et ekstra servicetilbud til sine kunder.  

 

Er det IT-udfordringer? 

Opgaven er ikke særlig svær. IT-løsningen er i drift og har den åbenbare fordel at der ikke skal ske en IT-

integration med de enkelte el-leverandører og netselskaber.  Alle data hentes fra den statslige DataHub som 

samler al registrering af selskabernes kundeoplysninger, forbrugsdata, el-aftaler m.v. IC-Meters system er i 

drift efter test med integration til de største huslejesystemer – Unik og EG-Bolig.  

 

Det ’smukke’ med konceptet er at skift til fælles indkøb kan ske helt virtuelt. Ingen fysiske ændringer i el-

systemer og -målere. Det hele sker automatisk når den enkelte kunde har givet sin accept om at være med, 

og den valgte el-leverandør har registreret aftalen i DataHub’en.    

 

Hvad skal el-handlerne gøre? 

Foreløbig skal de forholde sig i ro. Normalt er det el-handlerne som bombarderer os med tilbud, pr. brev, 

telefon, annoncer osv. Nu vender vi bøtten og lader repræsentanter for brugerne indhente tilbud, hvor de har 

en pænt stor portefølje af lejemål i bagagen.  

 

Denne form for selvorganisering er måske uvant men - uden tvivl – interessant for el-handlerne. Fælles el-

indkøb betyder at kunderne skaber én ny virtuel ’storkunde’ som måske køber helt op til én hel GWh 

elektricitet årligt, dvs. 200 – 500 gange elforbruget i én lejlighed.  

 

Ifølge økonomisk teori giver storindkøb lavere priser. Gevinstens størrelse kan være svær at vurdere, men 

mon ikke el-handlere vil lægge nogle interessante bud for at fange hundredvis af lejligheder, eller mere, i én 
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aftale? I dag er nogle elhandlere så sultne, at de udfordrer markedsføringsloven, for at få en aftale med én 

lejlighed. 

 

Hvordan kan elforbrug i ladestandere afregnes? 

Her har vi en vigtig skillelinje. Skal man købe ladestander med eller uden binding? 

 

Boligselskaber som vælger at etablere egne ladestandere står frit med hvor strømmen kommer fra, herunder 

udnytte strøm fra egne solceller. Firmaet Spirii leverer f.eks. ladestandere til boligforeninger, uden binding 

til elselskab, men med betalingsmodul og integration til IC-Meter’s afregningssystem. Ved opladning af 

elbilen bruger beboerne en chip som registrerer elforbrug, med afregning via huslejen og dokumenteret i 

månedsrapport.  

 

Hvordan er denne mulighed opstået? 

Startskuddet var Folketingets beslutning om det frie forbrugsvalg samt beslutningen om at etablere en 

DataHub, hvor alle elforbrugsmålinger samles. Firmaerne EXERGI og IC-Meter har sammen udviklet og 

lanceret et IT-system til administration og intern el-afregning. Konceptet, som er støttet af Københavns 

kommune, trækker data fra DataHub’en og producerer månedsrapporter og -afregning med fuld integration 

til de eksisterende huslejesystemer.   

 

First mover – Hedemarken AKB 

Den første boligafdeling som gør brug af systemet, er boligafdelingen Hedemarken under AKB. De lægger 

ud med en ’fuld’ pakke, omhandlende elforbrug i lejligheder, ladestandere og fælles solcelleanlæg. Ønsket 

om at udnytte elektricitet fra egne solceller i lejlighederne har omvendt været en stor udfordring.  

 

Perspektiver – månedsafregning og fair afregning for alle former for forbrug 

I et marked er udbyderne tit store og stærke, mens forbrugerne er mange men - hver især - små. Her gør 

DataHub og smarte IT-løsninger det enkelt og ressourceeffektivt for beboerne at samles om indkøb.  

 

Næste step er selvsagt månedsrapportering og afregning for alt forbrug – varme, varmt og koldt brugsvand, 

men også andre services, f.eks. vask, billeje etc. De gamle koncepter med aconto beregning og årsafregning 

står for fald. Fra 2022 har EU besluttet at forbrug skal afregnes hver måned, suppleret med informationer 

som beskriver forbrug med nøgletal, sammenligninger etc. 

 

MEN hvorfor vente til 2022 når teknikken er klar? 

Beboerne kan spare penge og få månedsrapporter som er til at forstå og som påvirker deres adfærd? 


