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Forstå indefrysningsordingen



Agenda
Hvad er indefrysningsordningen?

Hvad kan indefryses?

Hvad kan ikke indefryses?

Omkostningerne forbundet

med ordningen

Hvordan tilmelder man sig? 

Beregningseksempler

Spørgsmål til ordningen



Hvorfor
indefrysnings-

ordningen?
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Spotpris inkl. go'energis tillæg samt moms. 

Prisudvikling



"Hensigten med 'Aftale om
vinterhjælp' har været at sikre, at den
enkelte har overblik over udgifterne i
den kommende periode, samt give

mulighed for at udskyde dele af
energiregninger i en periode med høje

energipriser." 

Energistyrelsen



Hvad er
indefrysnings-

ordningen?



Indefrysning

Indefrysningsperioden

Afdragsfri periode

Afdragsperioden 

Mulighed for at indefryse en del af

din elregning.

Prisloft på 0,80 kr./kWh for el.

Ordningen består af 3 perioder:



Tidsplan

Indefrysningsperioden

1. november 2022 - 31. oktober 2023

Du kan til enhver tid i denne

periode tilmelde dig ordningen.

De regninger, der ligger efter din

tilmelding, bliver automatisk en

del af ordningen.



1. november 2023 - 31. oktober 2024
 
 

I denne periode bliver der ikke

indefrosset flere regninger, men du

skal heller ikke afdrage på den

allerede indefrosne saldo.

 
 
 

Tidsplan

Afdragsfri periode



Tidsplan

Afdragsperioden

indfri saldoen straks

afdrage over 4 år

1. november 2024 - 31. oktober 2028

Senest den 1. oktober 2024 skal du

vælge, hvilken afdragsordning du

ønsker. 

Du kan:



Indeholdt i
ordningen

Elprisen over 0,80 kr./kWh

Abonnement

Tilmeldingsgebyr

Administrationsgebyr år 1

Udgifter til go'energi:

Moms på ovenstående poster kan

ikke indefryses.



Udelukket fra 
 ordningen

Netselskabstarif

Transmissionsnettarif

Systemtarif

Balancetarif for forbrug

Netselskabsabonnement

Netomkostninger



Udelukket fra 
 ordningen

Elafgift

Moms af alle poster på

regningen

Administrationsgebyr år 2 - 6

Afgifter til staten

Udgifter til go'energi



Omkostninger
ifm. ordningen

Tilmeldingsgebyr: 150 kr.

Administrationsgebyr: 150 kr./år

Rente: 2% pr. år for private

Rente: 4,4% pr. år for erhverv

Udgifter til go'energi

Udgifter til staten



Hvordan
tilmelder man

sig?



Tilmelding

Tilmelding sker på:
www.go-energi.dk/selvbetjening



Tilmelding

MitID

NemId

Kundenummer og internetkode

Log på med:



Tilmelding



Tilmelding



Tilmelding



Tilmelding

Indtast CPR-nummeret på den

eller de personer, der skal hæfte

for indefrysningen.



Tilmelding



Proces

Udfyld din tilmelding på 

www.go-energi.dk/selvbetjening.

Du modtager en bekræftelsesmail

om, at vi har modtaget din

anmodning. 

1

2



Proces

Vi behandler din anmodning.

Du modtager en mail om, at vi har

godkendt din anmodning.

Tillægskontrakt og vilkår vil være

vedhæftet.

3

4



Proces

Vi genberegner din regning.

Du modtager en ny regning på den

betalingskanal, du plejer at

benytte, f.eks. Betalingsservice,

mail eller e-Boks. 

5

6



Proces

Dine fremtidige regninger indtil 31.

oktober 2023 bliver automatisk en

del af indefrysningsordningen.

7

8

På dine regninger kan du se

beløbet, der indefryses, samt

saldoen for alle indefrysninger



Afmelding



Afmelding

Du kan til enhver tid afmelde dig
ordningen.

I indefrysningsperioden afmelder
du dig samme sted, som du har
tilmeldt dig. 

www.go-energi.dk/selvbetjening



Afmelding



Afmelding

I den afdragsfrie periode samt

afdragsperioden kan du afmelde

dig ordningen ved at indfri det

indefrosne beløb.



Flytning &
leverandørskifte



Flytning

Din tilmelding til ordningen vil

ikke automatisk blive overført.

Du skal tilmelde dig ordningen

på din nye adresse. 

Hvis du flytter adresse, men

forbliver kunde hos go'energi:



Flytning

Du skal tilmelde dig ordningen

på din nye adresse hos dit nye

selskab. Din tilmelding vil ikke

blive overført automatisk.

Det indefrosne beløb hos

go'energi forbliver hos

go'energi og skal afdrages til

os.

Hvis du flytter adresse og skifter

elselskab:



Leverandørskifte

Du skal tilmelde dig ordningen  

hos dit nye selskab. Din

tilmelding vil ikke blive

overført automatisk.

Det indefrosne beløb hos

go'energi forbliver hos

go'energi og skal afdrages til

os. 

Hvis du skifter elselskab fra

go'energi:



Beregnings-
eksempler

 
4.000 kWh







Se flere
beregnings-

eksempler på
vores hjemmeside



Spørgsmål


