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SK Forsyning – laveste el-priser nogensinde
SK Forsyning sætter endnu engang priserne på el-forsyning ned. Det betyder, at prisen på
markeds-el er den laveste, koncernen nogensinde har haft, siden sammenlægningen i 2008.
Også når det gælder prisen for transport af el i el-nettet er den gået ned.
Prisen på markeds-el har ikke været lavere siden koncernen blev dannet i 2008
Priserne på markeds-el er også reduceret meget i løbet af året. Den første januar i år var prisen
46,13 øre/kWh inkl. moms (36,90 øre/kWh ekskl. moms), mens den her pr. 1. juli er sat ned til
36,63 øre/kWh inkl. moms (29,30 øre/kWh ekskl. moms). Prisfaldet skyldes kraftige prisfald på
den nordiske el-børs.
”El-kunderne kan altså her i det næste kvartal glæde sig over den laveste pris nogen sinde siden
SK Forsyning blev dannet tilbage i 2008. Hvordan prisen konkret vil se ud fra oktober, ved vi ikke
pt., men tendensen er normalt højere priser i vinterhalvåret”, siger Henrik Birch.
Prisen for transport af el i el-nettet er trykket i bund
Taksten for at benytte el-nettet sænkes midlertidigt for resten af 2014. Takstreduktionen får
betydning for alle vores kunder. For private kunder reduceres taksten fra 11,5 øre/kWh til 8,85
øre/kWh ekskl. moms.
Det årlige abonnement får også et kraftigt nøk ned, idet det reduceres fra 560 til 450 kr. ekskl.
moms om året. ”Vi driver el-nettet effektivt. Og det, har vi valgt, skal komme vores kunder til
gode.”, siger Teknisk Direktør i SK Forsyning Henrik Birch og fortsætter: ”Vores priser på el-siden
er meget konkurrencedygtige, og nu bliver de det bare i endnu højere grad”.
Prisnedsættelserne opvejes i nogen grad af, at PSO-afgiften stiger. PSO er en afgift, der skal
betales til staten og den stiger, når prisen på markeds-el falder, idet staten da skal udbetale større
tilskud til vindmøllerne.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Henrik Birch, Teknisk Direktør i SK Forsyning, tlf: 2171 0428
SK Forsyning er en multiforsyningsvirksomhed, der varetager el-, vand- og fjernvarmeforsyningen,
håndterer spildevand samt sikrer gadelys i Slagelse Kommune. SK Forsyning beskæftiger 150
medarbejdere og omsætter netto årligt for ca. kr. 500 mio.
For yderligere information se www.skforsyning.dk

