
Fernand ETGEN
President vun der

Chamber vun den Deputéierten
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 03/03/2022

Här President,

Sou wéi den Artikel 80 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Energie weiderzeleeden.

Den 28ten Februar koum d'Regierung mat den Energieliwweranten zesummen, fir beim
sougenannten Energiedësch, Léisunge fir déi steigend Energiepräisser ze fannen. Dës
Mesurë goufen duerno op enger Pressekonferenz virgestallt. 
Esou sot den Energieminister an deem Kontext :

"De privat Haushalt, deen huet a sengem End-Gaspräis Netzkäschten, en huet
puer aner Taxen asw an en huet de Präis vum Marché. De Präis vum Marché
explodéiert an deen ze reegelen, dat ass onméiglech. Dat wat mer elo maachen,
dat ass d'Netzkäschte fir Haushalter, déi Gas hunn, déi senke mer erof op null.
An doduerch kënne mer quasi bis zu 500 Euro aspuere bei engem
Duerchschnëttshaushalt."(Source: RTL Artikel vum 28ten Februar)

Am Communiqué zu dësem Thema heescht et vu Säite vun der Regierung: 

"3. Gaz: Subvention des frais de réseau
Le prix du gaz naturel pour les clients résidentiels va être substantiellement
réduit par la prise en charge temporaire par l’Etat des frais de réseaux. Ces frais
de réseaux, qui contribuent au financement des réseaux de gaz, représentent
une part importante du prix final du gaz naturel."

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

1. Wéi stellt sech dës vum Minister genannten Zuel vun 500€ zesummen?

2. Wéi staark variéieren d'Netzkäschten tëscht de Stéit? 
Wat ass de Minimum, Stand vun de Netzkäschten haut, deen een Haushalt duerch
dës Mesure wäert aspueren? 
Wat ass de Median? 
Wat ass de Maximum op deen een Haushalt kann hoffen?

3. Wéi vill Prozent maachen d'Netzkäschte par rapport zu de gesammte Gaskäschte bei
engem Duerchschnëttshaushalt aus?
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Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven

Député



Äntwert vum Minister fir Energie op d'parlamentaresch Fro n° 5856 vum 3. Mäerz 2022 
vum honorabelen Deputéierte Sven Clement betreffend « prise en charge temporaire par 
l'État des frais de réseaux » 

1. Wéi stellt sech dës vum Minister genannten Zuel vun 500€ zesummen?

2. Wéi staark variéieren d'Netzkäschten tëscht de Stéit?
Wat ass de Minimum, Stand vun de Netzkäschten haut, deen een Haushalt duerch dës Mesure wäert 
aspueren?
Wat ass de Median?
Wat ass de Maximum op deen een Haushalt kann hoffen?

3. Wéi vill Prozent maachen d'Netzkäschte par rapport zu de gesammte Gaskäschte bei engem
Duerchschnëttshaushalt aus?

Wéi och schonn an der Äntwert op déi parlamentaresch Fro N°5568 duergestallt, setzt sech en 
integréierte Gaspräis zesummen aus Netzkäschte vum Netzbedreiwer, Energiekäschte fir de 
Gasfournisseur an Taxen. 

Bei engem Verbrauch vun 2.500 m3 Gas am Joer, maachen Netzkäschte ronn 490,-€ ouni TVA aus. 

Eurostat, den Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) an och aner Acteuren huelen als 
duerchschnëttleche Joresverbrauch fir Haushaltsclienten 30.556 kWh un, wat engem Verbrauch vun 
2.778 m3 Gas entsprécht. Dëst ass ee Wäert, deen ee fir en duerchschnëttlech grousst Eefamilljenhaus 
mat 4 Familljemembere kann unhuelen. Bei méi klenge Wunnengen, kann ee vun engem Verbrauch vun 
ënnert 1.000 m3 Gas am Joer ausgoen a bei gréisseren Haiser geet de Gasverbrauch och emol gären 
iwwert 3.500 m3 am Joer erop. An der Tabell hei drënner sinn un dësen 3 Beispiller déi eenzel Tariffer a 
Joreskäschten duergestallt, woubäi Netzkäschten tëscht 230 € an 732 € am Joer variéieren. D’Netzkäschte 
maache bei méi klenge Wunnengen iwwer 21% vun de Gesamtkäschten aus, woubäi bei méi groussen 
Haiser dëst Verhältnis bis op 17% fält. 

Tarif Coûts Tarif Coûts Tarif Coûts
[€/m3] [€/a] [€/m3] [€/a] [€/m3] [€/a]

Utilisation réseau 0,2554 230 0,1923 534 0,1831 732
Energie 0,7987 719 0,7447 2.069 0,7367 2.947
Taxes "gaz naturel" 0,0119 11 0,0119 33 0,0119 48
Taxe CO2 0,0550 50 0,0550 153 0,0550 220
TVA  (8%) 0,0897 81 0,0803 223 0,0789 316
TOTAL 1,2107 1.090 1,0842 3.012 1,0657 4.263

4.000 m³/a2.778 m³/a900 m³/a
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Dem Ministère leie keng detailléiert Statistiken iwwert eenzel Verbräich vun Haushaltsclientë vir an dofir 
ass et och net méiglech fir Mindest-, Maximal- a Medianwäerter ze bestëmmen.  

 

 

Lëtzebuerg, den 29. Mäerz 2022 
(s.) Claude Turmes 

     De Ministre de l’Énergie 
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