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Réponse commune de Monsieur le ministre de l'Énergie et de Monsieur le ministre de 
l'Économie à la question parlementaire n°1358 du 18 octobre 2019 de l'honorable député 

Monsieur Sven Clement au sujet de la consommation d'électricité

Den Etiquetage vum Stroum, deen iwwert de Règlement grand-ducal vum 21. Juni2010 relatif au 
système d'étiquetage reglementéiert ass, a vum ILR iwwerpréift a validéiert gëtt, gëtt esou 
festgeluecht, dass gekuckt gëtt wéi ee Stroum ail eenzele Fournisseur, dee Clienten zu Lëtzebuerg 
beliwwert, selwer akaaft huet. Dobai gëtt gekuckt, wéi dëse Stroum hiergestallt gouf.

Wichteg ass ze bemierken, datt d'Origine vum Stroum nëmmen dann sécher festgestallt ka ginn, wann 
de Stroum zum Beispill direkt bei engem Stroumproduzent akaaft gëtt oder wann de Stroum mat 
Zertifikae versinn ass, déi genau festleeën aus wéi enger Aniag dëse Stroum kënnt. Des Zertifikae ginn 
och nach "Garantie d'origine" (GO) genannt. Fir ail de Stroum, deen e Fournisseur op enger 
Stroumbourse akeeft an deen net kioer engem Produzent zouzeschreiwen ass, ka keng eendeiteg 
Origine festgeluecht ginn. Fir dëse Reschtstroum wennt den Institut Luxembourgeois de Régulation 
(ILR) e Mix un, dee "mix résiduel" genannt gëtt.

Sou wéi am ILR sengem Reglement ILR/E19/23 "portant fixation du mix résiduel de l'année 2018" 
beschriwwen, gëtt dëse Mix ali Joer opgrond vun detailléierte Produktiounsdonnéeën a ganz 
kontinental Europa bestëmmt. Déi erneierbar Energien si bei dësem "mix résiduel" glaich Null, well 
déi erneierbar Energien ëmmer iwwert GO kioer identifizéiert musse kënne ginn, well si soss net 
kéinten als grénge Stroum unerkannt ginn.

Ouni dass e Fournisseur aiso spezifesch Atomstroum oder Stroum aus fossillen Energien akeeft, kritt 
bien automatesch fir den net identifizéierte Stroum dëse "mix résiduel" a sengem Stroummix 
agerechent. De Stroumfournisseur kann awer, wann bien dat wëllt, firdës Quantitéiten och Zertifikaen 
(GO) nokafe fir och dësem Stroum eng Hierkonft zouzedeelen.

Sou erkiaert sech dann och, dass den nationale Stroummix 2018 och zu 10,4% aus Atomstroum an zu 
34,0% aus fossiller Energie bestanen huet, och wann dës Zuelen net onbedéngt komplett d'Realitéit 
ofbilden.

Fro 1: Kann d'Regierung fir 2019 d'Zuele vum nationale Stroummix well verëffentlechen? Wéi hunn 
sech d'Waerter am Verglach zu 2018 verannert?

D'Zuelen iwwert de nationale Stroummix fir 2019 leien nach net vir: De Mix gëtt ail Joer vum ILR 
ermëttelt. Fir dëse Mix auszerechnen, brauch den ILR vun ail Fournisseur detailléiert Informatiounen 
zu de Quantitéiten an der Stroumzesummesetzung vun ali de Produiten déi bien un Clienten zu 
Lëtzebuerg tiwwert. Dës Informatioune musse bis zum 15. Mee vum Folgejoergeliwwertginn. Den ILR 
huet dann Zait bis zum 15. Juli fir de nationale Stroummix vum Joer virdrun auszerechnen. Deemno 
kann de Stroummix vun 2019 och fréistens eréischt am Summer vun 2020 publizéiert ginn.

Fro 2: Wéi vill kWh Stroum gouf en an de leschten 10 Joer (opgeschlësselt no Joer) zu Lëtzebuerg 
consomméiert? Wéi vill kWh Stroum dovu ginn ob d'Consommatioun vun Elektroautoen zeréck?

De Stroumverbrauch vun deene leschten 10 Joer, sou wéi en am ILR senge Statistiken ze fannen ass, 
kann an derfolgenderTabell ofgelies ginn.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Consommation totale 
du pays [GWh] 6 220 6 711 6 641 6 362 6 326 6 326 6 371 6 522 6 546 6 611



Genau kann een net soen, wéi vill Stroum vun den Elektroautoe verbraucht gëtt, well vill Leit hiren 
Auto doheem opiueden an dëse Stroum iwwert de selwechten Compteur gemooss gëtt wéi de 
gesamte Verbrauch vum Haushalt. Allerdéngs kënnen d'Stroumnetzbedreiwer feststelle wéi vill 
Stroum iwwert déi ëffentlech Luetinfrastruktur ("Chargy" an "Chargy-OK" Bornen) an de leschte Jore 
verbraucht ginn ass. Fir dat ganzt Joer 2018 waren dat 313 MWh a bis Oktober 2019 waren et 
567 MWh, dat sinn 0,0085 Prozent vun der aktueller nationaler Consommatioun.

Fro 3: Wéi héich gëtt den zousatzieche Stroumverbrauch geschatzt, deen duerch d'Ziel vu 50% 
Elektroautœn bis 2030 ze enwaarten ass?

Fro 4: Virum Hannergrond vum Zil, fir an Zukunft keen Atomstroum méi ze benotzen afossil Energien 
ze reduzéieren, an dem glaichzaiteg wuessende Stroumverbrauch duerch Elektroautoen:

Wéi wëll d'Regierung dës Zieier areechen a glaichzaiteg d'Versuergungssécherheet vun den Awunner 
garantéieren?

Wéi vill nei Kapassitéitefir erneierbar Energië missten zu Lëtzebuerg gebaut ginn, fir den Energiebesoin 
vum Land ouni Atomkraaft afossil Energien ofzedecken?

Fir d'Joer 2030 geet d'Regierung dervun aus, dass ongeféier d'HalIschent vun den ugemeilte Gefierer 
elektresch ugedriwwe sinn. Do derbâi kommen nach déi elektresch ugedriwwen ausiannesch Autoen, 
déi op der Duerchrees sinn oder op Lëtzebuerg schaffe kommen an déi zu Lëtzebuerg hiren Auto 
opiueden.

Wann een dervun ausgeet, dass 2030 zirka 240 000 elektresch ugedriwwen Autoen zu Lëtzebuerg 
ugemellt sinn, déi alléguer am Schnëtt 12 000 km am Joer fueren (woubai voll elektresch Autoe méi a 
Plug-In Hybrid Autoe manner Kilometer am voll elektresche Modus fueren), mat engem 
Duerchschnëttsverbrauch vun 20kWh/100km, dann entsprécht dat engem gesamte 
Stroumverbrauch vun ongeféier 520 GWh pro Joer. Wann een den Duerchgangsverkéier mat 
berécksiichtegt, kann een dervun ausgoen, dass nach emol 300 bis 400 GWh Stroumverbrauch pro 
Joer derbai kommen. Dat sinn maximal 10-15 Prozent vun der aktueller nationaler 
Stroumconsommatioun. Wichteg ass dem Kontext och ze bemierken, dass net eleng de Verbrauch e 
wichtege Facteur ass, mee dass och d'Stroumspëtzten am Dag musse berécksiichtegt ginn. Dofir leet 
d'Regierung och vun Ufank un e grousse Waert drop, dass Opiuetstatiounen, souwuel déi ëffentlech 
wéi och déi privât doheem fir déi Leit déi dat wëllen, kënne steierbar sinn, fir ze verhënneren, dass 
d'Leit alléguer mateneen hiren Auto wëllen opiueden.

Et sief bemierkt, dass d'StroumIiwwerung un déi ëffentlech Opiuetinfrastruktur fir Elektroautoen 
("Chargy") ëffentlech ausgeschriwwe ginn ass. Eng Haaptkonditioun am Cahier des charges vun dëser 
Ausschreiwung war eng Liwwerung mat 100% gréngem Stroum.

Den Artikel 11 (4) vum ofgeannerte Gesetz vum 1. August 2007 iwwert d'Organisatioun vum 
Stroummaartgesaitvir, dass d'Stroumnetzbedreiwer een 10-Joresplang, deen ail zweeJoermuss der 
neier Situatioun ugepasst ginn, mussen ufaerdegen, deen op der Basis vun Estimatiounen iwwert 
d'Evolutioun vun der elektrescher Belaaschtung a vun de Strouminjektiounen Auskonft gëtt, iwwert 
déi virgesinn a geplangten Investitioune fir den Erhalt, d'Erneierung, d'Verstaerkung an d'Extensioun 
vum Stroumreseau. Sou sinn d'Stroumnetzbedreiwer haut och schonn am gaangen, hir Netzer esou 
ze plangen an auszeleeën, dass si dar méi grousser Nofro am Stroumverbrauch (souwuel am Transport 
wéi och beim Hëtzen) an Zukunft gerecht ginn. Parallel ginn och d'Ustrengunge beim Energiespuere 
renforcéiert.

Och an Zukunft waert Lëtzebuerg op Stroumimporter aus den Nopeschlanner ugewise sinn. Zil ass 
awer fir den Undeel un erneierbaren Energien, déi hei zu Lëtzebuerg produzéiert gi bis 2030 an 
doriwwer eraus daitlech eropzeschrauwen. Sou huet d'Regierung sech zum Zil gesat fir den Undeel



vun erneierbaren Energie par Rapport zum gesamte Bruttoenergieverbrauch vun 11% am Joer 2020 
op en Niveau vun 23% bis 25% bis zum Joer 2030 unzehiewen.

Dat ailes waert dozou féieren, datt eis Stroumversuergung geséchert ass an den Haaptakzent op 
erneierbaren Energie waert leien. D'Versuergungssécherheet ass duerch den Ausbau vun der 
Elektromobilitéit deemno net impaktéiert.

Fro 5: Huet d'Regierung, respektiv hier Vertrieder bei ENCEVO respektiv den Duechtergeselischaften, 
gefrot,fir den Undeel un Atomstroum, respektiv Stroum ausfossiilen Energietrager, ze reduzéieren?

Déi successiv europëesch Direktiven am Stroumberaich, déi och hei zu Lëtzebuerg an déi national 
Legislatioun transposéiert goufen, hunn zanter 1996 zum Zil, den europaesche Stroummarché ze 
liberaliséieren. An deem liberaliséierte Marché sinn d'Cliente frai, bei deem Fournisseur an dee 
Produit ze kafen, déi si sech eraussichen. D'Stroumfournisseure mussen sech dofir op d'Wënsch vun 
de Clienten astellen, an déi entspriechend Produkter ubidde fir konkurrenzfaeg ze sinn. Op Nofro bei 
Enovos Luxembourg S.A. (Enovos), eng Duechterfirma vun Encevo, déi Stroumfournisseur zu 
Lëtzebuerg an an der Groussregioun ass, kënnen ail Clienten an ail Kategorie vu Cliente Stroum 
geliwwert kréien, deen op Basis vun erneierbaren Energie produzéiert ginn ass. Haushaltsclienten an 
och déi kleng a mëttelstanneg Betriber ginn esouguer exklusiv mat gréngem Stroum beliwwert. 
Enovos huet och matgedeelt, dass si keen Atomstroum spezifesch akeeft, mee dass den Undeel 
Atomstroum an der Enovos hirem Lieferantemix ausschliisslech aus dem "mix résiduel", dee fir de 
Stroum ugewannt gëtt, fir deen et keng kioer Hierkonft gëtt, staamt.

De "mix résiduel", wéi weider uewe beschriwwen, gëtt och fir de Stroum, deen e Fournisseur u 
Clienten am Ausiand liwwert applizéiert an entspriechend gëtt dëse Volumen am Fournisseur sengem 
Lieferantenmix zeréck behal. Am Fall vun Enovos hunn déi Quantitéiten, déi un Clienten an anere 
Lanner geliwwert goufen, am Joer 2018 ronn 20% vun ail de Liwwerungen un End-Clienten 
ausgemaach.

Enovos deelt och mat, dass si éischt Erfarunge gemaach hunn, fir d'Beliwwerung vu groussen 
industrielle Clienten op Basis vu grénge PPA (renewables Power Purchase Agreement), aiso 
Stroumiiwwervertrag iwwert den Akaf vun erneierbarem Stroum direkt beim Stroumproduzent, an 
dass si des Manéierfir de Stroum anzekafen och weiderhi wëlle verfollegen.

Fro 6: Wéi viii kWh-Peak un neien Aniagefit regenerativ Energie sinn aktueiizu Lëtzebuerg geneemegt, 
mee nach net gebaut?

Fro 7: Wéi viii kWh-Peak u regenerativen Energië kënnen haut schonns zu Lëtzebuerg erzeugt ginn?

Enn 2018 louch, laut Statistik déi den ILR féiert, d'Leeschtung vun ail den Aniagen déi erneierbare 
Stroum zu Lëtzebuerg produzéiere, bei ronn 315 000 kW. Et leie keng Informatioune vir, déi et géingen 
erlaben eng pauschal a komplett Ântwert op d'Fro ze gi wéi vill Aniagen nach an der 
Geneemegungsphase sinn, mee et ass dovunner auszegoen, datt d'Leeschtung duerch Zoubau vun 
neien Aniage weider daitlech eropgeet.

Fro 8: Aus wéi enge Lanner gouf de feelende Stroum, dee Lëtzebuerg net selwer hiersteiie konnt, 
(opgeschiësselt pro Joer a Land), an deene ieschten 10 Joer importéiert?

Stroumimporter vun deene Ieschten 10 Joer pro Land kënnen, opgrond vun der Statistik déi den ILR 
mécht, an der folgender Tabell ofgelies ginn.



GWh

Belgique

France

Allemagne

TOTAL

2009

906

4 081

4 988

2010

1118

4 249

5 367

2011

1320

4 244

5 563

2012

1039

4159

5197

2013

940

4137

5 374

2014

185

1118

4152

5 455

2015

1054

4 248

5 557

2016

1139

4 314

5 765

2017

888

4 302

5 722

2018

386

1302

4137

5 825

Dobai ass just ze bemierken, dass d'importer aus Frankraich exklusiv an den industrielle Reseau vun 
der SOTEL agespeist gi sinn an dass d'importer aus der Beisch bis inklusiv 2017 och exklusiv an den 
industrielle Reseau vun der SOTEL agespeist gi sinn. De Stroum fir dat ëffentlecht Netz ass exklusiv 
iwwer Daitschland importéiert ginn. Zanter Oktober 2018 gëtt et och eng zousatziech Ubannung vum 
ëffentlechen Héichspannungsnetz un dat beischt Netz, iwwert déi zënterhier och scho Stroum an 
d'Netz vun der CREOS importéiert ginn ass. Dës Ubannung vum ëffentlechen Héichspannungsnetz un 
de Reseau vun der Beisch ass een zousàtziecht Elément vun der Ofsécherung vun der 
Versuergungssécherheet fir d'Land.


