
 

 

  Side 1/4 

Ministeren 

 

 

Dato 

29. april 2022  
 

J nr. 2022-1294 

 

 

Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriet 

Holmens Kanal 20 

1060 København K 
 

T:  +45 3392 2805 

E:  kefm@kefm.dk 

 

www.kefm.dk   

 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

 

8. ugentlige skriftlige orientering om energiforsyningssikkerhed 

 

Til udvalgets orientering fremsendes nedenstående skriftlige orientering om den 

nuværende situation vedrørende forsyningssikkerheden i Danmark. 

 

Gasforsyningen 

Gasforsyningssituationen i Danmark vedbliver at være robust. 

 

 

Figur 1. Gaslagerbeholdning  

 

 

 

 

Kilde: Energinet (25. april 2022) 

Anm: Figur 1 illustrerer den danske gaslagersituation i indeværende år. Herunder den maksimale 

gaslagerkapacitet, nuværende reserverede lagerkapacitet, mængden af nødgas, den påkrævede 

lagerbeholdning for at sikre forsyningen ved uventede temperaturudsving (”safe storage level”), den 

samlede mængde gas på lager (nødlager og kommercielle lagre), nødgas og fyldningskrav  (kom-

merciel gas reserveret af Energinet til frigivelse under en nødsituation). 

 

I et scenarie, hvor Danmark ikke modtager gas via import fra Tyskland, vil gas-

forsyningen kunne opretholdes til alle danske og svenske gaskunder i mere end 

tre måneder under forudsætning af det nuværende forbrug og de forventede 

temperaturer, hvor det hjælper, at vi er på vej mod varmere tider. Ved at afbryde 

forsyningen til de ikke-beskyttede kunder (store virksomheder), kan de beskyt-

tede kunder (husholdninger, fjernvarme, hospitaler) forsynes frem til 1. oktober, 
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hvortil Energinets beregninger af gasforsyningsprognosen går. Det præcise an-

tal dage afhænger dog af forbruget, som bl.a. påvirkes af de aktuelle priser og 

temperaturforhold. Energistyrelsen følger situationen tæt. 

 

Det russiske gasselskab Gazprom har d. 27. april 2022 suspenderet alle gasle-

verancer til Polen og Bulgarien. Baggrunden er, at Rusland har udstedt et dekret, 

der indebærer en række nye krav ved europæiske virksomheders betaling for 

russisk gas. Dekretet indfører en mekanisme, der kan betyde, at europæiske virk -

somheder først er frigjort for deres betalingsforpligtelser, når Gazprom gennem 

oprettelse af mindst to bankkonti i Gazprombank har modtaget betaling i rubler.  

En mekanisme, som Kommissionen har vurderet er i konflikt med EU’s vedtagne 

sanktioner over for Rusland og den russiske centralbank.  

 
Den polske forsyningssituation vurderes at være relativt modstandsdygtig over 

for den ventede nedgang i gasforsyning, imens Bulgarien er mere afhængig af 

russisk gas. Hverken Bulgarien eller Polen ser situationen som alvorlig nok til at 

melde ’Early warning’. Danmark følger i denne henseende Kommissionen, som 

anser kravet om betaling i rubler for et kontraktbrud, der ikke skal efterkommes. 

Forsyningen af russisk gas til Danmark og resten af EU kan derfor også blive af-

brudt som følge af det russiske krav. Suspenderingen af russiske gasleverancer 

til Polen og Bulgarien vurderes ikke at få nogen umiddelbar betydning for den 

danske forsyningssikkerhed, som fortsat er robust, jf. ovenfor. Danmark forsy-

nes hovedsageligt vha. biogasproduktion og import af gas fra Nordtyskland, 

som fortsat modtager gasleverancer fra Rusland gennem Nord Stream I-rørled-

ningen. 

 

Kroatien har som det femte europæiske land efter Letland, Italien, Tyskland og 

Østrig erklæret ’Early Warning”. Kroatien meddeler, at erklæringen skyldes et 

ønske om ibrugtagning af flere virkemidler ifm. lagerfyldning. Situationen i Kroa-

tien påvirker ikke den danske forsyningssikkerhed. Energistyrelsen følger den 

europæiske situation tæt. 

 

Olieforsyningen 

Olieforsyningen til Danmark er fortsat stabil.  

 

Ifølge den seneste opdatering fra Danske Olieberedskabslagre (FDO) har Dan- 

mark, i overensstemmelse med lovgivningen, olieberedskabslagre svarende til 

81 dages gennemsnitligt indenlandsk forbrug i 2020. Hertil kommer beholdnin-

ger i olieselskabernes egne kommercielle olielagre. 

 

Elforsyningen 

Elforsyningssituationen er fortsat stabil. 
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Efter aftale med Energistyrelsen leverer Energinet d. 29. april en redegørelse for 

beholdningen i de største danske kraftværkers brændselslagre. Udvalget orien-

teres om redegørelsens konklusioner. 

 

Energipriser  

Priserne for gas, el og olie er fortsat usædvanligt høje. Priserne er flerdoblede i 

løbet af det seneste halve år, og der ses ofte store udsving, bl.a. pga. betydelig 

usikkerhed ifm. den sikkerhedspolitiske situation i Ukraine. Der er i løbet af den 

seneste måned set færre udsving i gasprisen, som dog fortsat er usædvanligt 

høj. Ruslands suspendering af gasforsyningen til Polen og Bulgarien forventes 

at presse gaspriserne yderligere op. Dette kan imidlertid ikke aflæses af neden-

stående figur 2, som dækker prisudviklingen frem til 25. april.  

 

Nedenfor ses et overblik over udviklingen i gas-, olie- og elpriserne fra 2019-

2022, jf. figur 2, 3 og 4. 

 

Figur 2. Udvikling i gasprisen 

  

Figur 3. Udvikling i olieprisen
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Figur 4. Udvikling i elpriser 

 

 

Energistyrelsen monitorerer både forsyningssituationen og markedet  for gas, 

olie og el tæt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Dan Jørgensen 


