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14. 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 (30. maj 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), samt EU's forventede krav til 

lagerfyldning. 

 

Der fyldes fortsat gas på de danske gaslagre, som nu er ca. 70 pct. fyldte. I et 

scenarie, hvor Danmark ikke modtager gas via import fra Tyskland, vil den sam-

lede mængde gas i de danske gaslagre kunne forsyne alle danske og svenske 

gaskunder i ca. fem måneder. Ved at afbryde forsyningen til de ikke-beskyttede 

kunder (store virksomheder), kan de beskyttede kunder (husholdninger, fjern-

varme, hospitaler) forsynes længere. Det præcise antal dage afhænger dog af 

forbruget, som bl.a. påvirkes af de aktuelle priser og temperaturforhold. Energi-

styrelsen følger situationen tæt. 
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Justering i listen over ikke-beskyttede gaskunder 

Energinet offentliggør hvert år en liste over ikke-beskyttede gaskunder, som er 

de virksomheder med det største gasforbrug, og som ville kunne risikere at få 

afbrudt gasforsyningen helt eller delvist i en situation med mangel på gas. Gas-

forbruget sættes efter en såkaldt kubikmetergrænse, dvs. hvor mange kubikme-

ter ledningsgas en virksomhed har anvendt. Ifølge forsyningsbekendtgørelsen 

skal listen basere sig på et gennemsnit af de foregående tre års gasforbrug. 

Energinet har dog blot baseret listen på det seneste års gasforbrug, og derfor er 

kubikmetergrænsen ikke beregnet korrekt.  

 

Det betyder, at følgende virksomheder i år er placeret som beskyttede, selv om 

deres forbrug de foregående år ville have betydet, at de er ikke-beskyttede. Det 

drejer sig om følgende virksomheder:  

 Viking Malt, 4760 Vordingborg 

 Rockwool, 6580 Vamdrup 

 Arla Foods Energy, 6920 Videbæk 

 Kohberg Bakery, 6392 Bolderslev 

 

De pågældende virksomheder er orienteret. Der er ikke virksomheder, som i in-

deværende gasår, som har været kategoriseret som ikke-beskyttede, men som 

burde have været beskyttede. 

 

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. 

 

Energistyrelsen følger situationen tæt. 

 

Energipriser  

Priserne for gas, el og olie er fortsat usædvanligt høje. Priserne er på nogle af 

energiprodukterne flerdoblede i løbet af det seneste halve år, og der ses ofte 

store udsving, bl.a. pga. betydelig usikkerhed ifm. den sikkerhedspolitiske situa-

tion i Ukraine. 

 

Der er i løbet af den seneste halvanden måned set færre udsving i gasprisen, 

som dog fortsat er usædvanligt høj.  
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I den forgangne weekend steg olieprisen til over 120 dollars pr. tønde. Prisstig-

ningen fulgte kort tid efter EU's vedtagelse af 6. sanktionspakke, som bl.a. på-

lægger EU's medlemsstater at udfase import og brug af russisk råolie og raffine-

rede produkter. Sanktionspakken indeholder en undtagelse for anvendelse af 

rørført råolie, som derfor fortsat kan importeres og anvendes af de EU-lande, 

som importerer russisk råolie via rørledninger.  

 

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 

 

 

 

Figur 4. Udvikling i elpriser 
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Energistyrelsen monitorerer både forsyningssituationen og markedet for gas, 

olie og el tæt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dan Jørgensen 


