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16. ugentlige skriftlige orientering om energiforsyningssikkerhed 

 

Til udvalgets orientering fremsendes nedenstående skriftlige orientering om den 

nuværende situation vedrørende forsyningssikkerheden i Danmark. 

 

Gasforsyningen 

Energistyrelsen har d. 20. juni erklæret ”Early Warning”. Det er første niveau ud 

af tre i Danmarks plan for at sikre gas i tilfælde af en alvorlig forsyningskrise. 

Der kommer stadig gas til Danmark via Tyskland, men Rusland har reduceret 

gasleverancerne via Nord Stream 1 til Tyskland med 60 pct. Erklæringen af 

Early Warning sker på baggrund af den politiske usikkerhed om gasleveran-

cerne fra Rusland. Early Warning varsler, at der kan opstå en situation med en 

betydeligt forringet gasforsyningssituation. Det er et signal til aktørerne på gas-

markedet om at forberede sig på, at der kan komme en egentlig forsyningskrise.  

 

Tyskland har d. 23. juni forhøjet deres gasberedskab til ”Alert” (alarm), hvilket er 

det næste og mere alvorlige niveau efter Early Warning. Dette sker bl.a. på bag-

grund af de reduceredeleverancer af gas via Nord Stream 1. I Tyskland giver er-

klæring af ”alert” desuden de tyske myndigheder mulighed for at tage nye værk-

tøjer i brug, som følger af den tyske nødforsyningsplan. Tysklands melding æn-

drer ikke på Danmarks situation. Der kommer stadig gas til Danmark fra Tysk-

land, og der fyldes gas på lagrene. 

 

Figur 1. Gaslagerbeholdning  

 

Kilde: Energinet (22. juni 2022) 

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

gaslagerkapacitet, nuværende reserverede lagerkapacitet, mængden af nødgas, den samlede 
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mængde gas på lager (nødlager og kommercielle lagre), nødgas og fyldningskrav (kommerciel gas 

reserveret af Energinet til frigivelse under en nødsituation), samt EU's forventede krav til lagerfyld-

ning. 

 

Der fyldes fortsat gas på de danske gaslagre, som nu er ca. 75 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.  

 

Energistyrelsen følger udviklingen 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. Energistyrelsen følger situationen tæt. 

 

Energinet har den 17. juni 2022 oplyst, at der med de seneste opgørelser af 

brændselslagrene til kraftværkerne vurderes at være tilstrækkelige lagre til at 

kunne opretholde værkernes forventede produktionsniveau i 3 måneder. Energi-

net vurderer ligeledes, at brændselssituationen for nuværende ikke begrænser 

elforsyningssikkerheden. Energistyrelsen og Energinet følger fortsat brændsels-

situation 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. 

 

I forbindelse med reduktionen af kapacitetsudnyttelsen i Nord Stream 1 er gas-

prisen steget kraftigt. Prisen har stabiliseret sig, men den er stadig usædvanligt 

høj. 

 

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

2022, jf. figur 2, 3 og 4. 
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Figur 2. Udvikling i gasprisen 

 

 

 

Figur 3. Udvikling i olieprisen 

 

 

 

Figur 4. Udvikling i elpriser 

 

 

 

 

Energistyrelsen monitorerer både forsyningssituationen og markedet for gas, 

olie og el tæt. 

 

Med venlig hilsen 

Dan Jørgensen 


