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Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 22. august 2022 stillet mig føl-

gende spørgsmål 493 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stil-

let efter ønske fra Rasmus Helveg Petersen (RV). 

Spørgsmål 493 

Vil ministeren redegøre for, hvordan omkostningen til etablering og drift af 

gasledningen til Lolland-Falster kommer til at påvirke danske husholdningers 

betaling til transport af gas (tariffer) som betales til henholdsvis Energinet og 

Evida? Konkret ønskes opgjort den samlede omkostning for en standard husstand 

pr. år fra 2024, hvor gasledningen forventes idriftsat, og til 2030. Opgørelsen skal 

tage udgangspunkt i det forventede antal private gaskunder som opgjort i 

»Danmark kan mere II«, april 2022. 

Svar 

Jeg har indhentet bidrag fra Energinet, som har oplyst mig følgende, som jeg kan 

henholde mig til: 

 

”Energinet har på baggrund af den nuværende prognose for etableringen af gas-

ledningen til Lolland-Falster (opjusteret i september 2022) beregnet et overslag for 

den årlige omkostning, der forventeligt vil blive pålagt en gennemsnitlig husstand 

med et årsforbrug på 1.650 m3, når gasledningen er etableret og i drift. Idriftsættel-

se af gasledningen er forudsat til 1. september 2024. 

 

Tarrifeffekt Energinet 2024-2030 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Gennemsnitlig årlig omkostning 

for en husstand med et årsfor-

brug på 1.650 m3 (kr.) 
2,2 5,9 5,9 5,9 5,8 5,5 5,4 

Anm.: Beregningen er en alt andet lige betragtning, dvs. alene omkostningen for etableringen af ledningen til Lolland-
Falster er omregnet til tarifeffekt for de enkelte år. 

 

Energinets gastransmissionstariffer (kapacitetstarif) er en fælles tarif, som er gæl-

dende for alle danske og udenlandske transportkunder. Den begrænsede økono-

miske effekt hos husholdningerne i Danmark skal derfor ses i lyset af den relativt 

lille andel af den samlede tarifbetaling, som det indenlandske forbrug dækker. Ta-

rifbetalingen til Energinet sker på baggrund af de kapaciteter transportkunderne 

bestiller. Transportkapaciteternes størrelse påvirkes ud over indenlandsk forbrug 

ligeledes af den store mængde gas til transit. Det er forventningen, at et faldende 

dansk gasforbrug erstattes af et større udenlandsk forbrug, så kapacitetsbestillin-
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gerne over perioden holdes nogenlunde konstant. Den beregnede omkostning for 

en privat dansk gaskunde (husstand) er endvidere under forudsætning af, at effek-

ten af tarifstigningen afregnes 1:1 fra transportkunden til gasleverandøren og til 

sidst til de private husholdninger. 

 

I de kapacitetsbestillinger, som er grundlaget for Energinets beregnede tarif, er der 

taget højde for den forventede forbrugsudvikling i det private forbrug afledt af 

”Danmark kan mere II”, mens øvrige forudsætninger er baseret på analyseforud-

sætningerne 2021. Prognosen for anlægsbudgettet er stadig behæftet med en vis 

grad af usikkerhed, så der vil være justeringer hertil i forhold til de endelige om-

kostninger som de private gaskunder kommer til at betale.” 

 

Derudover har jeg indhentet bidrag fra Evida, som har oplyst følgende, som jeg kan 

henholde mig til: 

  

”Den forventede påvirkning på tarifbetalingen til Evida for en gennemsnitlig hus-

stand med et årsforbrug på 1650 m3 i perioden 2024-2030 er indsat nedenfor. Der 

er taget udgangspunkt i det aktuelle budget for Evidas andel af projektet Grøn Gas 

Lolland-Falster på 541 mio. kr. 

 

Tarrifeffekt Evida 2024-2030 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Gennemsnitlig årlig omkostning 

for en husstand med et årsfor-

brug på 1.650 m3 (kr.) 
37 60 66 74 84 87 90 

Anm.: Beregningen er en alt andet lige betragtning, dvs. alene omkostningen for etableringen af ledningen til Lolland-
Falster er omregnet til tarifeffekt for de enkelte år. 

 

Energinet har dog medio august modtaget tilbud på etablering af landledningen på 

Energinets del af strækningen og for bæltkrydsninger, som udgør en stigning på ca. 

50 pct. i forhold til tidligere estimat på dette entreprenørtilbud.  

 

Evida forventer at modtage entreprenørtilbuddet for landledningen på Evidas del af 

strækningen primo oktober. Såfremt dette bud stiger tilsvarende med ca. 50 pct., 

og hvis reserven øges til fortsat at udgøre 10 pct. af byggesummen, vil Evidas in-

vestering i projektet stige fra 541 til 702 mio. kr. Det bemærkes, at budgetstignin-

gen pt. ikke har fundet sted for Evidas del af gasledningen, og at en eventuel kom-

mende budgetstigning for Evias del endnu ikke er godkendt af Evidas bestyrelse. 

 

Tabellen nedenfor viser de tarifstigninger til Evida, som en gennemsnitlig husstand 

med et årsforbrug på 1.650 m3 i perioden 2024-2030 vil opleve, hvis Evidas andel 

af budgettet hæves til 702 m.kr. 

 

Tarrifeffekt Evida 2024-2030 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Gennemsnitlig årlig omkost-

ning for en husstand med et 

årsforbrug på 1.650 m3 (kr.) 
49 81 89 99 113 117 122 

Anm.: Beregningen er en alt andet lige betragtning, dvs. alene omkostningen for etableringen af ledningen til Lolland-
Falster er omregnet til tarifeffekt for de enkelte år. 
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Til sammenligning vil en gennemsnitlig standard husholdning med et forbrug på 

1.650 m3 årligt betale ca. 1.622 kr. i 2024 i tarifbetaling til Evida, hvis ikke gasled-

ningen til Lolland-Falster anlægges. 

 

Ovenstående beregninger baserer sig på Evidas Analyseforudsætninger 2022 (E-

AF22), som bygger på Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2021.” 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Dan Jørgensen 


