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overblik
Statistisk

Det seneste kvartal har budt på stigende priser på tværs af energityperne.
Olieprisen oplever et stigende pres, da flere lande ikke har kunnet producere
den ønskede mængde. Fortsat underskud på gaslagrene fra sidste vinter øger
usikkerheden på gasmarkedet, som efteråret nærmer sig. Den kinesiske kul
efterspørgsel er øget som følge af hedebølge, og det kan mærkes på kulprisen
verden over. Den høje kulpris har lagt et pres på det nordiske elmarked, og
forwardpriserne udtrykker det forventede opvarmningsbehov i efteråret.
Kvoteprisen viser en opadgående trend og ligger nu på omkring 21,5 euro pr.
ton., hvilket er det højeste niveau i syv år.

Statistisk overblik er udgivet af DI. Indholdet er udarbejdet på baggrund af offentlig tilgængelig information og
DI’s generelle viden og vurderinger af markedet. Statistisk Overblik er ikke udarbejdet med henblik på rådgivning om
positioner i markedet. DI kan ikke drages til ansvar eller gøres erstatningsansvarlig for beslutninger, som
træffes på grundlag af indholdet i denne publikation.
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Overblik over energipriser
Prisstigninger på tværs
af energiformer

Siden februar har el været den dyreste form for energi på nær i maj, hvor olieprisen kortvarigt var den dyreste. Fra januar 2018, hvor elprisen lå på 232 kr.
pr. MWh, er prisen steget til 389 kr. pr. MWh i juli 2018, hvilket svarer til en
stigning på 68 pct. El er også den energiform, der har oplevet den største prisstigning fra januar til juli 2018. Gasprisen har i samme periode oplevet en stigning på 21 pct. og kostede 160 kr. pr. MWh i juli 2018.
Olie er den næstdyreste energiform, der i begyndelsen af året kostede 249 kr.
pr. MWh. I februar og marts tog olieprisen et lille dyk, for derefter at stige til
periodens højeste niveau i maj 2018 med 286 kr. pr. MWh. Olieprisen har dog
haft en opadgående trend, og er steget med 12 pct. siden januar.
Kul er fortsat den billigste energiform. Fra januar til juli er kulprisen dog steget
med 10 pct. og endte på 95 kr. pr. MWh, hvilket er den højeste pris de sidste
fire år.
Figur 1: Prisudvikling for udvalgte brændsler og el

Læs mere om de forskellige energiformer i de følgende afsnit og bliv klogere på,
hvad der har drevet udviklingen på energimarkederne de seneste tre måneder.

Elprisen
Stor stigning i elprisen
over sommeren

Elprisen har overordnet set været opadgående siden årsskiftet med enkelte dyk
undervejs, som i maj, hvor elprisen dykkede til et niveau på 273 kr. pr. MWh i
Østdanmark og 251 kr. pr. MWh i Vestdanmark. Fra juni til august er elprisen
dog steget fra 358 kr. pr. MWh til 415 kr. pr. MWh i Østdanmark og tilsvarende
fra 330 kr. pr. MWh til 405 kr. pr. MWh i Vestdanmark. Sidstnævnte svarer til
en stigning på 22,7 pct.
Det foreløbige årsgennemsnit for 2018 er 299 kr. pr. MWh i Vestdanmark og
316 kr. pr. MWh i Østdanmark. Det foreløbige gennemsnit for 2018 er dermed
væsentlig højere end sidste år, hvor 2017-gennemsnittet var på 224 kr. pr. MWh
i Vestdanmark og 238 kr. pr. MWh i Østdanmark.
Forwardprisen for september er 426 kr. pr. MWh i Østdanmark og 461 kr. pr.
MWh i Vestdanmark, mens forwardprisen for oktober er 432 kr. pr. MWh i Østdanmark og 488 kr. pr. MWh i Vestdanmark. De relativt høje forwardpriser afspejler et skift til koldere vejr, hvor efterspørgslen efter el til opvarmning må
forventes at stige.
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Figur 2: Spotpris på el

Varm tør sommer får
elprisen til at stige

De meget høje elpriser, der har været hen over sommeren skyldes primært den
ekstraordinære varme og tørre sommer med mindre vind end normalt. Det har
betydet, at hydrobalancen i Sverige og Norge har været væsentligt under normalen, hvilket har skabt højere priser. Samtidig har varmt vand i floderne i
blandt andet Frankrig betydet problemer med at nedkøle atomreaktorer, hvilket har skabt et mindre udbud af strøm.

Stigninger i både kulog CO 2 -prisen lægger
et pres på elprisen

Den seneste tids vådere vejr presser priserne nedad, da det har øget hydroelektriciteten. Dog er den overvejende tendens stadig opadgående, og dette skyldes
bl.a., at den høje kulpris lægger et pres på det nordiske elmarked. Ligeledes påvirker stigninger i CO 2 -prisen det nordiske elmarked, da nye regler fra 2019 muligvis vil skabe knaphed på markedet.

Olieprisen
Siden midten af februar har olieprisen haft en opadgående trend med en stigning fra 222 kr. pr. MWh til 300 kr. pr. MWh i midten af maj, hvilket er det
højeste niveau siden efteråret 2014. Det foreløbige årsgennemsnit for 2018 er
på 275 kr. pr. MWh, hvilket er væsentligt højere end årsgennemsnittet for både
2017, 2016 og 2015. Sammenlignet med 2016 er olieprisen steget m eget, men
den er stadig relativ lav sammenlignet med 2014, hvor olieprisen lå på 350 kr.
pr. MWh.
USA’s sanktioner mod
Iran og politiske spændinger mindsker olieudbuddet

Olieprisen påvirkes bl.a. af politiske spændinger som situationen i Syrien, hvor
USA og Rusland står på hver sin side. OPEC har tidligere indgået en aftale med
andre store olieproducenter for at sikre en bund for olieprisen ved at begrænse
udbuddet, men flere lande har alligevel ikke kunnet producere den ønskede
mængde, og det skaber et øget pres på olieprisen.
Den urolige situation i Venezuela presser deres olieproduktion helt i bund, og
USA’s sanktioner mod Iran, herunder at de forlod en international atomaftale
med Iran i maj, vil ramme landets olieeksport. For at modvirke det prispres, der
skyldes lavere udbud på verdensmarkedet har OPEC forlænget en handelsaftale
med de øvrige producenter, så både Rusland og Saudi-Arabien skal forøge deres
produktion og ligeledes eksport.
Figur 3: Prisudviklingen for råolie
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Kulprisen
Stigende kulpriser siden
marts

Kulprisen faldt ved årets start til et niveau på 71 kr. pr. MWh i marts, og det er
det laveste niveau for kulprisen siden september 2016. Siden da er kulprisen
steget igen og nåede i juli op på 95 kr. pr. MWh, hvilket er det højeste niveau
siden 2012 og svarer til en stigning på 33 pct. Det foreløbige årsgennemsnit for
2018 er på 82 kr. pr. MWh, hvilket lægger sig op ad årsgennemsnittet for 2017,
men er højere end årsgennemsnittene for både 2015 og 2016.
Figur 4: Kulprisen

Hedebølge øger efterspørgslen efter kul

En hedebølge i Kina har øget efterspørgslen efter el kraftigt og som middel til at
efterkomme efterspørgslen, er kulproduktionen i Kina øget. Importen af kul er
også skruet i vejret, og det påvirker kulmarkedet verden over.

Gasprisen
Gasprisen steg med 20
pct. i august

Fra midten af februar til den 1. marts steg gasprisen kraftigt fra 125 kr. pr. MWh
til 400 kr. pr. MWh, hvilket svarer til en stigning på 220 pct. i løbet af to uger.
Gasprisen faldt markant med det samme herefter og endte på 142 kr. pr. MWh
inden for en uge. Siden midten af marts er gasprisen steget svagt indtil slutningen af maj, hvor gasprisen stagnerede. Fra og med starten af august er gasprisen
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begyndt at stige igen og nåede op på 189 kr. pr. MWh den 2. september, svarende til en stigning på 20 pct. på en måned.
Figur 5: Gasprisen

Usikkerhed på gasmarkedet pga. lave beholdninger

Gasmarkedet har oplevet et prispres det seneste kvartal, der bl.a. skyldes nervøsitet på gasmarkedet. Det skyldes underskud i de europæiske lagre i år sammenlignet med niveauet på samme tidspunkt sidste år. Ved udgangen af sidste
vinter var der et væsentligt forsyningspres, og det kan markedet huske. Priserne
vil sandsynligvis forblive høje, såfremt lagrene ikke er fyldt inden vinteren.
En anden faktor, der bidrager til usikkerhed på markedet er lave leveringer af
LNG, der skyldes højere gaspriser i Asien end i Europa. Desuden er mange franske A-kraftværker sat ud af drift, og det har medført den ringeste tilgængelige
kapacitet på værkerne indtil nu. Frankrig har derfor et stort behov for importeret strøm, og det øger efterspørgslen efter gas fra kraftværkerne.
De høje kul- og CO 2 -priser giver yderligere et pres opad på gasprisen, da gas og
kul er konkurrenter i kraftværksektoren. Da gas udleder mindre CO 2 end kul
pr. MWh el, bliver gas mere konkurrencedygtigt over for kul, når kvoteprisen
stiger.

Eltariffer
De tre eltariffer: nettarif, systemtarif og PSO-tarif dækker Energinet’s omkostninger på tre forskellige forretningsområder. Nettariffen dækker omkostningerne ved det danske transmissionsområde (400/150/132 kV) samt udlandsforbindelser. Systemtariffen dækker blandt andet omkostninger til reservekapacitet og systemdrift, mens PSO-tariffen dækker dele af omkostninger til grøn
energi.
Figur 6: Eltariffer
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Faldende PSO-afgift

System- og nettarifferne bliver fastsat for ét kalenderår ad gangen, og i 2018 er
system- og nettarifferne fastsat til 80 kr. pr. MWh. Dette betyder, at system- og
nettarifferne i 2018 er 3 kr. billigere end i 2017. PSO-tariffen for 3. kvartal 2018
er fastsat til 86 kr. pr MWh, hvilket er 61 kr. billigere end i 2. kvartal 2018. Dette
fald skyldes især sommerens varme vejr, der har fået både elpriserne og forwardpriserne på el til at stige væsentligt. Desuden er PSO-afgiften for 3. kvartal
som udgangspunkt lavere end for årets andre kvartaler pga. en mindre VE-støttet produktion over sommeren. PSO-aftalen fra 2016 betyder, at man fra 2017
til 2022 vil flytte PSO-afgiften til finansloven, og PSO-afgiften vil derfor som
udgangspunkt være faldende. Ved tilblivelsen af dette notat ventes PSO-tariffen
for 4. kvartal at blive fastsat til 150 kr. pr. MWh.

Kvoteprisen
euro pr. ton

rammer

21

Kvotepris på CO2
Der er sket en markant stigning i kvoteprisen siden maj 2017, hvor den lå på 4,4
euro pr. ton. Stigningen er eskaleret siden årsskiftet. Ved udgangen af august
2018 er kvoteprisen oppe på 21,5 euro pr. ton, hvilket svarer til en stigning på
388,6 pct., og bare siden årsskiftet er det en stigning på 173,5 pct. Dermed er
kvoteprisen på det højeste niveau i syv år.
Figur 7: Kvoteprisen på CO2
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En ny kvotereform, den såkaldte markedsstabiliseringsreserve (MRS), bliver
indført i 2019, og den skal sikre balance på kvotemarkedet, så et stort markedsoverskud vil resultere i tilbageholdelse af kvoter, mens et lille markedsoverskud
vil betyde frigivelse af kvoter. Antallet af disse kvoter er på forhånd defineret.
Den nye reform har skabt et stigende prispres. Yderligere er der bl.a. kommet
udmeldingen fra Storbritannien, der efter Brexit stadig ønsker at være med en
del i den europæiske kvoteordning til 2020 og muligvis længere. Det øger tiltroen til markedet, hvilket viser sig i øgede priser.
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