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overblik
Statistisk

Det seneste kvartal har budt på stabile prisudviklinger på tværs af brændselskomplekset. Priserne for naturgas og kul har generelt været faldende i
det meste af 2019, da lagrene for de to brændselstyper har været fyldte. Der
er imidlertid udsigt til stigende priser henover vinteren, grundet en større
efterspørgsel. Olieprisen har oplevet en stigning i det første halvår, hvilket kan
skyldes en beslutning fra OPEC og dets allierede om at reducere udbuddet af
olie med 1,2 mio. tønder dagligt. Omvendt har USA’s voksende olielagre været
medvirkende til, at prisen er faldet over de sidste måneder. De lave priser på
fossile brændsler har været medvirkende til at holde elprisen nede.

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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Oversigt over energipriser
Energipriserne er steget i løbet af 2019

De rene energipriser for kul og olie har begge været stabile siden april 2019, mens priserne for el voksende i takt med, at vi går imod vintermånederne. Prisen på naturgas har
været aftagende det meste af 2019, men er vokset over den seneste måned. Siden juli
2019 har el været den dyreste form for energi. Elprisen nåede op på 281 kr. pr. MWh.
og er sidenhen steget til 290 kr. pr. MWh i oktober. Den næst dyreste energitype er olie,
som siden maj 2019 er faldet fra 282 kr. pr. MWh til 238 kr. pr. MWh i oktober, hvilket
svarer til et fald på omkring 15 pct. Gasprisen har haft en nedadgående trend siden december 2018, hvor prisen var 172 kr. pr. MWh, faldende til 55 kr. pr. MWh i august
2019. Sidenhen er prisen på gas steget til 82 kr. pr. MWh. Kul er forsat den billigste
energitype og har siden april kostet omkring 55 kr. pr. MWh.
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
Stigning i elpriserne
med enkelte dyk

Den overordnede udvikling i spotpriserne for el i Øst- og Vestdanmark har været svingende i 2019. I midten af september var prisen nede på 138 kr. pr. MWh i Vestdanmark
og 176 kr. pr. MWh i Østdanmark. Siden da er prisen steget og nåede i slutningen af
perioden en pris på 350 kr. pr. MWh for både Vest- og Østdanmark.
Det foreløbige årsgennemsnit for Vestdanmark er 289 kr. pr. MWh og 299 kr. pr. MWh
for Østdanmark. Det foreløbige gennemsnit er dermed væsentligt lavere end årsgennemsnittene for 2018 der var 327 kr. pr. MWh og 343 kr. pr. MWh i 2018 for både Øst- og
Vestdanmark.
Forwardprisen for Østdanmark for december er 306 kr. pr. MWh, mens forwardprisen
for Vestdanmark er 321 kr. pr. MWh. For januar er forwardpriserne en del højere med
350 kr. pr. MWh i Østdanmark og 358 kr. pr MWh i Vestdanmark.
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Figur 2: Spotpris på el
Skiftende vejrprognoser gør spotpriserne
mere volatile

Hydrobalancen er styrket af den seneste tids øgede nedbør, og det har været med til at
lægge et pres nedad på spotpriserne på el. De lave priser på gas og brændselspriser generelt presser således også spotprisen på el i nedadgående retning. Generelt er prisen
på el lav sammenlignet med samme periode 2018.

Olieprisen
Olieprisen kortvarigt
på 274 kr. pr. MWh

Olieprisen har fra midten af april frem til oktober udvist en nedadgående trend med en
del udsving. Fra midten af september til slutningen af oktober er prisen således faldet
fra 274 kr. pr. MWh til 240 kr. pr. MWh. Det foreløbige årsgennemsnit for 2019 er 253
kr. pr. MWh og er dermed noget lavere end årsgennemsnittet for 2018 som var 266 kr.
pr. MWh.
Figur 3: Udviklingen i spotprisen for råolie

Større efterspørgsel efter amerikansk og europæisk olie

De seneste måneders faldende oliepriser er et produkt af voksende olielagre, hvor USA
i begyndelsen af oktober rapporterede om en rekord stor stigning i olielagrene på 10,5
mio. tønder mod analytikernes forventning på 2,8 mio. tønder. Ydermere har de vedvarende bekymringer om en global konjunkturnedgang også sat et nedadgående pres på
prisen.
OPEC og dets allierede har siden 2017 løbende reduceret udbuddet af olie. Siden januar
har OPEC og dets allierede reduceret udbuddet med 1,2 mio. tønder om dagen; denne
aftale løber indtil marts og har været med til at presse prisen på olie op. I midten af
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september blev to af Saudi Arabiens nationale olieselskabs olieinstallationer angrebet,
hvilket reducerede udbuddet og kortvarigt pressede prisen op med omkring 1 2 pct.

Kulprisen
Opadgående prisudvikling på kulmarkedet

Kulprisen har haft en nedadgående trend det seneste år. Prisen toppede i oktober 2018,
hvor den var 96 kr. pr. MWh. og ramte bunden i juni 2019 med en pris på 49 kr. pr.
MWh. Det er det laveste niveau siden maj 2016. Det foreløbige årsgennemsnit for kulprisen på 62 kr. pr. MWh ligger væsentligt under de tilsvarende gennemsnit for både
2017 og 2018, som var henholdsvis 82 kr. pr. MWh og 85 kr. pr. MWh .
Figur 4: Kulprisens udvikling

Kulprisen har haft en nedadgående trend siden 2018, hvilket skyldes en vedvarende
overforsyning. Den nedadgående trend henover 2019 frem til juni skyldes først og
fremmest en lav asiatisk efterspørgsel. Kina er den største forbruger af kul, og en
svækket kinesisk efterspørgsel sætter sit præg på det globale marked. Siden juni har
prisen på kul stabiliseret sig, da der har været forlydender om, at flere store kulproducenter, heriblandt Colombia, vil sænke produktionen pga. for lave priser.

Gasprisen
Gasprisen er aftagende
gennem 2019

Gasprisen har udvist en nedadgående trend gennem det meste af 2019. Fra januar til
august er prisen faldet med godt 65 pct. fra 158 kr. pr. MWh til 55 kr. pr. MWh. Prisen
er dog steget frem til oktober, hvor prisen endte på 82 kr. pr. MWh.

Fyldte gaslagrene sænker prisen

De lave gaspriser kommer som resultat af en stor LNG-import til Europa samt en høj
stabil produktion fra gasfelterne i Norge og Rusland. Det har medført, at de Europæiske
gaslagre er fyldt godt op henover året samtidig med, at efterspørgslen har været lav. I
slutningen af oktober havde de tyske gaslagre en fyldningsgrad på 99,6 pct., hvilket er
det højeste, siden man begyndte at føre statistik med fyldningsgraden i 2011.
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Figur 5: Gasprisens udvikling

Eltariffer
De tre eltariffer: nettarif, systemtarif og PSO-tarif dækker Energinets 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 7: Udviklingen i eltariffer

Stigning i PSO-tariffen

System- og nettarifferne bliver fastsat for ét kalenderår ad gangen, og i 201 9 er systemog nettarrifferne fastsat til 80 kr. pr. MWh. Dermed er system- og nettarifferne det
samme som i 2018. For 4. kvartal 2019 er PSO-tariffen fastsat til 76 kr. pr. MWh mod
0 kr. i 3. kvartal 2019. I tredje kvartal var der en øget produktion af hav- og landvind,
hvilket satte sig i en lavere elpris, som derved kræver et højere tilskud. Tilskuddet til
henholdsvis hav- og landvind udgør henholdsvis 844 mio. kr. og 384 mio. kr. Ydermere
har udfasningen af PSO- afgiften samt vækstpakken fra 2014 trukket PSO- afgiften ned.
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Kvotepris på CO 2
Kvoteprisens udvikling vendte i september.

Kvoteprisen var over sommeren på sit højeste niveau i flere år og nåede op på godt 30
Euro pr. ton i midten i juli. Siden da har prisen været aftagende, og i starten af oktober
endte prisen på 22,5 Euro pr. ton. Efterfølgende har prisen rettet sig, og den 1. november
var kvoteprisen 25 Euro pr. ton. Det foreløbige årsgennemsnit for 2019 er 24,8 Euro pr.
ton, hvilket er markant højere end de foregående 6 år, hvor prisen eksempelvis i 2018
var 15,8 Euro pr. ton.
Stigningen i CO 2 -kvoteprisen skal ses i lyset af Market Stability Reserve (MSR) , der
trådte i kraft fra årsskiftet 2019. MSR er et værktøj til at styre mængden af kvoter til
rådighed på markedet. Der har således været en gradvis reduktion af udbuddet af kvoter,
hvilket har resulteret i prisstigninger igennem de senere år.

Figur 8: Udviklingen i kvoteprisen

Øget sandsynlighed for
Brexit aftale stabiliserer kvoteprisen

Kvoteprisen har oplevet stigninger i takt med, at sandsynligheden for at undgå et såkaldt ”Hard Brexit” er steget. Det skal ses i lyset af, at et Brexit uden aftale vil betyde,
at Storbritannien bliver meldt ud af EU-ordninger, herunder EU’s CO2-kvotemarked.
Såfremt det ender med et ETS-exit vil kvoter hos britiske ejere være ubrugelige, og
derved vil markedet bliver oversvømmet med britiske kvoter.

Side 6

