
Nord Stream-sabotage med lille effekt på markederne

Siden vores seneste publikation for tre 
uger siden har vi oplevet faldende el-
priser i Danmark. Lunt vejr og stigende 
produktion fra vindmøllerne førte såle-
des til, at den gennemsnitlige dagspris i 
uge 39 blev 266 EUR/MWh i DK1 og 268 
EUR/MWh i DK2. Selvom dette fortsat 
er et ekstremt højt prisniveau i en histo-
risk sammenhæng, er det den billigste 
uge vi har set siden juli, og mere end en 
halvering sammenlignet med de eks-
tremt høje priser vi oplevede i august 
og september. På terminsmarkedet er 
priserne også faldet en anelse i løbet af 
de seneste uger. 

Våde og varme vejrudsigter har pres-
set priserne nedad den forgangne uge, 
men volatiliteten er fortsat høj og risi-
koen for et nyt stort prishop er i den 
grad stadig til stede. Hvis vejrudsig-
terne forbliver varme og våde, er der 
rum til yderligere fald, men markedet 
er fortsat så nervøst, at det vil reagere 
kraftigt hvis vi ser kolde og tørre pro-
gnoser. 

Anbefaling

Fokus uge 40 2022

Sidste uges dramatiske begivenheder i Østersøen, med hvad der ligner sprængninger af Nord Stream-gasledningerne, 
førte kun til kortvarige prisstigninger på markederne. 

Her og nu Markederne relativt upåvirkede af Nord Stream-lækager

Sidste uges lækager på Nord Stream 
1 og 2-gasledningerne skyldes 
efter alt at dømme sabotage, men 
handlingerne havde trods deres 
voldsomme karakter kun en begrænset 
effekt på markederne. På de to første 
handelsdage, der fulgte efter nyheden 
om lækagerne, steg 2023-kontrakten 
for gas på TTF-børsen med ca. 15 %. 
Selvom dette lyder af meget, er det 
faktisk en relativt lille prisstigning, 
sammenlignet med dem vi oplevede 
i løbet af sommeren, og i løbet af de 
følgende dage faldt priserne da også 
tilbage til udgangspunktet. Hverken 

Nord Stream 1 eller 2 leverede gas fra 
Rusland til Europa, da lækagerne fandt 
sted. Det faktum, at Rusland alligevel i 
altovervejende grad er stoppet med at 
levere gas til Europa, lader således til at 
betyde, at markederne nu i lidt mindre 
grad lader sig påvirke af konflikten 
mellem Vesten og Rusland. Lækagerne 
betyder dog, at chancen for at Nord 
Stream 1 skulle komme i drift igen 
i løbet af efteråret eller vinteren er 
svundet yderligere ind, men dette håb 
lod i forvejen til at være begrænset, da 
krigen i Ukraine blot lader til at eskalere 
yderligere. 

Forward Uge 38 (EUR/MWh) Uge 39 (EUR/MWh) Forventning (u. 40)

ENOMNOV-22 270,00 225,00 ↘

ENOQ1-23 400,00 316,00 ↘

ENOYR-23 169,05 159,50 ↘

SYARHYR-23 226,13 220,00 →

SYCPHYR-23 225,75 209,00 →



Vejret: Den kommende uge ser 
ud til at byde på meget store 
nedbørsmængder i Norden, og 
dermed er der også bedring at 
spore på hydrobalancen. Balan-
cens underskud ventes at være 
svundet ind til kun ca. 4 TWh 
midt i oktober. 

Spot: Som nævnt er spotpriser-
ne i Norden faldet noget siden de 
ekstremt høje niveauer de fore-
gående måneder. Vi forventer, at 
priserne falder yderligere i denne 
uge, hvor den gennemsnitlige 
systempris meget vel kan falde 
under 100 EUR/MWh for før-
ste gang siden begyndelsen af 
august.  

De danske EPAD’er er faldet en 
anelse i pris den forgangne uge, 
hvor prisfaldene i Tyskland har 
været endnu større end i Nor-
den. DK1- og DK2-EPAD’erne for 
2023 koster nu henholdsvis 220 
EUR/MWh og 209 EUR/MWh.

EPAD’er

Prognoser

Head of Sales Denmark  
Mikkel Hauge Jensen

(mhj@energidanmark.dk)
Tlf.: 87 42 62 02

Kommunikativ analytiker 
Karsten Sander Nielsen

(ksni@energidanmark.dk)
Tlf.: 87 45 69 48

EU-landene vedtager længe ventet energiaftale 

Efter flere uger med forhandlinger og rygter vedtog EU’s energiministre 
i sidste uge en ny plan, der skal sænke EU’s energiforbrug og mindske 
indtjeningen for visse elproducenter.

Fredag i sidste uge blev EU’s energiministre enige om en række nye tiltag, der 
skal forsøge at begrænse skaderne af den nuværende energikrise på de eu-
ropæiske virksomheder og forbrugere. EU-aftalen er kulminationen på flere uger 
med forhandlinger, efter EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen 
i begyndelsen af august først annoncerede, at Kommissionen arbejdede med 
planer om et indgreb på markederne. 

Et af de mest omdiskuterede elementer i aftalen var det såkaldte profitloft på 
180 EUR/MWh for billige typer af elproduktion, herunder sol- vind-, biomasse 
og kernekraftproduktion. Mange store producenter baseret på disse energikilder 
har i EU’s optik oplevet en for stor indtjeningsforøgelse i forbindelse med den 
nuværende krise, da de scorer gevinsten af de højere priser uden at måtte hæve 
produktionsomkostningerne. Hvis elprisen overstiger 180 EUR/MWh, skal den 
ekstra indtjening i stedet gå til statskasserne, som kan kanalisere pengene videre 
ud til støtte til virksomheder og private forbrugere.

Alle EU-medlemslande skal som et led i aftalen desuden individuelt finde løsninger 
til at sænke el-efterspørgslen med 5 % i spidsbelastningstimer, mens der desud-
en blev opstillet en ikke-bindende hensigtserklæring om at sænke det generelle 
elforbrug med ca. 10 %. Dette vurderes også at kunne sænke efterspørgslen på 
gas betydeligt.

De nye EU-tiltag træder i kraft 1. december 2022. Målene for reduktion i eft-
erspørgslen på el skal gælde frem til og med marts 2023, mens profitloftet for 
visse elproducenter i første omgang står til at udløbe ved udgangen af juni 2023. 
Alle disse datoer er dog kun foreløbige, da det fortsat er meget svært at spå om, 
hvordan vinteren vil forløbe, og om det overhovedet lader sig gøre at skære så 
meget i forbruget, som aftalen lægger op til.
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