
EU nærmer sig et prisloft på gas

Vi har været gennem endnu en uge 
med faldende terminspriser i Norden. 
Vejrudsigterne ser fortsat meget milde 
ud, med temperaturer over det norma-
le for årstiden i de næste 14 dage som 
minimum. Lige så vigtigt var forvent-
ningerne om, at EU bliver enige om et 
prisloft på gas, hvilket fik såvel råvare- 
som elpriser til at falde i den forgang-
ne uge. De mest handlede kontrakter 
på terminsmarkedet ligger nu på det 
laveste niveau i tre måneder. På spot-
markedet faldt priserne i Danmark i uge 
42 en anelse sammenlignet med ugen 
forinden. 

Markederne fortsætter de voldsomme 
prisfald, og vi vil bestemt ikke udeluk-
ke yderligere fald den kommende uge. 
Der er ikke nogen signaler fra vejrud-
sigterne, der skulle stoppe den nedad-
gående tendens, og EU’s intention om 
at indføre et prisloft på gas kan meget 
vel sende markederne endnu længere 
nedad. 

Anbefaling

Fokus uge 43 2022

Ved et topmøde i Bruxelles i sidste uge kom EU et skridt nærmere et prisloft på gas. EU-Kommissionen skal nu frem-
lægge en detaljeret plan for at implementere prisloftet. 

Her og nu Fremskridt i EU’s planer om prisloft på gas

Torsdag og fredag i sidste uge var der 
lagt op til EU-topmøde i Bruxelles, 
hvor de tårnhøje energipriser endnu 
engang var det fremtrædende punkt 
på dagsordenen. Landene diskuterede 
endnu engang muligheden for at 
indføre et prisloft på gas, og denne 
gang lader det til, at landene er nået 
til enighed om, at det er den rigtige vej 
at gå. Tyskland, der hidtil har været 
den stærkeste modstander mod et 
prisloft er gået med til at lade EU-
Kommissionen udarbejde et detaljeret 
forslag til, hvordan et sådan loft kan 
se ud i praksis, og når Kommissionen 

er færdig med dette arbejde, kan en 
vedtagelse af loftet blive til virkelighed. 
Målet er naturligvis at sænke 
gaspriserne til fordel for forbrugerne, 
og vi har da også set faldende gas- 
og elpriser i Spanien og Portugal, der 
allerede har indført et sådan prisloft. 
Den største anke mod forslaget har 
været, at et prisloft kan øge forbruget 
af gas på et tidspunkt, hvor dette er en 
mangelvare, og at det i værste fald vil 
kaste Europa ud i en rationering af gas. 
Markederne reagerede på nyheden fra 
topmødet med faldende priser.

Forward Uge 41 (EUR/MWh) Uge 42 (EUR/MWh) Forventning (u. 43)

ENOMNOV-22 172,00 150,00 ↘

ENOQ1-23 259,00 232,50 ↘

ENOYR-23 136,50 123,13 ↘

SYARHYR-23 208,25 198,50 ↘

SYCPHYR-23 210,75 198,75 ↘



Vejret: Efteråret er startet præ-
cist som forbrugerne kunne have 
håbet på, med mildt og vådt vejr 
over Norden. De seneste pro-
gnoser forudser, at dette vejrbil-
lede fortsætter som minimum et 
stykke ind i november. 

Spot: Det usædvanligt milde 
efterårsvejr bidrager til at hol-
de spotpriserne nede, selvom 
niveauet naturligvis fortsat er 
tårnhøjt i en historisk sammen-
hæng. Vi forventer en gennem-
snitlig systempris for uge 43 på 
ca. 75 EUR/MWh.

De danske EPAD’er fortsætter 
med at falde i pris, da prisspæn-
det mellem Norden og Tyskland 
bliver mindre. 2023-EPAD’er-
ne koster nu 198,50 EUR/MWh 
i DK1-området og 198,25 EUR/
MWh i DK2.

EPAD’er

Prognoser
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Nye store prisfald på terminsmarkedet

Det nordiske elmarked oplevede yderligere prisfald i sidste uge. Årskon-
trakten for 2023 er faldet med 35 % i løbet af mindre end en måned grun-
det ikke mindst mildt efterårsvejr.

Prisfaldene fortsætter ufortrødent på det nordiske elmarked. Den seneste 
måned har prisniveauet på de mest handlede terminskontrakter været stabilt 
nedadgående, efter at markedet var steget til ekstreme niveauer i slutningen 
af sommeren og begyndelsen af efteråret. Systemkontrakten for 2023 lukkede 
mandag i en pris på 123,13 EUR/MWh, 35 % lavere end for en måned siden og 
mere end halveret sammenlignet med da markedet toppede for ca. to måneder 
siden. På den korte ende af markedet er prisfaldene endnu voldsommere. No-
vember-kontrakten er således halveret i pris i løbet af den seneste måned mens 
kvartalskontrakten for Q1-23 er faldet med ca. 45 %.

Den ene af årsagerne til prisfaldene er de markedsindgreb, som EU i disse 
måneder arbejder på, som involverer blandt andet et krav til medlemslandene 
om at reducere el- og gasforbruget, et profitloft for visse elproducenter og nu 
et forventet prisloft på gas. Disse indgreb har til formål at sænke priserne, og 
markederne – herunder det nordiske elmarked – har da indtil videre også reageret 
bearish på reformerne.

En anden og lige så vigtig årsag til prisfaldene er det vejrbillede, vi har set over 
både Norden og Europa som helhed dette efterår. De seneste vejrudsigter peger 
på temperaturer et godt stykke over normalen et langt stykke ind i november, 
kulminerende med et niveau ca. fem grader over sæsongennemsnittet omkring 
udgangen af denne uge. Nedbørsmængderne ser i samme periode ud til at falde 
til omkring eller lidt under det normale for årstiden, men flere uger med store 
regnmængder har betydet, at underskuddet på den nordiske hydrobalance er 
skrumpet kraftigt ind. Balancen ligger ifølge Energy Quantified således nu i et 
underskud på bare 4,5 TWh, mærkbart forbedret i forhold til lavpunktet på -18,6 
TWh fra begyndelsen af september. 
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