
22 

 

 

19. december 2022 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 

3300 Frederiksværk  

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 

 

 

NATURGASPRISSTATISTIK  
3. KVARTAL 2022 

 

 

RESUMÉ 

Den samlede naturgaspris er steget fra 18,12 kr./m3 i 2. kvartal 2022 til 23,87 kr./m3 i 

3. kvartal 2022. Gennem 3. kvartal 2022 er prisen overordnet betragtet steget fra 16,79 

kr./m3 i juli til 29,40 kr./m3 i september 2022. Prisen for distribution og energiafgiften lig-

ger på et konstant niveau i perioden. 

Den samlede gaspris er den højeste siden 2010 jf. figur 1 i rapporten.  
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INTRODUKTION 

Forsyningstilsynet udgiver hvert kvartal en statistik over naturgaspriserne i Danmark. 

Naturgasprisstatistikken indeholder en gennemsnitspris på naturgas for husholdnings-

kunder, samt mindre erhvervsforbrugere og industrikunder.  

Kvartalsprisen opgøres for de tre produkttyper, der findes på gasmarkedet: 

 Forsyningspligtprodukt 

 Tilbagefaldsprodukt 

 Kommercielt handelsprodukt 

 

Naturgasstatistikken for husholdninger baserer sig på udtræk fra Gasprisguiden, der 

administreres af Energinet, såvel som indberettede data for priserne på forsynings-

pligt- og tilbagefaldsprodukterne til Forsyningstilsynet. Naturgasstatistikken for industri-

kunder baseres på priser fra Gaspoint Nordic. 

En kunde modtager et forsyningspligtprodukt hvis kunden aktivt har valgt det, ikke læn-

gere har en aftale med en anden naturgasleverandør, eller flytter til en ny adresse og 

ikke selv vælger en bestemt naturgasleverandør. 

 

Tilbagefaldsproduktet tilbydes de kunder, der var forsyningspligtkunder før 1. maj 

2016. Energi Fyn Energihandel A/S og OK a.m.b.a. leverer tilbagefaldsproduktet.   

http://gasprisguiden.dk/
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HUSHOLDNINGER OG MINDRE ERHVERVSFORBRUGERE  

Den samlede naturgaspris er steget fra 18,12 kr./m3 i 2. kvartal 2022 til 23,87 kr./m3 i 

3. kvartal 2022. Gennem 3. kvartal 2022 er prisen overordnet betragtet steget fra 16,79 

kr./m3 i juli til 29,40 kr./m3 i september 2022. Prisen for distribution og energiafgiften lig-

ger på et konstant niveau i perioden. 

I 3. kvartal 2022 betalte husholdningskunderne i gennemsnit 23,87 kr./m3 for naturgas, 

jf. tabel 1. Den rene gaspris udgjorde 15,15 kr./m3 i 3. kvartal 2022, hvilket er en for-

øgelse på 4,56 kr./m3 i forhold til 2. kvartal 2022. Den samlede gaspris var 5,75 kr./m3 

højere end i 2. kvartal 2022, hvilket svarer til en forøgelse på knap 31,73 pct., jf. udvik-

lingen af gasprisen som ses af figur 1. Gasprisen udgør med ca. 63 % den største del 

af den samlede pris efterfulgt af energiafgiften med ca. 12 %. Distribution udgør ca. 4 

%, mens nødforsyningstarif og moms udgør henholdsvis <1 % og 20 %.   

 

Administrationsbidraget for husholdninger udgør for gasdistributionsområderne Evida 

Nord og Evida Syd i alt 300 kr./år uden moms (375 kr./år med moms), og for Evida Fyn 

530,40 kr./år uden moms (663 kr./år med moms). Den samlede gaspris er den højeste 

for perioden dækket i figur 1 (fra 1. kvartal 2010). 

Den stigende gaspris kommer af et behov for genopfyldning af europæiske gaslagre 

og stigende usikkerhed mht. forsyning af gas grundet Ruslands invasion af Ukraine. 

Disse faktorer kan kombineres med en frygt for forsyningsforstyrrelser samt ekstrem 

høj efterspørgsel efter alternative gaskilder (LNG) og har ført til store udsving i prisen 

på gas. Jf. blandet andet Gas Market Report, Q3-2022 – Analysis - IEA. Husholdnin-

gerne forbruger normalt ca. 7,0 pct. af deres årlige gasforbrug i 3. kvartal jf. en under-

søgelse foretaget af Energinet.  

TABEL 1 | GASPRIS FOR HUSHOLDNINGER (KR./M3), 2. KVARTAL 2022 

 Juli August September 3. kvartal 2022 

Gaspris1)  9,48   13,63   19,57   15,15  

Distribution2)  0,99   0,99   0,99   0,99  

Energiafgift3)  2,91   2,91   2,91   2,91  

Nødforsyningstarif  0,05   0,05   0,05   0,05  

Moms  3,36   4,40   5,88   4,77  

I alt  16,79   21,98   29,40   23,87  
 

Kilde: Forsyningstilsynet har baseret opgørelsen på data fra Gasprisguiden, Evida og Skatteministeriet. 

Note: 1) Priserne er udregnet som et vægtet gennemsnit af priserne, som de forskellige produkter er udbudt til på 

Gasprisguiden. Der er vægtet med antallet af kunder fordelt på produkt og selskab. Separat beregning lavet for 

samlet kvartal. 2) Distribution består af både distributionstarif og gennemsnitligt abonnement. Det årlige abonne-

ment er fordelt ud over et forbrug på godt 1.700 m3. Evidas administrationsbidrag indgår ikke. Se nedenfor for 

yderligere oplysninger.3) Energiafgift består af naturgasafgift, NOx-afgift og CO2-afgift.  

https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q3-2022
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Kunder, der modtog et tilbagefaldsprodukt, havde den højeste gennemsnitlige pris i 3. 

kvartal 2022 og betalte i gennemsnit 26,11 kr./m3. Kunder, der modtog et forsynings-

pligtprodukt, betalte i gennemsnit 26,05 kr./m3, mens modtagere af et handelsprodukt i 

gennemsnit betalte 23,43 kr./m3, jf. tabel 2. 

FIGUR 1 | UDVIKLING I GASPRISEN FOR HUSHOLDNINGER, 1. KVARTAL 2010 – 3. KVARTAL 2022 

(KR./M3) 

 

Kilde: Forsyningstilsynet baseret på data fra Gasprisguiden og Skatteministeriet. 

TABEL 2 | GASPRIS FOR HUSHOLDNINGER FORDELT PÅ PRODUKTYPER (KR./M3), 3. KVARTAL 

20224) 

 Forsyningspligtprodukt Tilbagefaldsprodukt Handelsprodukt 

Gaspris1)  17,00   17,04   14,79  

Distribution2)  0,88   0,88   0,99  

Energiafgift3)  2,91   2,91   2,91  

Nødforsyningstarif  0,05   0,05   0,05  

Moms  5,21   5,22   4,69  

I alt   26,05   26,11   23,43  

 

Kilde: Forsyningstilsynet baseret på data fra Gasprisguiden og Skatteministeriet. 

Note: 1) priserne er udregnet som et vægtet gennemsnit af priserne, som de forskellige produkter er udbudt til på gaspris-

guiden. Der er vægtet med antallet af kunder fordelt på produkt og selskab. 2) distribution består af både distributionstarif 

og gennemsnitligt abonnement. Det årlige abonnement er fordelt ud over et forbrug på godt 1.700 m3. Evidas måler- og 
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INDUSTRIKUNDER 

Engroskunderne på det danske gasmarked indkøber størstedelen af gassen under 

langtidskontrakter, mens den resterende gas indkøbes direkte på gasbørser eller børs-

lignende markeder. Naturgasstatistikken baserer sig på priser fra den danske gasbørs 

Gaspoint Nordic. 

På Gaspoint Nordic/ETF handles gassen bl.a. som dags-, weekend- og månedskon-

trakter. Der beregnes et European Gas Spot Index (EGSI) for Gaspoint Nordic for hver 

dag, som repræsenterer engrosprisen på gas i det danske gasmarked (benævnes her-

efter spotprisen).1 

Figur 2 afspejler handelsprisen på den respektive dato. Spotprisen er prisen for leve-

ring på den givne dag.  

 

1 European Gas Spot Index (EGSI) for Gaspoint Nordics leveringspunkt ETF, er beregnet for hver leve-

ringsdag ud fra et volumenvægtet gennemsnit af dags- og weekendkontrakter.  

administrationsgebyrer indgår ikke. Se tabel 1 for yderligere oplysninger. 3) energiafgift består af naturgasafgift, NOx-afgift 

og CO2-afgift.   

FIGUR 2 | UDVIKLING I SPOTPRISEN PÅ HANDELSDAGEN, 3. KVARTAL 2022 (KR./M3) 
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Spotprisen på Gaspoint Nordic/ETF var i juli 15,40 DKK/m3 og i september 17,17 

DKK/m3. Prisen toppede i august med 21,34 DKK/m3. Set over perioden har spotprisen 

steget støt indtil slutningen af august, hvorefter den er faldet brat i starten af septem-

ber og stabiliseret sig i løbet af måneden, jf. figur 2. Spotprisen var generelt betydelig 

større i 3. kvartal 2022 end i 2. kvartal 2022.   

TABEL 3 | GENNEMSNITSPRISER PÅ GASPOINT NORDIC (KR./M3), 3. KVARTAL 2022 

 Juli August September 

Spotpris 15,40 21,34                17,17 

Kilde: Forsyningstilsynet baseret på data fra Gaspoint Nordic/ETF. 

Kilde: Forsyningstilsynet baseret på data fra Gaspoint Nordic/ETF. 

Note: Spotprisen er den gennemsnitlige spotpris pr. måned.  


