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Naturgasstatistik 4. kvartal 2017 

Naturgasstatistikken udkommer hvert kvartal og indeholder en gennemsnitspris på naturgas for 

husholdningskunder og en oversigt over prisudviklingen på den danske gasbørs, Gaspoint Nordic. 

Metoden til beregning af naturgasstatistikken for husholdninger er blevet opdateret i 2014. Der be-

regnes både en gennemsnitlig månedspris og en gennemsnitlig kvartalspris. Herudover opdeles 

kvartalsprisen i de tre produkttyper, der findes på gasmarkedet: 

 Forsyningspligtprodukt
1
 

 Tilbagefaldsprodukt
2
 

 Kommercielt handelsprodukt 

Naturgasstatistikken for husholdninger baserer sig på udtræk fra GasprisGuiden såvel som indberet-

tede data for priserne på forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukterne til Sekretariatet for Energi-

tilsynet. Naturgasstatistikken for industrikunder baseres på priser fra Gaspoint Nordic. 

Husholdninger og andre småkunder 

Husholdninger og andre småkunder omfatter både kunder, der benytter naturgas til opvarmning 

og/eller komfur samt mindre virksomheder. 

Prisen på naturgas lå nogenlunde fast henover 4. kvartal 2017. Gasprisen toppede i november på 

7,35 kr./m
3
 mens prisen var lavest december. 

Tabel 1. Gaspris for husholdningerne (kr./m
3
), 4. kvartal 2017 

 Oktober November December 4.kvartal 2017 

Gaspris
1)

 2,13 2,19 2,05 2,11 

Distribution
2)

 1,07 1,09 1,07 1,08 

Energiafgift
3)

 2,59 2,59 2,59 2,59 

Nødforsyningstarif
 

0,02 0,02 0,02 0,02 

Moms 1,45 1,47 1,43 1,45 

I alt
4)

 7,25 7,35 7,15 7,24 

Kilde: GasprisGuiden, SKAT 

Noter: 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. 2)

 
Distribution består af både distributionstarif og gennemsnitligt abon-

nement. Det årlige abonnement er fordelt udover et forbrug på godt 1700 m
3
. 3)

 
Energiafgift består af naturgasafgift, NOx-afgift og CO2-

afgift. 4) Den samlede gaspris for husholdninger indeholder ikke længere en PSO-afgift på biogas. PSO-afgiften er pr. januar 2015 
ophørt, idét den nu bliver finansieret via finansloven. 

I 4. kvartal 2017 betalte husholdningskunderne i gennemsnit 7,24 kr./m
3 

naturgas, jf. tabel 1. Den 

rene gaspris udgjorde 2,11 kr./m
3
 i 4. kvartal 2017, hvilket er en stigning på 19 øre/m

3
 i forhold til 

3. kvartal 2017, hvor den rene gaspris var på 1,92 kr./m
3
. Den samlede gaspris var 25 øre/m

3
 højere 

end i 3. kvartal 2017, hvilket svarer til en stigning på ca. 3,6 pct. 

 

                                                 
1 En kunde modtager et forsyningspligtprodukt, hvis kunden aktivt har valgt det, flytter og bliver gaskunde eller ikke længere har en 

aftale med en anden gasleverandør. Fra 1. maj 2016 er der to leverandører af forsyningspligtprodukter: DONG Energy og NGF Na-

ture Energy. Prisen på forsyningspligtprodukterne sættes hver måned og Energitilsynet fører tilsyn med forsyningspligtprodukterne. 
2 Tilbagefaldsproduktet er et nyere produkt, som tilbydes de kunder, der var forsyningspligtkunder før 1. maj 2016. Tilbagefaldspro-

duktet er tilgængeligt for alle gaskunder. Prisen på tilbagefaldsprodukterne sættes hver måned og Energitilsynet fører tilsyn med at 

priserne ikke overstiger priserne på de hidtidige forsyningspligtprodukter. 
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Kunder, der modtog et forsyningspligtsprodukt havde den laveste gennemsnitlige pris i 4. kvartal 

2017 og betalte i gennemsnit 6,76 kr./m
3
. Kunder, der modtog et handelsprodukt, betalte i gennem-

snit 7,26 kr./m
3 

og de kunder, der modtog et tilbagefaldsprodukt betalte 6,94 kr./m
3
, jf. tabel 2. 

Tabel 2. Gaspris for husholdningerne (kr./m
3
), 4. kvartal 2017   

 Forsyningspligtsprodukt Tilbagefaldsprodukt Handelsprodukt 

Gaspris
1)

 1,79 1,88 2,13 

Distribution
2)

 1,02 1,08 1,08 

Energiafgift
3)

 2,59 2,59 2,59 

Nødforsyningstarif 0,02 0,02 0,02 

Moms 1,35 1,39 1,45 

I alt
4) 

6,76 6,94 7,26 

Kilde: GasprisGuiden, SKAT 

Noter: 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. 2)

 
Distribution består af både distributionstarif og gennemsnitligt abon-

nement. Det årlige abonnement er fordelt udover et forbrug på godt 1700 m
3
. 3) Energiafgift består af naturgasafgift, NOx-afgift og CO2-

afgift. 4) Den samlede gaspris for husholdninger indeholder ikke længere en PSO-afgift på biogas. PSO-afgiften er pr. januar 2015 
ophørt, idét den nu bliver finansieret via finansloven. 

Husholdningerne forbruger normalt ca. en tredjedel af deres årlige gasforbrug i 4. kvartal. 

Figur 1. Udvikling i gasprisen for husholdninger, 1. kvartal 2009 – 4. kvartal 2017 

 

Kilde: GasprisGuiden, SKAT 

Industrikunder 

Engroskunderne på det danske gasmarked indkøber størstedelen af gassen under langtidskontrakter, 

mens den resterende gas indkøbes direkte på gasbørser eller børslignende markeder. Naturgasstati-

stikken baserer sig på priser fra den danske gasbørs Gaspoint Nordic. 

På Gaspoint Nordic handles gassen bl.a. som dags-, weekend- og månedskontrakter
3
. Gaspoint 

Nordic beregner et GPN Spot Index for hver dag, som repræsenterer engrosprisen på gas i det dan-

ske gasmarked (benævnes herefter spotprisen).
4
 

                                                 
3
 Under månedskontrakterne købes/sælges gassen til levering hver dag i den næstkommende måned til den pris, der 

benævnes månedsprisen. 
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Figur 2 afspejler handelsprisen på den respektive dato for de to produkter. Månedsprisen er prisen 

for at handle en månedskontrakt på en given dag med levering i næste måned. Spotprisen er prisen 

for levering på den givne dag. Spotprisen på Gaspoint Nordic forholdte sig relativt konstant frem til 

november, hvorefter der ses en stigende tendens, jf. figur 2. Spotprisen steg med 14 pct. fra kvarta-

lets start til slutning. Månedsprisen fulgte i høj grad spotprisens udvikling i 4. kvartal 2017. 

Figur 2. Udvikling i spotprisen og månedsprisen på handelsdagen, 4. kvartal 2017 

 
Kilde: Gaspoint Nordic og egne beregninger  

Note: Månedsprisen viser prisen på at handle en månedskontrakt på en given dag med levering i næste måned (handelsdag). Spotpri-
sen viser prisen for levering den givne dag, hvilket er handlet dagen før (leveringsdag).  

Spotprisen bevægede sig i intervallet 1,47-1,97 kr./m
3 

naturgas i 4. kvartal 2017. Den gennemsnitli-

ge spotpris på månedsbasis steg fra et niveau på 1,52 kr./m
3
 i oktober 2017 til 1,75 kr./m

3
 i decem-

ber 2017, jf. tabel 3. 

Den gennemsnitlige pris på en månedskontrakt til levering hver dag i oktober 2017 var 1,49 kr./m
3
. 

Månedskontrakter til levering hele november måned havde en gennemsnitspris 1,58 kr./m
3
, hvor 

spotprisen var 1,65 kr./m
3
. En månedskontrakt i december havde en gennemsnitspris på 1,68 kr./m

3
, 

hvor spotprisen var 1,75 kr./m
3
,
 
jf. tabel 3. 

Tabel 3. Gennemsnitspriser på Gaspoint Nordic (kr./m
3
), 4. kvartal 2017 

 Gennemsnitlig spotpris Pris på månedskontrakt 

Oktober 1,52 1,49 

November 1,65 1,58 

December 1,75 1,68 

Kilde: Gaspoint Nordic  

Note: Den gennemsnitlige spotpris er den gennemsnitlige spotpris pr. måned. Pris på månedskontrakt er den gennemsnitlige pris på en 
kontrakt, der er leveret i den respektive måned, men handlet måneden forinden. Prisen på månedskontrakten i fx februar måned, er et 
gennemsnit af prisen på kontrakter, der er eksekveret i januar med levering i februar. 

                                                                                                                                                                  
4
 GPN Spot Index er beregnet for hver leveringsdag ud fra et volumenvægtet gennemsnit af dags- og weekendkontrak-

ter.  
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