
Bilag 5  
 
Konsekvensberegning - antagelser  
 
Almindeligt gasprisniveau for gaspris:  

o 20 euro/MWh er valgt fordi det er et nogenlunde hvad gennemsnittet har været det sidste år. Hvis 
der ses på det seneste lager år (1. maj 2017-1. maj 2018) så har den gennemsnitlige gaspris været 
noget lavere for GPN Spot Index (ca. 17,5 Eur/MWh), men prisen er efterfølgende gået op, og er i 
nuværende periode på ca. 23 Eur/MWh. På denne baggrund betragtes 20 Euro/MWh som en valid 
antagelse for gasprisen i dag 

o Hvis man ser på Tyra perioden, så tillægges gasprisen i Danmark ca. 1,5-2 Euro/MWh, på baggrund 
af at Danmark dels er lavprisområde i dag (0,5-1 Eur MWh), og på grund af transportomkostningerne 
(ca. 1 Eur/MWh).  

 Valg af slutkunder: 
o Små husholdninger er sat til 1.700 m3/år, baseret på gasprisguidens normalforbrug for en almindelig 

husholdning 
o Mellemstore slutkunde niveau på 300.000 m3/år er valgt, da det er grænsen mellem timeaflæste og 

ikke-timeaflæste 
o Stor slutkunde på 5.000.000 m3/år er valgt, da der er en del af de store slutkunder der ligger 

omkring dette niveau.  
o Generelt kan der vælges et hvilket som helst niveau, der ønskes at regne på mellem 1.000 m3/år og 

35.000.000 m3/år (største virksomheds slutkunder). I eksemplet er valgt 3 nedslag ud fra 
ovenstående kriterier 

 Produkter fra gasprisguide: 
o For små slutkunder er valgt et niveau omkring de billigste produkter på gasprisguiden i 

Købehavnsområdet 
o For store slutkunder er valgt det højeste forbrug, der kan vælges på gasprisguiden (80.000 m3/år) og 

dette er ganget op med en konkurrencedygtig pris. Det er dog værd at antage at de største kunder 
muligvis kan få et endnu bedre tilbud, men dette er der ikke data for (fastsættes ud fra konkurrence 
udbud fra gang til gang) 

 
Grundantagelser  

 



 

Note: Der er taget udgangspunkt i at Emergency starter i januar. 
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