
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvikling i energipriser 2022 - Ekstra omkostninger 

Dette notat beskriver den forventede udvikling i energipriser i 2021 og 2022. Dette gøres 

fordi energipriserne påvirker kommunens rådighedsbeløb. Lige nu er der meget usikker-

hed på de europæiske energimarkeder pga. krigen i Ukraine. 

 

Notatet revideres, når ny viden om energipriser kommer til. 

Gas priser  

Kommunen bruger ca. 710.000 m3 gas om året.  

I 2020 var gasprisen 6 kr. pr. m3. (gas pris + afgifter) 

Kommunens årlige udgift til gas 2020 var derfor ca. 4.260.000 kr. 

 

I løbet af 2021 steg den rå gaspris fra 1,5 kr./m3 i april til 10,4 kr./m3 i december. 

Forbliver gasprisen på dette niveau i 2022 ser vi ind i en ekstra udgift på ca. 6.035.000 

kr. 

Der er stadig store udsving i gaspriserne. Vores pris ligger på 10-11 kr./m3.  

Hvilket medfører en ekstra omkostning på omkring 6-6,7 mio. kr. 

 

Før krigen i Ukraine virkede det usandsynligt, at priserne blev liggende i det leje, men nu 

virker det mere sandsynligt og prisen stiger måske endnu mere. Hvor meget den vil stige 

er der på nuværende tidspunkt ingen der kan spå om. 

 

Den lave gaspris i 2021 var også delvist resultatet af vores indkøbsaftale, hvor halvdelen 

af vores gasforbrug var på en fastpris aftale. Denne aftale udløb den 01. januar 2022 og 

derfor er vi nu på spotpris (dagsprisen på elmarkedet). 

 

El Priser  

Kommunen bruger ca. 5.160.000 kWh elektricitet om året.  

I 2021 lå vores elpris på 1,5 kr./kWh. 

Det vil sige at elektriciteten i 2021 kostede kommunen omkring 7.740.000 kr.  

 

Vi kan kun gå efter spotpriserne på elmarkedet. Disse svinger meget, da der er mange 

forskellige faktorer, der påvirker elpriserne, her kan nævnes vind og sol, men selvfølgelig 

også priserne på gas. Gaspriserne er afhængige af gas fra Rusland. Når det ikke blæser 

eller ikke solen skinner, bliver vores elpriser derfor også dyre pga. krigen i Ukraine.  

 

1. kvt. 2022 ligger priserne lidt under 2,5 kr./kWh  

Forbliver prisen på dette niveau resten af året, stiger kommunens omkostninger for elfor-

brug til 12.900.000 kr. en stigning på 5.160.000 kr. Hvilket er 2 mio. kr. laveres en vo-

res bedste bud i seneste opdaterende notat. 

 

Fjernvarme og vand priser 

Fjernvarmen og priserne for kommunens vandforbrug forventes ikke at stige meget, da 

mange af kommunens fjernvarmeselvskaber køre på overskudsvarme/grøn energi, der 
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ikke bliver voldsomt påvirket at andre faktorer. Skulle fabrikker der levere overskuds-

varme lukke kan det få betydninger for fjernvarmepriserne.  

 

Tørring kraftvarmeværk har siden sendt, oplyst om en stigning i deres varmepriser.  

Stigning bliver omkring 19% 

Vores forbrug fra Tørring Kraftvarmeværk er omkring 643 MWh.  

Vores omkostninger stiger med omkring 220.000 kr.  

 

De øvrige fjernvarmeværker forventes ikke at komme med prisstigninger, da deres 

brændsel kun i mindre grad er gas.  

 

Opsummering  

 

Med de nyeste tal for vores energi priser, ser det ud til at kommunens omkostninger sti-

ger omkring 12,12 mio. i 2022. Hvilket er 1,1 mio. mindre siden sidste notat. 

Det er dog tidligt på året og der er mange ting, som stadig kan presse energipriserne i 

begge retninger, hvor yderligere stigning ikke er usandsynlig.  

 

Hvad gør vi for at reducere vores gas forbrug  

Vi har kortlagt omkostningerne ved en udskiftning af gasfyr til varmepumper og fjern-

varme, hvor det er muligt.  

 

Vi planlægger at udskifte størstedelen af gasfyrene over de næste 2-4 år.  

Sagen forventes at blive fremsat i juni måned. 

Energispare pulje 

 

Under normale omstændigheder ansøger Ejendomme og Service om midler til energiopti-

meringer én gang årligt. Så længe besparelserne betaler sig ind over en 10 årig periode 

kan de lånefinansieres med et 25 årlige energilån.  

Når der bliver udført energibesparelser på kommunens institutioner, trækkes forbruget 

fra institutionernes energibudgetter indtil lånet er tilbagebetalt. Derfor er der ikke en be-

sparelser fra dag ét, da penge der ville have gået til gas, nu går til afbetaling af energilå-

net.  

 

Hvad gør vi for at reducere vores energiforbrug 

 

Kommunen har i mange år overvåget vores energiforbrug, og har løbende foretaget 

energieffektiviseringer med belysningsoptimering, ventilationsstyringer og efterisolering 

af ældre bygninger. 

 

 

Energiledelse  

 

Vi er ved at styrke vores arbejde med energiledelse, som giver mere systematik i energi-

forbedringerne og gør os i stand til at følge og analysere energiforbruget endnu tættere. 

Samt stille mål for fremtidige energireduktioner. En del af energiledelsen bliver en kvar-

tals opfølgning, hvor energipriserne følges.  

Der vil i løbet af de næste måneder bliver fremlagt en plan for en systematisk implemen-

teringen af energiledelse. 


