
 
   

  
 

Effekt af hurtige tiltag til reduktion af gasforbruget 

Den danske nettoimport af naturgas i 2020 var i henhold til Energistatistik 2020 på 33 016 TJ. Det dækker over 

en import på 92 658 TJ og en eksport på 59 641 TJ.    

 

Tabel 1 viser forbruget af naturgas, biogas og bionaturgas i 2020 fordelt på anvendelsesområder, jf. Energistatistik 

2020. Tabellen viser også effekten af to tiltag, som hurtigt kan levere reduktioner af naturgasimporten: 

1) I det ene tiltag reduceres temperaturen i boliger, kontorer, institutioner mv. med 1 grad i gennemsnit over 

fyringssæsonen. I henhold til SparEnergi.dk kan det reducere energiforbruget til opvarmning med 5 pct. Det 

er forudsat at reduktionen ikke kun sker i de bygninger, som har egne gasfyr, men også i bygninger som har 

fjernvarme hvor en del af denne er baseret på naturgas. 

2) I det andet tiltag gennemføres der en række hurtige energieffektiviseringstiltag, og det er – som et eksempel – 

skønnet at det kan reducere el- og varmeforbruget med 5 pct.  

 

Det forudsættes, at forbruget af biogas og bionaturgas vil være konstant, og at hele reduktionen som følge af disse 

tiltag derfor er en reduktion af naturgasforbruget. 
 

Tabel 1: Gasforbrug i 2020 og effekten af to tiltag 

  Forbrug i 2020 Sænke 
temp én 

grad 

5% EE 

TJ 
Naturgas Biogas 

Bio-
naturgas I alt 

Konverteringssektor -18 031 -6 172 -3 466 -27 668     
-  Centrale anlæg1) -2 204 - 6 - 424 -2 634 - 66 - 132 
-  Vindmøller og vandkraftsanlæg -     -     
-  Decentrale anlæg -5 689 -3 485 -1 093 -10 267 - 513 - 513 
-  Fjernvarmeanlæg -8 274 - 38 -1 590 -9 903 - 495 - 495 
-  Sekundære producenter -1 422 -2 527 - 273 -4 221   - 211 
-  Bygasværker - 442 - 117 - 85 - 644     
-  Egetforbrug ved produktion -     -     
Distributionstab m.m. - 92 - - 18 - 110     
Endeligt energiforbrug -52 389 - 779 -10 069 -63 237     
-  Ikke energiformål -     -     
-  Transport - 278 - - 53 - 332     
-  Produktionserhverv -24 521 - 684 -4 713 -29 917   -1 496 
-  Handels- og serviceerhverv -7 069 - 95 -1 359 -8 522 - 426 - 426 
-  Husholdninger -20 521 - -3 944 -24 465 -1 223 -1 223 

Reduktion af forbruget i alt         -2 724 -4 496 

Reduktion af naturgasimporten (netto)         8% 14% 

Note: Minus betyder at der er tale om et forbrug af gas 
1) Det er forudsat at halvdelen af dette gasforbrug går til opvarmning 
 

Reduktionen i procent fremkommer ved at sammenligne den absolutte reduktion med den absolutte nettoimport 

i 2020 (33016 TJ). Når der korrigeres for overlap mellem de to initiativer vil de tilsammen reducere 

naturgasimporten med 21 pct.  


