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Försörjningsläget
• Energimyndighetens lägesbild:
http://www.energimyndigheten.se/om-oss/press/prenumerera/lagetpa-energimarknaderna/sa-paverkar-invasionen-av-ukraina-sverigesenergilage/ Det norrgående gasflödet genom den dansk-tyska gränspunkten Ellund är dimensionerande för den
dansk-svenska gasförsörjningen under vintern/våren 2022-2023.
Ifall en störning sker på Ellund så att gasflödet halveras, kan en ransonering av gas på den dansksvenska marknaden i första hand att behöva ske i februari 2023. Detta är den kommande
uppvärmningssäsongens kallaste månad och ju allvarligare störningen på Ellund skulle bli desto
tidigare, mer långvarig och mer intensiv måste ransoneringen vara.

Nationell krisplan för Sveriges naturgasförsörjning
• Version 1.3 trädde i kraft den 17 februari 2022
• Förtydliganden i krissamordningen
• Ny metod för förbrukningsminskning: manuell
förbrukningsminskning
• I praktiken: Behörig myndighet genomför
förbrukningsminskning tillsammans med TSO

• Ny metod för prioritering kunder

• Genomförs i en myndighetsgemensam process som
identifierar kritiska förbrukare
• Samtliga förbrukare kommer att informeras

Styrgas 2022
• Beredskapsplanering för enbart kritisk försörjning:
5,000 MWh/dag
• Kritiska förbrukares dagliga konsumtion

Styrgasvolymen

Kritiska
förbrukare

• Styrgasvolymen behåller tidigare interna
prioritetssystem, men denna är nu vägledande
• Styrgasvolymens interna prioritering kommer att följas
så längde detta är tekniskt möjligt, dvs om det finns
tillräckligt med tid
• Om en förbrukningsminskning i Sverige måste ske
mycket snabbt måste behörig myndighet och TSO
5,000 MWh/dag frånkoppla stora geografiska områden för att skydda
kritiska förbrukare

Krav om lagerfyllnad
• EU-kommissionen har presenterat ett förslag på komplettering till förordning (EU)
2017/1938 med krav om lagerfyllnad. Kravet kommer sannolikt snart träda i kraft.
• Kravet innebär bland annat:

• Lagerfyllnadskrav: obligatorisk miniminivå av gas i lagringsanläggningar från och med vintern
2022/2023.
• Det svenska gaslagret ska vara fyllt till 40 procent den 1 augusti 2022, till 53 procent den 1
september 2022, till 67 procent den 1 oktober 2022 och till 80 procent den 1 november 2022.

• År 2023 höjs kravet till 90 procent.
• Det står medlemsstaterna fritt att välja metod för att implementera kravet.
Medlemsstaterna ska prioritera marknadsbaserade åtgärder så långt som detta är
möjligt.
• Energimyndigheten arbetar vidare med frågan.
• Energimyndigheten uppmanar marknadens aktörer att fylla gaslagret.

EU demand reduction plan
• En plan för europeisk
förbrukningsminskning av
industriell gaskonsumtion
• Samråd i närtid, första utkast
i juli 2022
• Sannolikt att krav om
förebyggande
förbrukningsminskning
kommer under hösten 2022

Särskild uppdatering av företagsplaner, m.m.
• Energimyndigheten begär att aktörer med fastställda roller och ansvar enligt den
nationella krisplanen uppdaterar de egna krisplanerna i enlighet med § 15(e)
STEMFS 2016:1. De uppdaterade krisplanerna ska ta särskild hänsyn till risken för
kraftigt förminskade eller avbrutna naturgasleveranser under vinter/vår 20222023.
• Balansansvariga (5 juni 2022): Redogöra för hur företaget avser trygga kundstockens
försörjning under vinter/vår 2022-2023. Redogörelsen ska omfatta planer för gaslagring.
• Större förbrukare (31 augusti 2022): Ta fram en detaljerad plan för drift på vad som för er är
den minsta tekniskt möjliga gasförbrukningen (angiven i MWh/dag ). Planen kan exempelvis
innehålla effektiviseringslösningar, bränslebyten och omplanerad produktion.

• Energimyndigheten uppmanar samtliga gasförbrukare som är anslutna till det
västsvenska naturgasnätet att vidta kontinuitets- och beredskapsplanering.

Övrigt
• Långa handläggningstider just nu

