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Højere energiforbrug i første halvår af
2013

Det faktiske energiforbrug steg med 6,2 procent i 1. halvår 2013 i forhold til
samme periode sidste år. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel
med el steg energiforbruget med 3,3 procent.

Det faktiske energiforbrug steg i 1. halvår 2013 med 6,2 pct. sammenlignet
med 1. halvår 2012. Ændringen i energiforbruget fra 1. halvår 2012 til 1.
halvår 2013 er påvirket af udviklingen fra en nettoimport til en nettoeksport
af el samt et betydeligt koldere vejr.

Forbruget af olie, naturgas og kul steg hhv. 4,4 pct., 2,5 pct. og 35,3 pct. Den
store stigning i forbruget af kul skal ses på baggrund af en generel stigning i
energiforbruget, et fald i produktionen på vindkraftanlæg, mindre gunstige
vindforhold og en nettoeksport af el. Stigningen i kulforbruget i 1. halvår
2013 modsvarer nogenlunde faldet i første halvår 2012, hvor Danmark var
nettoimportør af elektricitet. Kulforbruget i første halvår af 2013 lå således
lidt under niveauet i første halvår af 2011.

En stigning i biomasseforbruget i konverteringssektoren i 2013 har medvirket
til at holde det samlede forbrug af vedvarende energi højt. Forbruget af
vedvarende energi steg med 2,9 pct. i 1. halvår 2013 i forhold til samme
periode året før.

Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet
er energiforbruget i 1. halvår 2013 steget med 3,3 pct.

Produktion af primær energi var 14,9 pct. lavere i 1. halvår 2013 end i 1.
halvår 2012. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 10,9 pct. og
32,3 pct.
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Fig. 2: Faktisk energiforbrug i Danmark, PJ
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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