
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Modera-

terne 

 

om 

 

Statslig garanti for at understøtte likviditeten i el-markedet 

 

 

Af  

 

 

8. september 2022 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

2/4 

Det er samfundskritisk, at der er sikkerhed for borgere og virksomheder om elforsyningen. 

 

Den aktuelle situation med store prisstigninger og prisudsving på energimarkederne indebærer imid-

lertid særlige udfordringer for aktørerne på el-markedet.  

 

En række el-producenter og el-handelsselskaber, der varetager produktionsbalanceansvar, afdækker 

typisk deres risici i forhold til udsving i elpriserne ved at indgå fastprisaftaler via et reguleret marked 

hos en såkaldt central modpart, fx en børs.  

 

Et vilkår i fastprisaftaler er bl.a., at der skal stilles sikkerheder hos den centrale modpart, der afhænger 

af forskellen mellem den aktuelle markedspris på el og den pris, der er indgået en fastprisaftale om. 

Når priserne på el stiger og er højere end i fastprisaftalerne skal selskaberne stille sikkerheder via den 

centrale modpart svarende til værdiforringelsen af fastprisaftalen. Sikkerheden skal stilles kontant og 

frigives gradvist, hvis priserne på el efterfølgende falder. Sikkerheden returneres, når kontrakten ud-

løber.  

 

Den aktuelle situation på el-markederne med betydelige prisstigninger og udsving i priserne på el 

betyder, at markedsaktørerne skal stille betydelige summer i sikkerhed på deres kontrakter. Derfor 

stiger deres behov for midlertidig likviditet betydeligt, og for nogle selskaber kan det indebære, at 

de ikke kan rejse den nødvendige likviditet på egen hånd. Det kan medføre risici for el-forsynings-

sikkerheden i det danske energisystem.   

 

Det er derfor afgørende, at ellers sunde el-producenter og el-handelsselskaber, der varetager produk-

tionsbalanceansvar, kan fortsætte med at deltage i el-markedet, så markedets funktion og el-leveran-

cerne opretholdes.  

 

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, 

Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Moderaterne er enige om 

følgende: 

 

1) Der etableres en midlertidig statslig garantiordning for at fastholde likviditeten i elmarkedet. 

Danske el-producenter og danske el-handelsselskaber, der varetager produktionsbalancean-

svar, som har kontrakter eller prisaftaler på el, der cleares hos en central modpart, der er om-

fattet af EU/EØS-regulering, kan få adgang til garantien. 

 

Markedsaktørernes likviditetsbehov vil variere fra dag til dag afhængig af udviklingen i el-

prisen, virksomhedens likviditetsposition, forventningen til fremtidige el-priser mv. Derfor 

tilrettelægges låneadgangen fleksibelt forhold til det enkelte selskabs konkrete forhold. 

 

Andre aktører, der er aktive på det danske el-marked, kan omfattes af statsgarantien, hvis der 

viser sig behov herfor for at sikre stabiliteten i el-markedet. 

  

2) Den midlertidige ordning indebærer: 

- op til 80 pct. garanti på nyudlån til målgruppen 

- en långiver dækker minimum 20 pct. af risikoen 

- staten og långiverne dækker risikoen på lånet på samme vilkår (pari passu) 

- en statslig garantiramme på 100 mia. kr.  
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Den private långiver foretager kreditvurderingen af virksomheden. Den private långiver skal 

være under finansielt tilsyn i EU/EØS. 

 

3) Der stilles følgende krav til låntager: 

- Låntager skal betale en markedskonform pris på garantien. Prisen skal både afspejle den 

private långivers vurdering af kreditrisikoen på at yde lånet og dække administrationsom-

kostninger. 

- Låntager må ikke udbetale aktieudbytter til aktionærer, så længe låntager har et lån under 

garantiordningen.   

- Låntager skal under normale omstændigheder være finansielt sunde og må ikke være kri-

seramt i henhold til definitionen i EU’s rammebestemmelser for statsstøtte til redning og 

omstrukturering af kriseramte virksomheder. 

 

Der kan ydes nye garantier under ordningen frem til d. 1. april 2024. Perioden vil kunne for-

længes, såfremt det viser sig nødvendigt. 

 

Garantiernes løbetid følger løbetiden på den private finansiering, dog maksimalt 5 år. 

 

Det vurderes, at den statslige garantiordning er i overensstemmelse med EU statsstøttereg-

lerne, hvilket er en forudsætning for at implementere den statslige garantiordning. 

 

4) Den statsgaranterede garantiordning henlægges til administration i EKF Danmarks Eksport-

kredit (EKF), i henhold til § 2, stk. 5 i Lov om EKF Danmarks Eksportkredit. EKF bliver en 

del af Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der blev stiftet 31. august 2022.  

 

Som en del af præmiebetalingerne for lån under statsgarantien vil EKF modtage et admini-

strationsgebyr for administration af ordningen. Hvis modtagne præmier (eksklusiv admini-

stration) fra ordningen ikke er tilstrækkelige til at finansiere eventuelle træk på udstedte ga-

rantier, dækker staten tabene. Tilsvarende vil et evt. overskud i ordningen tilfalde staten ef-

ter ordningen udløb. 

 

5) Udstedelsen af statsgarantier medfører en risiko for tab for staten. Der skal i henhold til sta-

tens principper for garantier og genudlån, samt budgetvejledning afsættes finansiering af den 

samlede garantiramme svarende til de statsfinansielle risici ved udstedelsen af nye garantier.  

 

De statsfinansielle risici ved den statslige garantiordning for at understøtte likviditeten i el-

markedet afdækkes ved, at staten modtager sin forholdsvise andel af den markedskonforme 

kreditpræmie på udlånet, som fastsættes af den kommercielle part, der dækker de resterende 

20 pct. af udlånet.  

 

Dermed modtager staten indtægter, som svarer til det private markeds vurdering af risikoen 

ved at stille garantien til den konkrete virksomhed.  
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6) Aftalen om en statslig garanti for at understøtte likviditeten i el-markedet har karakter af en 

stemmeaftale. Aftaleparterne forpligter sig til at stemme for de nødvendige bevillingsmæs-

sige og materielle hjemler, der udmønter aftalen. 
 

Folketingets Finansudvalg vil hurtigst muligt blive forelagt et aktstykke, der skal tilveje-

bringe hjemmel til at etablere den statslige garantiordning. 

 

Aktstykket og bekendtgørelsen, der nærmere udmønter statsgarantien, forelægges aftalepar-

terne. 

 


