
Bitumen Et tjæreagtigt olieprodukt, som er den tungeste del af destillationsresten ved raffinering. Bitumen 
anvendes som bindemiddel i vejasfalt og som tætningsmiddel i byggeindustrien. 

Bruttoenergiforbrug  Fremkommer ved at korrigere det faktiske energiforbrug for brændselsforbrug knyttet til 
udenrigshandel med el. 

Bruttoenergiforbrug (korrigeret) Bruttoenergiforbrug korrigeret for klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. 

Bruttonationalprodukt (BNP)  Fremkommer opgjort fra produktionssiden ved fra den samlede produktion i markedspriser at 
trække den totale værdi af forbrug i produktionen i køberpriser. Kan også opgøres fra indkomst- 
og anvendelsessiden. 

Bruttoværditilvækst (BVT)  Er lig med BNP i basispriser og opgøres for det enkelte erhverv som produktionen i basispriser 
minus forbrug i produktionen i køberpriser. 

Brændselsækvivalent  Energiindholdet i den mængde brændsel, der medgår til produktion af en given mængde el, 
fjernvarme eller bygas. For olie, kul, naturgas samt vedvarende energi m.m. er der ingen forskel 
på en energimængde angivet i direkte energiindhold og i brændselsækvivalent. 

 
Brændværdi  Den energimængde, som frigøres ved forbrænding af et brændbart stof. Man skelner mellem den 

øvre og den nedre brændværdi. 
Den øvre brændværdi er den varmemængde, som frigøres, hvis forbrændingsprodukterne køles så 
meget, at deres vanddampindhold kondenserer fuldstændigt. Vanddampen kommer dels fra 
brændslets egentlige vandindhold, dels fra forbrændingen af brændslets indhold af 
hydrogenforbindelser. 
Den nedre brændværdi er den varmemængde, som fås, når vandet forbliver på 
dampform. I den danske energistatistik anvendes nedre brændværdi. 

 
Bygas  Gas produceret på bygasværker. Tidligere blev bygas produceret på grundlag af kul og olie, men 

siden 1990 er produktionen næsten udelukkende sket ved konvertering af naturgas. 

Centrale anlæg  Anlæg på 19 navngivne værker. Vest for Storebælt: Vendsysselværket, Aalborgværket, 
Studstrupværket, Århusværket, Randersværket, Skærbækværket, Vestkraft, Herningværket, 
Ensted-værket og Fynsværket. Øst for Storebælt: Amagerværket, H.C. Ørstedsværket, 
Svanemølleværket, Asnæsværket, Avedøreværket, Kyndbyværket, Stigsnæsværket, 
Masnedøværket og Østkraft. 

CO2-emissioner  Udledning af kuldioxid fortrinsvis fra energianvendelse. Desuden foregår der udledning fra en 
række andre kilder (flaring af gas i Nordsøen, plast i affald til forbrænding og visse 
industriprocesser). I energistatistikken medtages kun emissioner fra forbrug af olie, naturgas og 
kul. 

Decentrale kraftvarmeanlæg  Anlæg på værker, der ikke er nævnt under centrale værker, og hvor produktion af el og varme er 
en hovedaktivitet. 

Direkte energiindhold  Den mængde energi, som en energivare indeholder. Det direkte energiindhold opgøres på 
grundlag af brændværdi pr. vægt- eller rumenhed for de forskellige energivarer og som den 
leverede energi for el, fjernvarme og bygas. 

Distributionstab  Forskellen mellem forsyning og endeligt forbrug af en energivare. For elproduktion beregnes 
distributionstabet som forskellen mellem forsyning af el og salg af el. For fjernvarme anslås 
distributionstabet at udgøre 20% af fjernvarme leveret til net. For bygas anslås tabet at være 4%. 
For naturgas estimeres distributionstabet fra år til år. 

Elintensitet  Elforbrug sat i forhold til bruttonationalprodukt (BNP) eller bruttoværditilvækst (BVT) målt i faste 
priser (p.t. 2000-priser, kædede værdier). 

Elkapacitet  Den maksimale, øjeblikkelige elproduktion fra et kraftværk, kraftvarmeværk, vindmølle eller 
lignende. Elkapaciteten måles i MW (megawatt) eller kW (kilowatt). Elkapaciteten udtrykker ikke et 
værks aktuelle produktion, men hvad værket maksimalt kan producere i et givet øjeblik. 

Elværkskul   Stenkul anvendt på danske kraftværker. 

Endeligt energiforbrug  Endeligt energiforbrug udtrykker energiforbruget leveret til slut-brugerne, dvs. private og 
offentlige erhverv samt husholdninger. Formålene med energianvendelsen er fremstilling af varer 
og tjenester, rumopvarmning, belysning og andet apparatforbrug samt transport. Hertil kommer 
forbrug til ikke energiformål, dvs. smøring, rensning og bitumen (asfalt) til asfaltering. 
Energiforbrug i forbindelse med udvinding af energi, raffinering og konvertering er ikke inkluderet i 
endeligt energiforbrug. 
Afgrænsningen og opdelingen af endeligt energiforbrug følger IEA’s og Eurostats retningslinier. 
Herefter skal energiforbrug til transport på vej, bane, til søs, i luften og i rør - uanset forbruger - 
udskilles som en særlig hovedkategori. Det betyder, at energiforbrug i erhverv og husholdninger 
opgøres ekskl. forbrug til transportformål. 

Energiforsyning i alt  Den totale energiforsyning er opgjort som primær produktion af energi reguleret for import og 
eksport (herunder grænsehandel med olieprodukter), udenrigs bunkring og lagerændringer. 
Forskellen mellem Energiforsyning i alt og Faktisk energiforbrug er posten Statistisk difference. 



Energiintensitet  Energiforbrug sat i forhold til bruttonationalprodukt (BNP) eller bruttoværditilvækst (BVT) målt i 
faste priser (2000-priser, kædede værdier). 

Faktisk energiforbrug  Angiver det registrerede energiforbrug i et kalenderår. 

Forbrug ved distribution  Forbrug af el i forbindelse med el-, fjernvarme- og gasforsyning. 

Forbrug ved prod./Eget forbrug  Forskellen mellem bruttoproduktion og nettoproduktion af en energivare. Forbrug ved produktion 
udgøres af naturgas ved udvinding (på platforme), olieprodukter, el og fjernvarme ved raffinering 
samt elektricitet og fjernvarme ved konvertering. 

Fremstillingsvirksomhed  Fremstillingsvirksomhed er afgrænset anderledes end hos Danmark Statistik. I Energistyrelsens 
statistik er fremstillingsvirksomhed uden raffinaderier, som er udskilt i en særlig forbrugskategori, 
mens branchen udvinding af grus, sten, ler og salt m.v. er medtaget. 

Gas-/dieselolie  Gasolie og dieselolie tilhører samme kogepunktsinterval i raffineringsprocessen og kan i vidt 
omfang anvendes til de samme formål, hvorfor der ikke skelnes mellem de to produkter i 
energistatistikken. Typisk stiller man strengere miljø- og sikkerhedsmæssige krav til autodieselolie 
end til fyringsgasolie. Til marinediesel stilles der mindre strenge krav. 

Genanvendelse (Recycling)  Herved forstås energivarer, som for anden gang medtages i energibalancen. Aktuelt drejer det sig 
om smøreolie, der tidligere er medtaget under endeligt energiforbrug til ikke energiformål, og som 
efterfølgende medtages som spildolie. 

Geotermi  Varmeenergi fra jordens indre. Energien bruges til at varme vand op med, som derefter bruges til 
enten at producere fjernvarme eller strøm. I Danmark benyttes geotermi kun til produktion af 
fjernvarme. Effektiviteten forudsættes at være 50%. 

Grænsehandel m. olieprodukter  Den mængde motorbenzin, gas-/dieselolie og petroleumskoks, der som følge af forskelle i prisen 
indkøbes af privatpersoner og vognmænd m.fl. på den ene side af grænsen og forbruges på den 
anden side af grænsen. I international statistik medtages grænsehandel ikke. 

Handels- og serviceerhverv  Omfatter engroshandel, detailhandel, privat service og offentlig service. Sidstnævnte er snævert 
afgrænset som forvaltning og serviceydelser, der stilles til rådighed for samfundet på ikke 
markedsmæssige vilkår. 

Halvfabrikata   Olieprodukter som i produktionen befinder sig på et stadium mellem råvare og færdigprodukt.  

Ikke energiformål  Energivarer, der indgår i energiforbrug i alt under endeligt forbrug, men ikke anvendes til 
energimæssige formål. Kategorien omfatter mineralsk terpentin, smøreolie og bitumen. 

Import og eksport  Import og eksport angiver varebevægelser, der krydser en landegrænse. Grønland og Færøerne 
betragtes som udland. 

Joule  Måleenhed for energi. I den danske energistatistik anvendes følgende enheder: 1 PJ (Peta Joule) 
= 103 TJ (Tera) = 106 GJ (Giga). 

JP1 Jet Petroleum 1. En petroleumskvalitet, som adskiller sig fra anden petroleum ved strenge krav til 
lavt indhold af vand og umættede forbindelser. Anvendes til luftfart. 

Klimakorrektion  Energiforbruget til opvarmning afhænger delvist af udeklimaet, som varierer fra år til år. Et mål 
herfor er graddagetallet, som opgøres af Dansk Meteorologisk Institut (DMI). Antallet af graddage 
opgøres som summen af de dage, hvor middel af udelufttemperaturen er under 17°C ganget med 
forskellen mellem de 17°C og døgnets middeltemperatur. Det klimakorrigerede energiforbrug til 
opvarmningsformål er således det forbrug, man ville have haft såfremt året havde været et 
normalår. Normalårets graddagetal er fra og med 2005-statistikken fastlagt som glidende 
gennemsnit af graddagene i de seneste tyve år. 
En del af brændselsforbruget til opvarmningsformål er dog uafhængig af udeklimaet, fx 
opvarmning af vand, varmetab fra installationer og ledningsnet mv. Denne del varierer fra branche 
til branche og fra brændsel til brændsel. Som hovedregel er det forudsat, at af brændselsforbruget 
til opvarmning er 65% i husholdninger, handel og service samt 50% i fremstillingserhverv 
graddageafhængigt. For de enkelte brændsler er det for hver branche fastlagt, hvor stor en del der 
anvendes til opvarmningsformål. 

Kraftvarmeproduktion (CHP)  Samtidig produktion af el og varme. 

Kondensproduktion af el  Ved kondensproduktion af el på centrale værker forstås en produktionsform, hvor 
overskudsvarmen fra elproduktionen bortkøles. I Danmark foregår denne bortkøling typisk ved 
udledning af varmen til havet. 

Konvertering   Produktion af el, fjernvarme og bygas. 

Konverteringsstab  Forskellen på det samlede input og output i konverteringsprocessen. 

LPG  Liquified Petroleum Gas (flydende gas, flaskegas). Betegnelsen for propan, butan og blandinger 
heraf. Anvendes i industri samt til opvarmning, madlavning og som drivmiddel. Tidligere anvendtes 
LPG også som råstof i produktion af bygas. 

LVN  Light Virgin Naphtha (letbenzin). Anvendes som benzinkomponent og som råstof for den 
petrokemiske industri. Tidligere anvendtes LVN endvidere til produktion af bygas. 



Orimulsion   En tung olietype opslemmet i vand. Kommer fra egnen omkring Orinocofloden i Venezuela. 

Overskudsvarme  Restvarme fra erhvervsmæssig produktion. Private producenter sælger i stort omfang 
overskudsvarme fra deres processer til fjernvarmenettet. Fjernvarme, som stammer fra 
overskudsvarme, tilknyttes ikke brændsel i energistatistikken, da brændslet indgår under den 
primære produktion. Ved fjernvarmeproduktion fra private producenter fremkommer derfor en 
konverteringsgevinst. 

Petroleumskoks  Et fast olieprodukt, som fremkommer ved raffinering af fuelolie i en såkaldt coker. Omkring 10% af 
materialet afsætter sig i cokeren som petroleumskoks. Anvendes især i industrien. 

Primær energiproduktion  Produktion af råolie, kul, naturgas samt vedvarende energi m.m. 

Private producenter  Producenter af el og/eller fjernvarme, hvis hovedaktivitet ikke er konvertering. 

Produktionserhverv  Omfatter landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri, fremstillingsvirksomhed samt bygge- og 
anlægsvirsksomhed. 

Raffinaderigas  Betegnelsen på de letteste fraktioner, som fremkommer ved råoliedestillation. Raffinaderigas er 
luftformig ved atmosfærisk tryk. Anvendes hovedsageligt som raffinaderibrændsel. 

Revision af energistatistikken  Energistatistikken bygger på oplysninger fra flere kilder og på en række forudsætninger. Såfremt 
der forekommer nye oplysninger om energiforsyning eller -forbrug for et givet år, vil statistikken 
blive revideret i overensstemmelse hermed. Fx sker der hvert år en revision af energiforbruget i 
fremstillingsvirksomhed, idet opgørelsen delvist bygger på skøn, som året efter kan erstattes af 
faktuelle oplysninger fra Danmarks Statistik. Der kan også fremkomme nye oplysninger om 
produktion og forbrug af vedvarende energi, herunder biomasse. Endelig kan revision af 
statistikken fremkomme ved, at der ændres i afgrænsninger og beregningsforudsætninger. 

I 2007-statistikken er de væsentligste revisioner en forhøjelse af forbruget af brænde i 2006, en 
reduktion af forbruget af affald til el- og fjernvarmeproduktion i 2005 og 2006 samt en reduktion i 
fjernvarmeforbruget i 2005 og 2006. En oversigt over samtlige revisionerne fremgår af filen 
Grunddata i Energistyrelsens elektroniske offentliggørelse af Energistatistik 2007. 

PSO PSO er omkostninger til offentlige forpligtelser i forbindelse med elforsyning. Disse omkostninger 
skal afholdes af alle elforbrugere. PSO omfatter støtte til produktion af miljøvenlig el, nettilslutning 
af decentrale kraftvarmeværker og vindmøller, forsyningssikkerhed, miljøundersøgelser 
vedrørende havvindmøller samt forskning og udvikling i miljøvenlig elproduktion. 

Selvforsyningsgrad  Selvforsyningsgraden opgøres i den danske energistatistik som produktion af primær energi sat i 
forhold til det klimakorrigerede energiforbrug. I international statistik sættes produktionen i forhold 
til det faktiske energiforbrug. 

Spildolie  Olie, der anvendes som brændsel i industrien og ved konvertering, og som tidligere er indgået i 
energistatistikken som smøreolie. 

Statistisk difference  Difference ved opgørelser af energiforbrug baseret på forskellige kilder, som i teorien burde føre til 
identiske resultater. 

Struktureffekt  Ændring af energiforbrug som skyldes en forskydning i erhvervsstrukturen. 

Termisk el-produktion  Ved termisk produktion forstås el produceret ved forbrænding af brændsler. Dvs. elproduktion som 
ikke foregår ved vindkraft, vandkraft, bølgekraft eller solceller. 

Transport  Al transportaktivitet bortset fra intern transport på virksomhedsarealer. Energiforbruget til 
vejtransport er i den danske statistik korrigeret for grænsehandel. I international statistik 
korrigeres der ikke for grænsehandel, idet international statistik alene bygger på salgsoplysninger. 

Udenrigs marine bunkring  Omfatter leverancer af energivarer (olie) i Danmark til skibe i udenrigsfart af alle nationaliteter 
inkl. krigsskibe samt udenlandske fiskefartøjer. Leveringer til indenrigs søfart og danske 
fiskefartøjer medregnes ikke. Udenrigs marine bunkring indgår ikke i det nationale energiforbrug. 

Udvinding og raffinering  Produktion af råolie og naturgas samt raffinering af råolie og halvfabrikata. 

Varmepumper  Et energiproducerende apparat placeret under vedvarende energi. Energimængden produceret af 
varmepumper beregnes som forskellen mellem den mængde energi, som varmepumpen leverer, 
og varmepumpens elforbrug. 

Vedvarende energi  Defineres som solenergi, vindkraft, vandkraft, geotermi, biomasse (halm, skovflis, brænde, 
træpiller, træaffald, fiskeolie og bionedbrydeligt affald), biogas, bioethanol og biodiesel og 
varmepumper. 

Vedvarende energi m.m.  Defineres som vedvarende energi med tillæg af ikke bionedbrydeligt affald. 

Vægtfylde  Forholdet mellem vægten af et vist rumfang væske og vægten af et lige så stort rumfang vand ved 
4 graders celsius, måles fx i ton/m3. 

 


