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AFTALE OM RÅDIGHED OVER OG KOMMERCIEL DRIFT AF EP II GRENRØRLED-
NINGEN  
 

Aftalen er indgået med effekt fra Ikrafttrædelsesdagen 
 
MELLEM [Navn på det Energinet-selskab som ejer Opstrømsrørled-

ningen] 
 
("Gasopstrøm") 

  
 
OG 

 
[Navn på det Energinet-selskab som varetager Gas TSO-
funktionen] 
 
("Gas TSO") 
 

  

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

A. Gas TSO er et helejet datterselskab af Energinet, der ejer og varetager rollen 
som transmissionssystemoperatør for det danske naturgassystem. 
 

B. Gasopstrøm er et helejet datterselskab af Energinet, som ejer Opstrømsrørled-
ningen. 

 
C. Gassco AS ("Gassco") er et norsk selskab, som er operatør af den norske Euro-

pipe II-gasopstrømsrørledning, som Opstrømsrørledningen er forbundet med. 
Samarbejdet om grænsefladerne mellem Opstrømsrørledningen og Europipe II 
er fastlagt i en Operator Interface Agreement mellem Gassco og Energinet, da-
teret 20. november 2019 med eventuelle efterfølgende ændringer ("OIA"). 
OIA'en fastlægger således sammen med den relevante lovgivning og traktaten 
mellem Norge og Danmark om transport af norsk gas fra Europipe II til Dan-
mark de juridiske rammer for driften og udøvelsen af rollen som operatør af 
Opstrømsrørledningen. 

 
D. Da Opstrømsrørledningen systemmæssigt ikke kan isoleres fra Europipe II, va-

retager Gassco ifølge OIA'en det overordnede systemoperatøransvar – bl.a. be-
stående i koordination af gasflowet samt retten til at styre gasflowet gennem 
modtageterminalen i Nybro - for det sammenhængende Opstrømsrørlednings-
net, som Europipe II og Opstrømsrørledningen tilsammen udgør. Energinet va-
retager ifølge OIA'en som operatør af Opstrømsrørledningen bl.a. salg af kapa-
citet i Opstrømsrørledningen og tarifering heraf samt den tekniske drift og ved-
ligeholdelse af Opstrømsrørledningen. 

 
E. Opstrømsrørledningen er en del af Baltic Pipe-projektet. 
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F. Energinet har som resultat af Open Season 2017 for Baltic Pipe indgået aftale 
med tredjepart om reservation af 8 bcm/y af kapaciteten i Baltic Pipe i en peri-
ode på 15 år fra idriftsættelsen af Baltic Pipe. 
 

G. Gas TSO har en målsætning om at etablere en fælles markedszone mellem Op-
strømsrørledningen og det danske gastransmissionssystem. Formålet er at 
sikre enkel markedsadgang for brugerne af Baltic Pipe og af det danske natur-
gassystem samt effektiv drift af og konkurrencedygtighed for transitruten fra 
Norge til Polen. Gas TSO har udarbejdet et koncept for grundlaget for den fæl-
les markedsmodel, baseret på indgåelsen af en aftale mellem Gas TSO og Gas-
opstrøm, der giver Gas TSO rådighed over kapaciteten i Opstrømsrørledningen.  
 

H. Formålet med Aftalen er at beskrive regler og vilkår for denne rådighed for Gas 
TSO over kapaciteten i Opstrømsrørledningen og den kommercielle drift af 
denne med henblik på, at Opstrømsrørledningen kan indgå i en fælles mar-
kedszone for hele det danske naturgassystem, der giver brugere af naturgassy-
stemet (transportkunder) adgang til en effektiv, gennemsigtig og ikke-diskrimi-
nerende transport af gas mellem den norske Euro Pipe II-gasrørledning i Nord-
søen og det danske naturgassystem. 

 
I. Forsyningstilsynet har ved sin afgørelse af [henvisning til metodegodkendelse 

INDSÆTTES, når/hvis den foreligger] metodegodkendt etableringen af den fæl-
les markedszone, herunder at denne bl.a. baseres på principperne i Aftalen om 
Gas TSO's rådighed over og kommercielle drift af Opstrømsrørledningen. 

2. DEFINITIONER 

2.1 Bortset fra, hvor andet konkret er anført eller åbenbart fremgår af sammen-
hængen, skal nedenstående udtryk i Aftalen have den her anførte betydning: 

"Aftalen"  Betyder denne aftale om Gasopstrøms rådig-
hed over og kommercielle drift af Opstrøms-
rørledningen. 
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"Energinet" 
 
"Force Majeure" 

Betyder Energinet SOV. 
 
Betyder en ekstraordinær begivenhed eller 
omstændighed, som 
 

i. er uden for den Parts kontrol, der på-
står, at begivenheden eller omstæn-
digheden er indtrådt; 

ii. ikke var kendt på tidspunktet for Af-
talens indgåelse; 

iii. ikke rimeligvis kunne være undgået 
eller overvundet; og 

iv. ikke i al væsentlighed er forårsaget 
af den Part, der ikke påstår, at begi-
venheden eller omstændigheden er 
indtrådt. 

 
Force Majeure kan blandt andet (men ikke 
udelukkende) omfatte en eller flere af føl-
gende begivenheder eller omstændigheder, 
forudsat at hver enkelt af disse opfylder be-
tingelserne i punkt i. til og med iv. ovenfor: 
Krig, invasion, terror, opstandelse, militær 
handling, epidemi, strejke eller lockout 
(medmindre denne alene påvirker den Part, 
der påstår, at Force Majeure er indtrådt), cy-
berangreb, naturkatastrofe eller ekstremt 
klima eller vejr (så som jordskælv, orkan, 
flodbølge, jordskred, vulkansk aktivitet). 
 

"Ikrafttrædelsesda-
gen" 

betyder den seneste dato af, 
 

i. "Operational Date" (som defineret i 
Construction Agreement af 20. no-
vember 2018 indgået mellem Gaz-
System og Energinet); og 

ii. "Adjusted Operational Date" (som 
defineret i Construction Agreement 
af 20. november 2018 indgået mel-
lem Gaz-System og Energinet). 

 

"Gasforsyningsloven" 
 
 
"Offentlighedsloven" 
 
 

Betyder lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. fe-
bruar 2020 med efterfølgende ændringer. 
 
Betyder lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. fe-
bruar 2020 med efterfølgende ændringer. 
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"Operatør" 
 
 
"Opstrømsrørlednin-
gen"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Opstrømsbekendt-
gørelsen" 
 
 
 
"Part" 
 
 
"Parterne" 
 
 
"Rules for Gas Trans-
port" 
 
 
 
 
"Råderetten" 
 
 
 
"Rådighedsperioden" 

Har den betydning, som begrebet tillægges i 
Opstrømsbekendtgørelsen.  
 
Betyder EP II Grenrørledningenopstrømsgas-
rørledningen, der forbinder den norske Eu-
ropipe II-gasopstrømsrørledning og gasmod-
tageterminalen i Nybro, og som er ejet af 
Gasopstrøm samt alle anlæg tilknyttet denne 
gasrørledning. Opstrømsrørledningen består 
overordnet af 
 

i) en offshore gasrørledning, der løber 
fra T-stykket ved den norske Euro-
pipe II-gasopstrømsrørledning i 
Nordsøen til den danske vestkyst 
med ilandføring nær Blåbjerg; 

ii) en rørledning fra ilandføringspunk-
tet nær Blåbjerg til en modtageter-
minal i Nybro; og 

iii) en modtageterminal i Nybro. 
 
Betyder bekendtgørelse nr. 1410 af 16. de-
cember 2019 om adgang til opstrømsrørled-
ningsnet og til opstrømsanlæg med eventu-
elle efterfølgende ændringer. 
 
Betyder enten Gas TSO eller Gasopstrøm. 
 
 
Betyder Gas TSO og Gasopstrøm i fællesskab. 
 
 
Betyder gasmarkedsforskriften for det dan-
ske naturgasmarked "Rules for Gas Trans-
port Version 20.0" med eventuelle efterføl-
gende ændringer.  
 
 
Betyder Gas TSO's ret til at råde over Op-
strømsrørledningen i henhold til Pkt. 3 (RÅ-
DERET). 
 
Betyder perioden fra Ikrafttrædelsesdagen 
og indtil den tidligste af 
 

i. den 15. årsdag for Ikrafttrædelses-
dagen; og 
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ii. dagen, hvor Aftalen ophører i hen-
hold til Pkt. 9.2 (Ophør ved ophæ-
velse). 

3. RÅDERET 

3.1 Gasopstrøm giver Gas TSO ret og pligt til i det hele at råde over 100 % af kapa-
citeten i Opstrømsrørledningen i Rådighedsperioden inden for de rammer, der 
følger af den relevante lovgivning, OIA'en og traktaten mellem Norge og Dan-
mark om transport af norsk gas fra Europipe II til Danmark. 

3.2 Råderetten indebærer, at Gas TSO har en ret og pligt til at udnytte kapaciteten 
i Opstrømsrørledningen gennem tildeling af tredjepartsadgang til Opstrømsrør-
ledningen. Gas TSO har samtidig ret til alle indtægter opnået ved salg af kapaci-
tet i Opstrømsrørledningen i Rådighedsperioden, herunder fra salg af den del af 
kapaciteten i Baltic Pipe, som vedrører Opstrømsrørledningen.  

3.3 Gas TSO bærer i kraft af Råderetten den kommercielle risiko for, at kapaciteten 
i Opstrømsrørledningen udnyttes. 

3.4 Gasopstrøm skal give Gas TSO adgang til alle anlæg knyttet til Opstrømsrørled-
ningen og til alle oplysninger om Opstrømsrørledningen, som er relevante for 
Gas TSO's udnyttelse af Råderetten samt opfyldelse af Aftalen i øvrigt. 

4. BETALING 

4.1 Gas TSO betaler for Råderetten en pris, der svarer til Gasopstrøms omkostnin-
ger ved investering i og drift af Opstrømsrørledningen med tillæg af en rimelig 
forrentning af den investerede kapital beregnet over Opstrømsrørledningens le-
vetid. Prisen beregnes efter principperne fastlagt i bilag 4.1 og indebærer beta-
ling for Råderetten over den fulde kapacitet i Opstrømsrørledningen, uanset om 
Gas TSO udnytter kapaciteten fuldt ud, fx gennem tredjepartsreservationer. 

4.2 Betalingen afregnes [månedligt]. 

5. KOMMERCIEL DRIFT AF OPSTRØMSRØRLEDNINGEN 

5.1 Gas TSO skal i kraft af Råderetten varetage den kommercielle drift og rollen som 
Operatør af Opstrømsrørledningen. Gas TSO skal som led heri bl.a.  

i. behandle ansøgninger om og forestå tildelingen af tredjepartsadgang til 
Opstrømsrørledningen – herunder både ansøgninger, som alene vedrø-
rer adgang til selve Opstrømsrørledningen, og ansøgninger, som vedrø-
rer adgang til den fælles danske markedszone gennem Opstrømsrørled-
ningen – i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler 
herom, herunder i naturgasforsyningsloven, Opstrømsbekendtgørel-
sen, de relevante europæiske network codes og Rules for Gas Ttrans-
port; 
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ii. i samarbejde med den til enhver tid værende operatør af Europipe II 
fastlægge og sikre trykket i Opstrømsrørledningen under hensyntagen 
til forsyningssikkerhed, teknisk kvalitet og markedsmæssige behov; 

iii. overvåge gaskvaliteten i Opstrømsrørledningen;  

iv. foretage revisionsplanlægning og koordinere revisionsplanerne med 
naborørledninger, alt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, tek-
nisk kvalitet og markedsmæssige behov;  

v. varetage myndighedsrelationer og -kontakt; og 

vi. samarbejde og koordinere med den til enhver tid værende operatør af 
Europipe II om alle relevante grænsefladeproblemstillinger mellem Eu-
ropipe II og Opstrømsrørledningen og sikre, at Energinets forpligtelser i 
OIA'en til enhver tid opfyldes. 

6. TEKNISK DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 

6.1 Gasopstrøm skal for egen regning og risiko varetage den tekniske drift og vedli-
geholdelsen af Opstrømsrørledningen. Gasopstrøm skal i den forbindelse sikre, 
at Opstrømsrørledningen til enhver tid er i en stand, så  

i. Råderetten kan udnyttes fuldt ud; og 

ii. Opstrømsrørledningen opfylder enhver teknisk forskrift og ethvert tek-
nisk krav, der følger af lovgivningen, herunder naturgasforsyningsloven og 
Opstrømsbekendtgørelsen. 

6.2 Afbrydelser af den tekniske drift af Opstrømsrørledningen må kun ske med Gas 
TSO's forudgående skriftlige godkendelse, dog med respekt af Pkt. 6.3. Ved vur-
deringen af anmodninger om afbrydelser træffer Gas TSO sin afgørelse på bag-
grund af blandt andet forsyningssikkerhed, teknisk kvalitet og markedsmæssige 
behov. 

6.3 Uanset Pkt. 6.2 kan Gasopstrøm til enhver tid afbryde Opstrømsrørledningen, 
hvis Gasopstrøm skønner, at der foreligger en umiddelbar og væsentlig fare for 
personskade- eller ikke ubetydelig tingsskade. 

6.4 Gasopstrøm skal af egen drift løbende (eller konkret efter påkrav fra Gas TSO) 
sende de målinger vedrørende Opstrømsrørledningen til Gas TSO, der er nød-
vendige til brug for Gas TSO'ens overvågning af Opstrømsrørledningen. 

7. ANSVAR 

Parterne er ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige 
regler. 
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8. FORCE MAJEURE 

8.1 Meddelelse om Force Majeure 

8.1.1 Hvis en Part bliver forhindret i at udføre en forpligtelse i henhold til Aftalen på 
grund af Force Majeure, skal Parten uden ugrundet ophold give skriftlig medde-
lelse herom til den anden Part og i denne meddelelse beskrive, 

8.1.1.1 den Force Majeure-begivenhed eller omstændighed, der efter Partens opfat-
telse foreligger, dennes forventede varighed og udvikling, samt hvad Parten gør 
for at afværge og begrænse påvirkningen af begivenheden; og 

8.1.1.2 den eller de af Partens forpligtelser, som påvirkes af Force Majeure. 

8.1.2 Den Part, der er forhindret i at udføre en forpligtelse i henhold til Aftalen på 
grund af Force Majeure, skal uden ugrundet ophold udføre forpligtelsen; og give 
skriftlig meddelelse herom til den anden Part, så snart udførelsen af forpligtel-
sen ikke længere er forhindret på grund af Force Majeure. 

8.2 Konsekvens af Force Majeure 

8.2.1 Når en Part har modtaget skriftlig meddelelse fra den anden Part i henhold til 
Pkt. 8.1(Meddelelse om Force Majeure), vil den Part, der har afgivet meddelel-
sen, være fritaget for ansvar for opfyldelse af den forpligtelse under Aftalen, 
som er beskrevet i denne meddelelse. Fritagelsen vil vare, så længe Force Ma-
jeure forhindrer Parten i at udføre forpligtelsen.  

9. AFTALENS VARIGHED OG OPHØR 

9.1 Aftalens varighed 

9.1.1 Aftalen løber i 15 år fra Ikrafttrædelsesdagen og er uopsigelig i denne periode.  

9.2 Ophør ved ophævelse 

9.2.1 En Part ("Den Ophævende Part") har udelukkende ret til at ophæve Aftalen 

a) i tilfælde af den anden Parts væsentlige misligholdelse, og kun hvis 
denne misligholdelse ikke er bragt til ophør eller afhjulpet af den anden 
Part senest [30 dage] efter den Ophævende Parts skriftlige ophævelse 
af Aftalen med beskrivelse af misligholdelsen; eller 

b) hvis Force Majeure forhindrer en Part i at udføre den overvejende del 
af Partens forpligtelser under Aftalen i mere end [ANTAL] sammenhæn-
gende dage eller i mere end [ANTAL] dage i alt inden for en periode af 
12 måneder. 
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10. TVISTLØSNING 

10.1 Enhver tvist mellem Parterne, der udspringer af eller vedrører Aftalen, herunder 
vedrørende Aftalens gyldighed, fortolkning eller ophør, skal så vidt muligt løses 
i mindelighed mellem Parterne, hvor hver Part skal medvirke loyalt hertil. Hvis 
en sådan mindelig løsning ikke kan opnås inden for rimelig tid, har hver Part ret 
til at indbringe tvisten til afgørelse hos  

10.1.1 Forsyningstilsynet, hvis Forsyningstilsynet har kompetence til at afgøre tvisten; 
eller 

10.1.2 (hvis Forsyningstilsynet ikke har kompetence til at afgøre tvisten) ved voldgift 
ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, 
som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.  

10.2 Hvis en tvist indbringes for Forsyningstilsynet i henhold til Pkt.10.1.1 er indbrin-
gelse af Forsyningstilsynets afgørelse af tvisten for Energiklagenævnet ikke fra-
skrevet i medfør af Aftalen. Ej heller er domstolsprøvelse af Energiklagenævnets 
eventuelle afgørelse fraskrevet i medfør af Aftalen.  

10.3 Andre tvistløsningsformer end dem, der fremgår af dette Pkt. 10 (TVISTLØS-
NING) er udelukkede.  

10.4 Tvisten og al information udvekslet mellem Parterne i forbindelse med tvistløs-
ningen er fortrolig information og skal behandles i henhold til Pkt. 11.4 (Fortro-
lighed). 

11. DIVERSE 

11.1 Meddelelser 

11.1.1 Når det i Aftalen er angivet, at der skal gives meddelelse, skal denne gives skrift-
ligt (herunder via e-mail) til følgende repræsentanter for Parterne: 

Til Gas TSO: 

Attention: [STILLINGSBETEGNELSE] 

Til Gasopstrøm: 

Attention: [STILLINGSBETEGNELSE]. 

11.2 Overdragelse af Aftalen 

11.2.1 Ingen Part har ret til, hverken helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder 
eller forpligtelser i henhold til Aftalen, uden den anden Parts udtrykkelige og 
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skriftlige samtykke. Undtaget herfra er overdragelse af Aftalen til et selskab, der 
er helejet af Energinet. 

11.3 Ændringer 

11.3.1 En ændring af Aftalen er kun gyldig, hvis den er skriftlig og udtrykkeligt angiver 
at være en ændring af Aftalen. 

11.4 Fortrolighed 

11.4.1 Med undtagelse af, hvad der følger af Pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.og 
Pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., må en Part ikke videregive informatio-
ner, herunder tekniske eller forretningsmæssige oplysninger, som en Part har 
modtaget fra den anden Part, til tredjemand. 

11.4.2 Parterne har dog ret til at videregive information til 

a) selskaber, der er helejede af Energinet; og 

b) rådgivere, der er underlagt en fortrolighedsforpligtelse.  

11.4.3 Parterne har ret til at videregive information, i det omfang videregivelsen sker 
for at opfylde regler om aktindsigt i medfør af offentlighedsloven eller følger af 
andre lovbestemte forpligtelser eller myndighedspåbud.  

11.5 Bestemmelser med gyldighed efter Aftalens ophør 

11.5.1 Uanset af hvilken grund Aftalen ophører, vil følgende bestemmelser være gæl-
dende mellem Parterne også efter Aftalens ophør: 

 Pkt. 7 (ANSVAR);  

 Pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. (TVISTLØSNING); 

 Pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.(Meddelelser) 

 Pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.(Fortrolighed); og 

 Dette Pkt. 11.5 (Bestemmelser med gyldighed efter Aftalens ophør) 

12. UNDERSKRIFTER 

12.1 Aftalen er underskrevet for Parterne som følger: 
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Den: 
Sted: 
 
For Gasopstrøm: 
 
 
 

 Den: 
Sted: 
 
For Gas TSO: 
 
 
 

 
   
Navn: 
Stilling: 

  
   
Navn: 
Stilling: 

 
 

   
   

 
 


