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Godkendelse af metodeændring til ba-
lancemodellen på gasområdet 

 

RESUMÉ 

Denne sag omhandler Forsyningstilsynets godkendelse af en anmeldelse fra Energinet 

vedrørende en ændring af den eksisterende balancemodel. Baggrunden for anmeldel-

sen er at sikre den danske systemintegritet som følge af Baltic Pipe, og de markant 

forøgede mængder gas denne vil medføre i det danske transmissionsnet. Ved godken-

delse implementeres intradag-forpligtelser, den understøttende datamodel, smoothing 

og No Punishment Principle, herunder to nye virtuelle allokeringspunkter, Smoothing 

Allocation Point og Causer Allocation Point fra og med den 1. oktober 2022, hvor Baltic 

Pipe forventes idriftsat.  

 

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinets anmeldelse om ændring 

af balanceringsmodellen efter i første række netregel for balancering af gastransmissi-

onsnet, NC BAL.  

 

Den dansk-svenske balancemodel, Joint Balancing Zone, er i dag et dagsbalancere-

gime, hvor ubalancer i løbet af dagen accepteres, og kun akkumulerede ubalancer ved 

gasdøgnets afslutning straffes. Idriftsættelsen af Baltic Pipe vil medføre transit af op til 

fem gange det danske forbrug. I systemer med store transitkapaciteter kan ubalancer i 

transitmængder i løbet af gasdøgnet bringe systemerne uden for de fysiske tolerance-

niveauer. Intradag-forpligtelser adresserer dette problem ved at skabe økonomiske in-

citamenter for netbrugerne til i løbet af gasdøgnet at sikre, at systemets samlede uba-

lance ikke overstiger systemets givne toleranceniveau i løbet af gasdøgnet.  

 

Baltic Pipe-projektet gør det ifølge anmeldelsen nødvendigt at ændre den eksisterende 

balancemodel, således at der indføres intradag-forpligtelser og en ændret balancemo-

del. Netbrugere, der leverer gas til slutbrugere i Joint Exit Zone, som er den fælles exit-

zone under Joint Balancing Zone, vil opleve øgede byrder. Derfor introduceres såkaldt 

smoothing af slutkundeprofiler. Smoothing er et supplement til intradag-forpligtelserne, 

der har til formål at mindske variationen af netbrugernes Joint Exit Zone-porteføljer og 

mitigere deres øgede byrder. Endvidere indeholder anmeldelsen en metode for No 

Punishment Principle, der skal fritage netbrugerne for uberettigede ubalanceomkostnin-

ger ved utilstrækkelig datakvalitet. 

 

Forsyningstilsynet har ved afgørelsen vurderet, at anmeldelsen lever op til kravene i NC 

BAL, herunder at anmeldelsen af intradag-forpligtelser indeholder analyser af forpligtel-

sernes nødvendighed og forventede finansielle virkning for netbrugerne, forpligtelsernes 

påvirkning af markedet og den grænseoverskridende handel, samt at forpligtelserne er 
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ikke-diskriminerende overfor netbrugerne, og at netbrugerne har tilstrækkelige oplysnin-

ger til at forvalte deres position rettidigt. 

 

Forsyningstilsynet har ligeledes vurderet, at de anmeldte intradag-forpligtelser lever op 

til kriterierne i NC BAL, herunder at intradag-forpligtelserne ikke udgør urimelige hindrin-

ger for adgangen til markedet og den grænseoverskridende handel, at tilgængeligheden 

af data forøges markant for netbrugere, at evt. utilstrækkelig datakvalitet kompenseres 

via No Punishment Principle, at netbrugernes eventuelle intradag-gebyr er omkostnings-

ægte, at netbrugernes ubalanceafregning er relateret til deres position ved slutningen af 

gasdøgnet, at netbrugernes eventuelle ubalanceafregning er omkostningsægte, at net-

brugernes afregning og nulstilling stadigvæk sker ved slutningen af gasdøgnet, og at de 

økonomiske fordele opvejer de potentielle negative virkninger for netbrugerne, der-

iblandt at likviditeten på intradag-markedet kan øges som følge af indførelsen af intra-

dag-forpligtelser. 

 

Forsyningstilsynet har derudover vurderet, at de anmeldte metoder for smoothing og No 

Punishment Principle lever op til de generelle principper i forordning nr. 715/2009 om 

betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (Gasforordningen). Smoothing 

har til formål at udjævne netbrugernes leveringsprofiler til Joint Exit Zone. No Punish-

ment Principle har til formål at sikre netbrugerne mod fejlbehæftede data. Metoderne 

vurderes at være udformet på en retfærdig, ikke-diskriminerende og gennemsigtig 

måde, at være baseret på objektive kriterier, at afspejle et reelt systembehov samt at 

være markedsbaserede. 

 

I vurderingen af anmeldelsen har Forsyningstilsynet på baggrund af bl.a. markedets bi-

drag til Energinets høringer forud for anmeldelsen til Forsyningstilsynet været særligt 

opmærksom på, at transmissionssystemoperatøren og distributionssystemoperatøren 

sikrer netbrugernes behov for tilstrækkelige- og rettidige data i henhold til NC BAL. Til-

strækkelige og rettidige data er afgørende for netbrugernes mulighed for at kunne fore-

tage egen balancering.  

 

Forsyningstilsynet finder på baggrund af en samlet vurdering, at anmeldelsen om en 

metodeændring til balanceringsmodellen for Joint Balancing Zone kan godkendes, idet 

både de formelle og materielle krav i NC BAL er opfyldt.  

 

Forsyningstilsynet vil i forlængelse af godkendelsen, og som led i sine overvågningsop-

gaver efter § 2 i bekendtgørelse om Forsyningstilsynets overvågning af det indre marked 

for el og naturgas m.v., anmode Energinet om at leve op til en række hensyn om trans-

parens og offentliggørelse af data. Forsyningstilsynet vil endvidere anmode om, at Ener-

ginet i dialog med alle relevante markedsaktører foretager en udførlig evaluering af den 

justerede balanceringsmodels indvirkning på gasmarkedet og dets aktører. Evaluerin-

gen skal dække perioden fra den 1. oktober 2022 til den 1. marts 2023 og fremsendes 

til Forsyningstilsynet inden den 1. juli 2023 efter forudgående offentlig høring.  

 

Forsyningstilsynet vil på grundlag af evalueringsrapporten indlede en dialog med Ener-

ginet med henblik på at identificere eventuelle uhensigtsmæssigheder i de godkendte 

metoder og deres implementering. Dette gælder bl.a. datakvalitet og tilrådighedsstillel-

sen af oplysninger, samt udformningen af No Punishment Principle og smoothing.  
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Forsyningstilsynets anmodning følger af, at den anmeldte metode indeholder væsentlige 

ændringer til den gældende balancemodel. Det bemærkes i forlængelse heraf, at For-

syningstilsynet i tidligere metodegodkendelsesafgørelser ligeledes har beskrevet en for-

ventning om, at de praktiske erfaringer med implementeringen af den godkendte metode 

evalueres efter et givent tidsrum.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Forsyningstilsynet kun godkender modellen for Dan-

mark, mens den svenske regulator, Energimarknadsinspektionen, skal godkende mo-

dellen (balanceansvarsaftalen) for Sverige. Forsyningstilsynet og Energimarknadsin-

spektionen har været i løbende dialog i godkendelsesprocessen og har koordineret for-

skellige elementer. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender Energinet Systemansvar A/S´ (CVR nr. 39314959) an-

meldte metodeændring af den 11. juni 2021 om en justeret balancemodel for den fælles 

balancezone (Bilag 1) med supplerende oplysninger af den 17. september 2021 (Bilag 

2), den 20. september 2021 (Bilag 3), den 27. september 2021 (Bilag 4), den 29. sep-

tember 2021 (Bilag 5) og den 18. oktober 2021 (Bilag 6), hvorved der indføres intradags-

forpligtelser efter kapitel VI i Forordningen om en netregel for balancering af gastrans-

missionsnet, samt smoothing og et todelt No Punishment Principle inkl. to nye virtuelle 

allokeringspunkter, Smoothing Allocation Point (herefter SAP) og Causer Allocation Po-

int (herefter CAP) efter principperne i artikel 21 om regler for balancering og gebyrer for 

ubalancer i forordningen om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet 

(Gasforordningen). 

 

Den anmeldte metodeændring for balancering i Joint Balancing Zone træder således i 

kraft den 1. oktober 2022.  

 

Afgørelsen er truffet efter artikel 27 i forordning nr. 312/2014 af 26. marts 2014 om en 

netregel for balancering af gastransmissionsnet, artikel 21 i Gasforordningen, samt § 40, 

stk. 1 i lov om gasforsyning. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

I denne sag tager Forsyningstilsynet stilling til den anmeldte metodeændring af 11. juni 

2021 fra den danske transmissionsoperatør (herefter TSO), Energinet Systemansvar 

A/S (CVR nr. 39314959, herefter Energinet), og den svenske TSO, Swedegas AB (Org. 

nr. 556181-1034, herefter Swedegas), vedrørende ændringer til den fælles balance-

zone, Joint Balancing Zone (herefter JBZ).  

 

Energinet har udvirket anmeldelsen sammen med den svenske TSO Swedegas, og sel-

skaberne er fælles ansvarlige for indholdet i anmeldelsen. Den anmeldte metodeæn-

dring er et produkt af en løbende dialog mellem Energinet og markedets aktører gennem 

User Groups, Shipper Task Force møder og bilaterale møder. 
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Baggrunden for metodeændringen er at sikre den danske systemintegritet som følge af 

Baltic Pipe, og de markant forøgede mængder gas denne vil medføre i det danske trans-

missionsnet. Ved godkendelse implementeres intradag-forpligtelser (inkl. datamodel), 

smoothing og NPP fra og med den 1 oktober 2022, hvor Baltic Pipe forventes idriftsat.  

 

Sagsfremstillingen er struktureret som følger: 

1) Sagens akter 

2) Baggrund – Det danske gasmarked og Baltic Pipe 

3) Den gældende metode og beskrivelse af den nuværende balancemodel 

4) Anmeldelsens indhold 

SAGENS AKTER 

Energinet og Swedegas har den 11. juni 2021 anmeldt en metodeændring vedrørende 

den fælles balancezone, Joint Balancing Zone (herefter JBZ) (Bilag 1).  

 

Energinet har på Forsyningstilsynets anmodning indsendt supplerende oplysninger til 

anmeldelsen den 17. september 2021 (Bilag 2), den 20. september 2021 (Bilag 3), den 

27. september 2021 (Bilag 4), den 29. september 2021 (Bilag 5) og den 18. oktober 

2021 (Bilag 6). De supplerende oplysninger vedrører oplysninger om datakvalitet, 

smoothing og No Punishment Principle (herefter NPP), og inkluderer en opdatering af 

afsnit 3.3 og 3.6. i den anmeldte metodeændring. 

 

Energinet havde inden anmeldelse til Forsyningstilsynet deres forslag til metodeændring 

i offentlig høring i perioden den 12. april til 10. maj 2021.  

 

I Sverige har Swedegas anmeldt et udkast til balanceringskontrakt (”Balansansvarsav-

tal”) mellem Swedegas og netbrugerne til den svenske regulerende myndighed, Energi-

marknadsinspektionen (herefter Ei), den 11. juni 2021.  

 

Den svenske naturgasforsyningslov bestemmer, at Ei skal godkende selve kontraktvil-

kårene i balanceansvarsaftalen mellem Swedegas og netbrugerne men ikke selve me-

todeændringen, som Swedegas har udviklet med Energinet. Forsyningstilsynet har væ-

ret i løbende dialog med Ei under sagsbehandlingen og har afstemt visse elementer i 

begrundelsen for godkendelsen. 

BAGGRUND – DET DANSKE GASMARKED OG BALTIC PIPE  

BALTIC PIPE 

Gennemførelsen af Baltic Pipe-projektet medfører, at gassystemerne i Norge, Danmark 

og Polen forbindes, jf. Figur 1. Baltic Pipe får en kapacitet på ca. 10 milliarder kubikmeter 

gas om året (ca. fire gange det danske gasforbrug). Formålet med gasrørledningen er 

at sende gas fra Norge til Danmark og videre til f.eks. Polen.  

 

Den danske del af Baltic Pipe-projektet kan deles op i en opstrømsdel samt forstærknin-

ger i transmissionnettet på land. Dette medfører, at der bliver forbindelse mellem op-

strømsdelen – EPII Grenrørledningen – og det danske transmissionssystem gennem en 

såkaldt tie-in-forbindelse til den norske eksportledning til Tyskland Europipe II (EPII). 

Baltic Pipe gennemføres således ikke som en separat rørledning igennem Danmark, 

men som et integreret led i eksisterende infrastruktur. Dette medfører, at der vil være 
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mulighed for at kunne udnytte den eksisterende kapacitet og dennes fleksibilitet. Det 

fremgår af anmeldelsen, at det dansk-svenske system vil få lighedstræk med gassyste-

mer i f.eks. det belgiske, det tjekkiske og det østrigske gassystem ved, at der også her 

er tale om store transitruter. 

FIGUR 1 | LINJEFØRINGEN AF BALTIC PIPE RØRLEDNINGEN 

 

Kilde: Energinet, Gaz-System 

REGULERING – FORMÅLET MED NC BAL  
Metoder til fastsættelse af balanceregler i transmissionsnet er i dag reguleret i europæ-

isk regulering. Dels i Gasdirektivet - direktivet om et indre marked for gas (direktiv 

2009/73/EF af 13.  juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas), dels i 

den europæiske gasforordning (Forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betin-

gelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) 

nr. 1775/2005), dels i den af Gasforordningen afledte netregel om balance (Kommissio-

nens forordning (EU) 312/2014 af 26. marts 2014 om en netregel for balancering af 

gastransmissionsnet). Denne netregel omtales og forkortes ofte med den engelske term, 

NC BAL, hvilket står for Network Code for Balancing.   

 

Gasforordningen indeholder regler, der harmoniserer balanceringsreglerne. Reglerne 

for balancering skal udformes på en retfærdig, ikke-diskriminerende og gennemsigtig 

måde og baseres på objektive kriterier. Balanceringsreglerne skal afspejle reelle sy-

stembehov, idet der tages hensyn til, hvilke ressourcer transmissionssystemoperatøren 

råder over. Balanceringsreglerne skal være markedsbaserede.  
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For at netbrugerne kan foretage korrigerende indgreb i tide, skal transmissionssystem-

operatørerne fremlægge fyldestgørende, rettidige og pålidelige internetbaserede oplys-

ninger om brugernes balanceringsstatus. De fremlagte oplysninger skal afspejle de op-

lysninger, der er til rådighed for transmissionssystemoperatøren, og referere til afreg-

ningsperioden, der beregnes gebyrer for ubalancer for.  

 

Gebyrerne for ubalancer skal i videst muligt omfang være omkostningsbaserede, men 

skal samtidig på passende vis anspore netbrugerne til at skabe balance i deres tilførsel 

og udtræk af gas. Krydssubsidiering mellem netbrugere skal undgås, og gebyrerne må 

ikke hindre nye markedsdeltagere i at komme ind på markedet. Metoden for beregning 

af gebyrerne for ubalance samt de endelige tariffer skal offentliggøres af de kompetente 

myndigheder eller transmissionssystemoperatøren. Medlemsstaterne skal sikre, at 

transmissionssystemoperatørerne bestræber sig på at harmonisere balanceringsordnin-

ger og strømline strukturer og niveauer for balanceringstariffer for at fremme handelen 

med gas. 

DEN GÆLDENDE METODE OG BESKRIVELSE AF DEN NUVÆRENDE 

BALANCEMODEL  

I de efterfølgende afsnit beskrives den gældende metode med afsæt i følgende struktur: 

 

1) Betaling for ubalancer 

2) Data payment model 

3) Ubalancegebyrer og sammenhæng med tarifprincippet generelt 

4) Informationer om balancepositioner 

 

Den nuværende balancemodel i Danmark er markedsbaseret, og er designet med bag-

grund i NC BAL. Denne netregel indeholder et krav om, at netbrugerne selv har ansvaret 

for at balancere deres tilførsel af gas til transmissionssystemet i forhold til aftaget fra 

slutkunderne via handel med korte gasprodukter på en handelsplatform, og at de gives 

de rette incitamenter hertil. Balancing Area Manager (herefter BAM) er ansvarlig for at 

foretage residualbalancering for at holde systemet inden for det driftsmæssigt forsvar-

lige. BAM´s rolle er nærmere beskrevet nedenfor (efter Figur 3). 

 

Som nævnt i afsnittet ”Baggrund – Det danske gasmarked og Baltic Pipe” har Danmark 

og Sverige i dag en fælles balancezone, JBZ. Denne er illustreret nedenfor i Figur 2.  
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FIGUR 2 | DEN FÆLLES BALANCEZONE (JOINT BALANCING ZONE) 

 

Kilde: Energinet 

Ved godkendelsen af JBZ skabtes ligeledes en ny virtuel exitzone for Danmark og Sve-

rige, Joint Exit Zone (herefter JEZ). JEZ var en sammenlægning af de hidtidige punkter, 

Exitzonen Danmark og Dragør Exit. 

 

Med JEZ blev der også indført en fælles kommerciel balancering for Danmark og Sve-

rige ved anvendelse af en såkaldt Balancing Area Manager. Denne konstruktion er 

grundlaget for samarbejdet mellem Energinet og den svenske TSO, Swedegas, og er 

udmøntet i en TSO-TSO-samarbejdsaftale, hvor Energinet agerer som BAM, jf. Figur 3. 

BAM håndterer den kommercielle balancering i JBZ, som f.eks. fremsendelse af data 

om gasaftag til netbrugerne, handel i gul zone og fakturering af ubalancer. Imidlertid er 

Energinet og Swedegas begge stadigvæk ansvarlige for systemdriften og den fysiske 

balancering i transmissionsnettet i hhv. Danmark og Sverige. Det bemærkes, at det kun 

er den såkaldte residualbalancering, som BAM er ansvarlig for, jf. at netbrugerne som 

udgangspunkt har ansvaret for egen balancering i den dansk/svenske balancemodel. 

 



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF METODEÆNDRING TIL BALANCEMODELLEN PÅ GASOMRÅDET 

 

Side 8/56 

FIGUR 3 | BALANCING AREA MANAGER (JBZ) 

 

Kilde: Energinet 

Balancemodellen bygger på en grøn/gul zonemodel, hvor det samlede systems kom-

mercielle balance (SCB) kan være i enten grøn zone, dvs. i kommerciel balance, eller i 

gul zone, dvs. i kommerciel ubalance.  

 

I den nuværende balancemodel er den grønne zone fastsat til at være asymmetrisk om-

kring nul, således at den afspejler balancen i det fysiske gassystem. Det asymmetriske 

bånd har til formål at hjælpe BAM med at genoprette systembalancen ved at give net-

brugerne incitament til at genoprette balancen i systemet.  

 

Den enkelte netbruger kan komme i ubalance, hvis netbrugeren ikke tilfører lige så me-

get gas til systemet, som netbrugeren tager ud, f.eks. til slutkunder. Hver enkelt netbru-

ger skal før hvert gasdøgn meddele BAM (nominere), hvor meget gas netbrugeren vil 

føre ind og trække ud af systemet per time i gasdøgnet, men har mulighed for umiddel-

bart efter godkendelsesfristen og tidligst tre timer før afslutningen af gasdøgnet, at ju-

stere planen løbende (renominere).  

 

Det samlede systems ubalance er summen af de enkelte netbrugeres ubalancer. I løbet 

af gasdøgnet estimerer Energinet løbende gasdøgnets forventede ubalance. Udviklin-

gen i denne forventede slutbalance afgør om systemet er i ubalance. 

 

Hvis netbrugerne ikke holder det samlede system i kommerciel balance – dvs. den for-

ventede slutbalance er kommet ud i den gule zone – så vil BAM købe eller sælge gas 

fra/til netbrugerne på en dedikeret handelsplatform, jf. Figur 4. I Danmark er den tyske 

gasbørs European Energy Exchange AG (herefter EEX) valgt som handelsplatform for 

handel med gas til balancering. Netbrugerne kan således nominere gas på ny (renomi-

nere) efter at have handlet gas med BAM eller andre netbrugere eller planlagt transport 

af gas ind eller ud af systemet. Den enkelte netbrugers daglige (u)balance til afregning 

er summen af netbrugerens nomineringer ind i systemet (entry) fratrukket summen af 

netbrugerens nomineringer ud af systemet (exit). 
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FIGUR 4 | BALANCEBÅNDET (GRUNDSTRUKTUR) 

 

Kilde: Forsyningstilsynet og Energinet 

Netbrugerne skal kunne reagere på forventningen til den samlede ubalance ved slutnin-

gen af gasdøgnet, som er estimeret for hver time og udmeldt fem gange i døgnet. Hvis 

energibalancen forventes at slutte i gul zone, vil netbrugeren kunne nå at reagere på 

dette og hjælpe systemet ved at handle i modsatte retning af, hvad systemets samlede 

energibalance er på vej imod.  

 

Formålet med balancemodellen er, at give netbrugerne mulighed for- og incitament til at 

reagere inden for gasdøgnet, så det samlede system er i kommerciel balance ved slut-

ningen af gasdøgnet, hvor netbrugernes ubalancer bliver afregnet. Det betyder, at den 

mængde naturgas, som netbrugeren har i overskud/underskud i slutningen af gasdøg-

net bliver udlignet til nul og afregnet. Denne mekanisme følger NC BAL, som fastsætter, 

at netbrugernes ubalancer skal udlignes og afregnes på daglig basis, den såkaldte dag-

lige ”cash-out”. 

BETALING FOR UBALANCER 

Netbrugerne bliver som nævnt afregnet for enhver ubalance i gasdøgnet, og hver net-

bruger skal betale en ubalancebetaling til BAM for sin samlede ubalance ved gasdøg-

nets afslutning. BAM anvender den såkaldte ”neutrale gaspris” som referencepris i af-

regningen af netbrugernes ubalance i systemet. Den neutrale gaspris er gennemsnits-

prisen af alle handler med within-day produktet på en given handelsdag på EEX. Såfremt 

der ikke er foretaget nogen handler med within-day produktet, anvendes day-ahead pri-

sen med levering samme dag som backup-pris. 
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Hvis BAM er nødsaget til at foretage køb eller salg af balancegas inden for gasdøgnet, 

anvendes de marginale købs- eller salgspriser for BAM´s handler med within-day pro-

duktet på EEX til afregning af ubalancer. Såfremt en netbrugers ubalance er positiv (dvs. 

at netbrugerens indtag overstiger netbrugerens udtag i det pågældende gasdøgn), skal 

netbrugeren sælge naturgas til BAM til den marginale salgspris. Såfremt en netbrugers 

ubalance er negativ (dvs. at netbrugerens udtag overstiger netbrugerens indtag i det 

pågældende gasdøgn) skal netbrugeren købe naturgas af Energinet til den marginale 

købspris. 

 

Den marginale salgspris (købspris) er den laveste (højeste) pris af enten 1) den pris, 

som BAM har opnået ved handel af gas i gul zone i løbet af gasdøgnet eller 2) den 

neutrale gaspris1 fratrukket (tillagt) et gebyr - det såkaldte ”small adjustment”. Anvendel-

sen af ”small adjustment” skal således give netbrugerne et økonomisk incitament til selv 

at handle for at komme i balance i stede for blot at forblive passive og betale regningen 

for deres ubalancer. 

 

Ubalancegebyret, ”small adjustment”, er opdelt i to skridt. Small adjustment step 1 be-

regnes som 0,5 pct. af den neutrale gaspris ganget med ubalancemængden.  

 

Hvis systemet ender i kommerciel balance (grøn zone), uden at BAM har udført gulzo-

nehandler i løbet af dagen, betaler de netbrugere, der er i ubalance, den neutrale gaspris 

plus/minus small adjustment step 1 ganget med ubalancemængden.  

 

Hvis systemet ender i kommerciel balance, og BAM har udført gulzonehandler i løbet af 

dagen, betaler de netbrugere, der er i ubalance i samme retning som systemets uba-

lance, den højeste/laveste af enten den handlede marginalpris eller den neutrale gaspris 

plus/minus adjustment step 1 ganget med ubalancemængden. Netbrugere med uba-

lance i modsat retning betaler derimod blot den neutrale gaspris plus/minus small adju-

stment step 1 ganget med ubalancemængden. 

 

Hvis systemet ender i kommerciel ubalance (gul zone), uden at BAM har udført gulzo-

nehandler (f.eks. fordi systemet er kommet i gul zone henover natten), betaler de net-

brugere, der er i ubalance i samme retning som systemets ubalance, et ubalancegebyr 

svarende til den neutrale gaspris plus/minus ”small adjustment step 2” ganget med uba-

lancemængden. Dette tillæg fluktuerer mellem 2 og 10 pct. afhængigt af den pågæl-

dende måned. Netbrugere, der er i ubalance i modsat retning af systemets ubalance, vil 

kun blive afregnet til den neutrale gaspris tillagt/fratrukket small adjustment step 1 gan-

get med ubalancemængden.  

 

Hvis systemet ender i kommerciel ubalance, og BAM har udført gulzonehandler, betaler 

de netbrugere, der er i ubalance i samme retning som systemets ubalance, et ubalan-

cegebyr svarende til den højeste/laveste af enten den handlede marginalpris eller den 

neutrale gaspris plus/minus adjustment step 1 ganget med ubalancemængden. Netbru-

gere med ubalance i modsat retning betaler derimod blot den neutrale gaspris plus/mi-

nus small adjustment step 1 ganget med ubalancemængden. 

                                                        
1 Den neutrale gaspris er den vægtede gennemsnitspris for alle handler med within-day produktet for 

ETF på børsen EEX i løbet af gasdøgnet. 
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DATA PAYMENT MODEL 

I den eksisterende balanceringsmodel kompenseres netbrugerne, der leverer til JEZ, for 

utilstrækkelige within-day data og manglende dataleverancer i tilfælde af, at data har 

været ”dårligere” end den i metoden fastsatte bagatelgrænse. Dermed reduceres risi-

koen for forkert ubalanceafregning via den såkaldte Tilbagebetalingsmodel (også kaldet 

Data Payment Model, herefter DPM). Metoden for DPM blev godkendt af Forsyningstil-

synet den 29. september 2015. Modellen kompenserer forskelligt afhængigt af, hvorvidt 

der er tale om data for timeaflæste kunder eller for ikke-timeaflæste kunder. Fælles for 

begge tilfælde er, at netbrugerne kompenseres for forskelle mellem within-day data og 

faktiske valide allokeringer samt for manglende dataleverancer. 

 

I metoden for DPM udregnes en samlet procentvis rabat for alle netbrugerne i JEZ per 

måned baseret på den af Energinet offentliggjorte performance på datakvalitet og –le-

verancer. For at vurdere, hvorvidt netbrugerne i JEZ bør modtage kompensation, udreg-

nes en samlet performance for timeaflæste og ikke-timeaflæste-data for alle netbrugere. 

Såfremt den samlede performance er lig med eller bedre end 95 pct. i en given måned, 

modtager ingen netbrugere kompensation. Såfremt den samlede performance er dårli-

gere end 95 pct. kompenseres alle netbrugerne for forskellen mellem 95 pct. og den 

faktiske performance i form af en reduktion af strafpriserne for gulzonehandler betalt af 

den enkelte netbruger i den pågældende måned. Tilbagebetalingsmodellen har dermed 

en indbygget bagatelgrænse på 5 pct. afvigelse. 

 

Idet den mulige kompensation udregnes på baggrund af den månedlige gennemsnitlige 

performance, kan det hænde, at netbrugere, som oplever utilstrækkelig datakvalitet 

nogle dage, ikke kompenseres for disse, idet det månedlige gennemsnit er under baga-

telgrænsen. 

UBALANCEGEBYRER OG SAMMENHÆNG MED TARIFPRINCIPPET 

GENERELT  

BAM fører et regnskab over de samlede indtægter og udgifter, som BAM har i forbin-

delse med balancering, og dette balanceringsregnskab stiller BAM til rådighed for net-

brugerne og offentligheden.  

 

NC BAL artikel 29 fastsætter, at der skal gælde et princip om ”neutralitet” i forhold til 

balancering. Det vil sige, at en TSO hverken må tjene eller tabe penge på balancering. 

NC BAL fastsætter endvidere, at der skal være en udligningsordning for indtægter og 

udgifter til balancering. 

  

I Danmark er neutralitets-princippet anlagt således, at Energinets indtægter og udgifter 

til balancering indgår i den normale tarifmodel. Det vil sige, at en eventuel overdækning 

eller underdækning ved balancering bliver tilbagebetalt til netbrugerne via de alminde-

lige tariffer for brug af transmissionssystemet. Det almindelige tarifprincip er metodegod-

kendt og dækker over alle entry/exit punkter i det danske transmissionssystem, herun-

der JEZ, som er punktet til det danske og svenske distributionsnet samt slutkunder til-

sluttet direkte på transmissionsnettet. 

INFORMATIONER OM BALANCEPOSITIONER  

En væsentlig forudsætning for markedsbaseret balancering er, at netbrugerne får til-

strækkelige og rettidige data til at kunne balancere. Det betyder, at netbrugerne skal 
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have forbrugsdata for den kundeportefølje, som de hver især har, samt at de skal have 

data vedrørende systemets balanceposition, således at de har et løbende kendskab til 

både deres egen- og systemets balanceposition i gasdøgnet. 

 

NC BAL fastsætter, at distributionsselskaberne har en informationspligt over for trans-

missionssystemoperatørerne om distributionssystemets tilførsler og udtræk for intra-

døgnaflæste kunder og døgnaflæste kunder. Transmissionssystemoperatøren har en 

pligt til at levere data til netbrugerne, og skal som minimum levere data til disse to gange 

i løbet af gasdøgnet. Det vil sige, at hver netbruger som minimum to gange dagligt skal 

modtage information om sin egen balanceposition.  

 

For ikke-døgnaflæste kunder skal transmissionssystemoperatøren ifølge NC BAL stille 

en prognose for deres udtræk til rådighed senest kl. 12 dagen før gasdøgnet, og denne 

prognose skal opdateres mindst to gange i selve gasdøgnet. 

 

I Forsyningstilsynets afgørelse af 23. september 2014 vedr. den kommercielle balance-

ringsmodel, Forsyningstilsynets afgørelse af 29. september 2015 og Forsyningstilsynets 

afgørelse af 28. marts 2019 vedr. den fælles balancezone, har Forsyningstilsynet lø-

bende godkendt en model for levering af data, deres rettidighed og kvalitet. I den dansk-

svenske balancemodel skal der leveres data for både timeaflæste kunder og ikke-time-

aflæste kunder.  

 

For de timeaflæste kunder sker dataleveringerne fem gange i løbet af gasdøgnet. Distri-

butionsselskaberne, leverer data til Energinet/BAM, som videresender forbrugsdata til 

netbrugerne. Oplysninger om de timeaflæste kunders forbrug i gasdøgnet er baseret på 

faktiske målinger. 

 

Forbruget for de ikke-timeaflæste kunder er ikke baseret på det faktiske forbrug i døgnet, 

da kunderne kun bliver aflæst månedligt eller årligt. Data for de ikke-timeaflæste kunders 

forbrug i det enkelte gasdøgn er derfor baseret på et forventet forbrug. Energinet giver 

netbrugerne en prognose for deres individuelle porteføljer for gasdøgnet kl. 13 dagen 

før det aktuelle gasdøgn. I selve gasdøgnet bliver prognosen løbende opdateret og ud-

sendt fem gange henover gasdøgnet, samtidig med at der udsendes data for de timeaf-

læste kunder.  

ANMELDELSENS INDHOLD 

GENERELT 

Energinet og Swedegas har den 11. juni 2021 anmeldt en metodeændring til det dansk-

svenske balancemarked for gas til Forsyningstilsynet og Ei. Ved godkendelse imple-

menteres intradag-forpligtelser, smoothing og NPP fra og med den 1. oktokber 2022, 

hvor Baltic Pipe forventes idriftsat.  

 

Balancenetværkskoden (NC BAL) tillader tre forskellige kategorier af intradag-forpligtel-

ser (jf. artikel 25). Energinet anmelder den anden mulige kategori: Indførelse af intradag-

forpligtigelser for hele systemet. Der lægges neden for vægt på at fremhæve, hvilke 

ændringer metoden medfører ift. den gældende balancemodel.  
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Energinets anmeldte metodeændring er opdelt i seks koncepter som gennemgås se-

kventielt i de efterfølgende afsnit: 

 

1) Intradag-forpligtelser for hele systemet 

2) Datametode 

3) Smoothing 

4) Helper-Causer funktion 

5) Cash-out-end-of-day 

6) Datakvalitet og No Punishment Principle 

INTRADAG-FORPLIGTELSER FOR HELE SYSTEMET 

Som fremlagt i afsnittet “Den gældende metode” kan det gældende balanceregime over-

ordnet set beskrives som daglig balancering uden intradag-forpligtelser. Balancemodel-

len har været genstand for en række tilføjelser og ændringer, siden den først blev im-

plementeret i oktober 2014, men den overordnede metode er ikke blevet ændret.  

 

I den anmeldte metode beregnes den grønne zone ligesom i den gældende balancemo-

del. Hvis Accumulated System Balance (herefter ASB) er uden for den grønne zone i en 

given time i gasdøgnet, vil BAM udføre gulzonehandler i den efterfølgende time. Den 

handlede volumen svarer til differencen mellem ASB og den grønne zone. Den tilknyt-

tede omkostning allokeres pro-rata til den marginale handelspris i den givne time til alle 

de netbrugere, der har forårsaget ubalancer, der trækker i samme retning som den sam-

lede systemubalance. Dette betyder, at BAM principielt kan handle efter hver enkelt af 

de 24 timer i gasdøgnet. 

 

Energinet har oplyst Forsyningstilsynet (Bilag 7) om, at den anmeldte metode vil blive 

ledsaget af en ændring i udmøntningen af balancemodellens grundstruktur. Energinet 

har oplevet, at incitamentstrukturen, som ligger til grund for et asymmetrisk bånd i den 

gældende balancemodel (nærmere beskrevet i afsnittet ”Den gældende metode og be-

skrivelse af den nuværende balancemodel”), ikke altid fungerer efter hensigten. Energi-

net oplyser, at netbrugernes incitament til at genoprette systembalancen forsvinder som 

følge af, at netbrugernes position fra dagen før er blevet nulstillet gennem end-of-day-

cash-out, hvorfor netbrugerne er i balance ved det næste gasdøgns begyndelse. Derfor 

finder Energinet det sagligt at overgå til et symmetrisk bånd ved overgangen til den an-

meldte metode den 1. oktober 2022, hvor Baltic Pipe forventes idriftsat. Energinet læg-

ger vægt på, at et asymmetrisk bånd kan give udfordringer for netbrugere, særligt i de 

første timer i gasdøgnet, hvor datakvaliteten forventes at være lavest.  

DATAMETODE 

Den anmeldte metode indeholder en beskrivelse af den datametode, som er nødvendig 

for at understøtte intradag-forpligtelsernes implementering i balancemodellen. I den 

gældende balancemodel uden intradag-forpligtelser modtager netbrugerne informatio-

ner om deres individuelle balance fem gange i løbet af gasdøgnet. Med implementerin-

gen af intradag-forpligtelser ændres frekvenskravet af distributionen af Individual Accu-

mulated Shipper Balance-data (herefter IASB-data) sig til én meddelelse per time. BAM 

sender således 24 IASB´er til hver netbruger i løbet af gasdøgnet. 
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I den anmeldte datametode indsamles alle tilgængelige timeaflæste data og MR-data2 

af hhv. distributionsselskaberne og transmissionsselskaberne og fremsendes til BAM 

hver time kl. XX:30. Data for de målere, der ikke kunne nå at blive indsamlet, estimeres 

af Evida/Energinet afhængigt af, hvis målere, der er tale om. Evida fortsætter i løbet af 

gasdøgnet med at indsamle data for de timeaflæste kunder, indtil alle målingerne for de 

forudgående timer er indsamlet. Dermed styrkes sikkerheden i estimatet for den enkelte 

netbrugers akkumulerede ubalance løbende gennem gasdøgnet. 

SMOOTHING 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet har indsendt et revideret afsnit 3.3 (Bilag 6), 

som erstatter det tilsvarende afsnit i den anmeldte metodeændring (Bilag 1). 

 

Slutkundernes udtag i JEZ har historisk fulgt delvist forudsigelige mønstre. Eksempelvis 

er der hyppigt større forbrug af gas i starten af gasdøgnet snarere end i løbet af natten. 

Forbruget af gas varierer således fra time til time i løbet af dagen. 

 

I det gældende balancesystem skal netbrugerne balancere på døgnbasis. Det betyder, 

at netbrugerne, der leverer gas til JEZ, har mulighed for at levere en flad profil gennem 

døgnet, selv om aftaget i JEZ ikke følger en flad profil – så længe den samlede mængde 

af gas, netbrugeren har leveret til JEZ, svarer til det samlede aftag. De facto er der 

således implementeret 100% (implicit) smoothing i den gældende balancemodel, idet 

det er BAM, der balancerer profilen gennem udnyttelsen af systemfleksibiliteten (line-

pack) uden markedets involvering. 

 

Med de anmeldte intradag-forpligtelser i JBZ vil netbrugerne fremadrettet være ansvar-

lige for deres ubalancer helt ned på den enkelte time. Dette indebærer, at netbrugerne 

ikke længere vil have den samme mulighed for at nøjes med at levere en flad profil i 

løbet af gasdøgnet. For at modvirke denne konsekvens af indførelsen af intradag-for-

pligtelser for netbrugere, der leverer gas til JEZ, har Energinet anmeldt et smoothing-

koncept, der i en vis grad tillader netbrugerne at levere en relativt fladere profil – selv i 

et system med intradag-forpligtelser. 

 

Smoothing er et supplement til intradag-forpligtelserne, der har til formål at mindske va-

riationen af netbrugernes JEZ-porteføljer. Dette opnås ved, at anvende noget af fleksi-

biliteten i den grønne zone til at udjævne netbrugernes exit-profiler, således at netbru-

gerne kan levere en relativt fladere exit-profil i løbet af gasdøgnet, såfremt de ønsker 

det. Netbrugernes konkrete udjævningsprofiler allokeres til et nyoprettet virtuelt punkt, 

kaldet Smoothing Allocation Point. Årsagen til at smoothing retter sig mod netbrugerne, 

der leverer til slutbrugere i JEZ, er, at netbrugere, der blot anvender JBZ som transit til 

et andet marked, har mulighed for at renominere ved de andre exit-punkter i JBZ end 

JEZ, på en måde, hvor deres nomineringer præcist svarer til deres allokeringer. 

 

Inden gasdøgnet starter, beregner BAM andelen af den grønne zone, som kan blive 

anvendt til smoothing. Den beregnede andel tildeles parameteren S-max. S-max forven-

tes at afhænge af sæsonen i et omfang, hvor parameteren dog kan holdes konstant 

                                                        
2 MR-stationer (”Måling og Regulering”) er placeret ved overgangen mellem transmissionssystemet og 

distributionsnettet.  
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henover en given periode (f.eks. en måned eller et kvartal). Efter at have beregnet S-

max meddeler BAM netbrugerne deres individuelle maksimale smoothing-voluminer, 

baseret på de pågældende netbrugeres markedsandele. Netbrugerne har således mu-

lighed for at anvende op til deres individuelle S-max til at udjævne deres profiler i løbet 

af gasdøgnet. Netbrugerne bestemmer selv, hvilken konkret udjævningsprofil, de ønsker 

at anvende, og indmelder denne til BAM. Såfremt netbrugerne ikke ønsker at anvende 

hele den tildelte individuelle S-max, vil konsekvensen være, at den pågældende volu-

men forbliver en del af den grønne zone. 

 

Energinet har i en dialog med Forsyningstilsynet oplyst, at selve implementeringen af 

smoothing sandsynligvis vil foregå således, at Energinet i første omgang anvender et 

relativt konservativt forecast for andelen af den grønne zone, som kan blive anvendt til 

smoothing. Derefter kan Energinet potentielt gradvist øge smoothing-volumen. Energi-

net beskriver i den anmeldte metode en forventning om på de fleste dage at kunne 

smoothe mellem 50 pct. og 100 pct. af den samlede leverede volumen til JEZ. 

HELPER-CAUSER FUNKTION 

I den gældende balancemodel har netbrugerne kun et økonomisk incitament til at være 

i balance i slutningen af gasdøgnet, hvorimod de ikke betaler for deres ubalancer, som 

opstår i løbet af gasdøgnet. 

 

I den anmeldte metode foreslår Energinet at introducere en såkaldt Helper-Causer-funk-

tion, der har til formål at understøtte indførelsen af intradag-forpligtelser ved at give net-

brugerne incitament til at være i balance ved udgangen af hver enkelt time i gasdøgnet.  

 

Rationalet bag Helper-Causer-funktionen er, at de netbrugere, der i en given time af 

gasdøgnet har bidraget til at trække den samlede systembalance ud i den gule zone (= 

causers), skal betale for de tilknyttede balanceringsomkostninger. Omkostningerne for-

deles på causerne på baggrund af et vægtet gennemsnit af deres individuelle ubalancer 

set i forhold til den samlede afstand fra midterpunktet i den grønne zone til ubalance-

punktet i den gule zone. Alle netbrugere, der i en given time har modvirket, at den sam-

lede systembalance blev skubbet ud i den gule zone (= helpers), er fritaget fra at betale 

for gulzonehandlerne. Netbrugernes individuelle causer-handler allokeres til et nyopret-

tet virtuelt punkt, kaldet Causer Allocation Point. 

CASH-OUT-END-OF-DAY  

Cash-out-end-of-day er et koncept, der allerede er implementeret i den gældende ba-

lancemodel. I den anmeldte metode foreslår Energinet fortsat at foretage cash-out-end-

of-day med den ene ændring, at adjustment step 2 forsvinder fra prisfastsættelsesmo-

dellen til ubalanceafregningerne. Adjustment step 2 er et tillæg, som tidligere er blevet 

indført i den gældende balancemodel for at tage højde for markedets illikviditet om nat-

ten.  

 

I en balancemodel med intradag-forpligtelser kan BAM principielt udføre gulzonehandler 

i hver enkelt time af gasdøgnet, hvorfor det ikke længere er nødvendigt at foretage en 

justering af ubalanceafregningsprisen med adjustment step 2. På nær denne ændring i 

prisfastsættelsesmodellen for cash-out-end-of-day er konceptet i den anmeldte metode 

det samme som konceptet i den gældende balancemodel. 
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DATAKVALITET OG NO PUNISHMENT PRINCIPLE  

Energinet har i forlængelse af datakvalitetskravene udmøntet et yderligere koncept, som 

indgår i den anmeldte metode – No Punishment Principle (NPP). Forsyningstilsynet be-

mærker, at Energinet har indsendt et revideret afsnit 3.6 (Bilag 5), der erstatter det til-

svarende afsnit i den anmeldte metodeændring (Bilag 1). 

 

NPP har til formål at sikre, at netbrugere, der har ageret på baggrund af mangelfulde- 

eller fejlbehæftede data, ikke straffes herfor. BAM finansierer NPP gennem Energinets 

balancegebyr. Gebyret er opbygget således, at det hverken må generere et overskud 

eller underskud samlet set for Energinet.  

 

NPP anvendes ved afregningen med den enkelte netbruger ved udgangen af måneden, 

og er todelt: NPP ifm. gulzonehandler og NPP ifm. cash-out. Det uddybes nedenfor un-

der hvilke omstændigheder, Energinet foreslår, at NPP er gældende. 

 

NPP IFM. GULZONEHANDLER 

Det anmeldte NPP ifm. gulzonehandler indebærer, at den akkumulerede systemba-

lance, den individuelle akkumulerede netbrugerbalance, og de deraf afledte ubalancer, 

ikke genberegnes i løbet af gasdøgnet. Disse genberegnes efter måneden baseret på 

validerede MR-data og data for de timeaflæste kunder, der anvendes til at fastsætte de 

akkumulerede timevoluminer i JEZ. På baggrund af genberegningen af volumen for hver 

enkel netbruger bliver det muligt at fastslå, om netbrugeren er blevet allokeret den kor-

rekte volumen for hver enkelt time i gasdøgnet.  

 

NPP ifm. gulzonehandler opgøres som differencen i volumen mellem den foreløbige in-

dividuelle akkumulerede netbrugerbalance og den endeligt fastsatte individuelle akku-

mulerede netbrugerbalance efter måneden. 

 

Såfremt de verificerede datamålinger/-estimater ikke afviger fra de af BAM oprindeligt 

udmeldte data, er udgangspunktet for afregningen af gulzonehandler, at netbrugeren 

afregnes til den marginale handelspris.  

 

Såfremt de verificerede datamålinger/-estimater afviger fra de af BAM oprindeligt ud-

meldte data følger det således, at: 

 

Hvis netbrugeren fejlagtigt er blevet identificeret som helper, når netbrugeren i virke-

ligheden var en causer, indtræder NPP, og netbrugeren modtager ingen økonomisk 

straf.  

 

Hvis netbrugeren har modtaget forkert information af BAM om sin andel i causer-volu-

men, indtræder NPP på følgende vis: 

 

 I tilfælde af, at netbrugerens causer-volumen oprindeligt blev opgjort til at være 

f.eks. 90 enheder, men at den valide værdi findes til at være f.eks. 100 enheder, 

afregnes netbrugeren blot som sædvanligt til den marginale handelspris, ska-

leret med den præliminære volumen, dvs. de 90 enheder.  

 

 I tilfælde af, at netbrugerens causer-volumen oprindeligt blev opgjort til at være 

f.eks. 100 enheder, men at den valide værdi findes til at være f.eks. 90 enheder, 
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nedjusteres den pris, netbrugeren skal betale ved at skalere den faktiske cau-

ser-volumen (90 enheder) med den marginale handelspris, hvorimod den re-

sterende del af causer-volumen (10 enheder) afregnes til en gunstigere pris, 

nemlig day-ahead spotprisen på EEX3.  

 

NPP IFM. CASH-OUT 

Energinet har stort set uændret videreført den eksisterende metode for end-of-day-cash-

out, hvor netbrugerens ubalance nulstilles efter hvert gasdøgn. I den anmeldte metode 

foreslår Energinet dog ligeledes, at indføre NPP ifm. cash-out med henblik på at indføre 

en metode for afregningen af cash-out, i de tilfælde, hvor de faktiske voluminer leveret 

til JEZ er forskellige fra de af BAM oprindeligt udmeldte JEZ-voluminer. Metoden har til 

hensigt at komme netbrugeren til gode i sådanne tilfælde, således at netbrugeren ikke 

påføres omkostningerne knyttet til BAM´s fejlbehæftede eller mangelfulde data.  

 

Forkerte cash-out-voluminer afregnes som udgangspunkt til den neutrale gaspris. I til-

fælde af, at den faktiske JEZ-volumen (f.eks. 100 enheder) overstiger den oprindeligt 

udmeldte JEZ-volumen (f.eks. 90 enheder), følger det at: 

 

 Såfremt netbrugeren har en kort position (og dermed mangler gas), køber net-

brugeren forskellen (10 enheder) og betaler den neutrale gaspris.  

 

 Såfremt netbrugeren har en lang position (og dermed har overskydende gas) 

foretager netbrugeren et virtuelt salg til BAM af forskellen i voluminer (10 enhe-

der) og modtager volumenforskellen, skaleret med den relevante ubalanceaf-

regningspris (small adjustment step 1 eller marginalprisen). Sagt på en anden 

måde, betaler netbrugeren således ubalanceafregningsprisen for 90 enheder. 

 

I tilfælde af, at den faktiske JEZ-volumen er lavere (f.eks. 90 enheder) end den oprinde-

ligt udmeldte JEZ-volumen (f.eks. 100 enheder), følger det at: 

 

 Såfremt netbrugeren har en kort position (og dermed mangler gas), vil netbru-

geren blive afregnet til den faktiske volumen (90 enheder), skaleret med uba-

lanceafregningsprisen, og til den neutrale gaspris for forskellen mellem den fak-

tiske volumen og den oprindeligt udmeldte volumen (10 enheder). 

 

 Såfremt netbrugeren har en lang position (og dermed har overskydende gas), 

foretager netbrugeren et virtuelt salg til BAM til den relevante ubalanceafreg-

ningspris af forskellen mellem den faktiske volumen og den oprindeligt ud-

meldte volumen (10 enheder). Netbrugeren vil således blot blive afregnet til 

ubalanceafregningsprisen for den faktiske volumen (90 enheder). 
  

                                                        
3 Som spotpris anvendes European Gas Spot Index for ETF fra børsen EEX. Indekset er den vægtede 

gennemsnitspris for handler med levering næste dag eller weekend). 
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TABEL 1 | NUVÆRENDE OG KOMMENDE BALANCERINGSMODEL 

  Nuværende  

balanceringsmodel 

Balanceringsmodel  

pr. 1. oktober 2022 

Balancemodel Markedsbaseret model med zo-

ner (grøn, gul, rød) 

Markedsbaseret model med 

zoner (grøn, gul, rød) 

Balanceordning Døgnbalancering uden intradag-

forpligtelser 

Døgnbalancering med intra-

dag-forpligtelser 

Balancing Area Manager (BAM) Ansvarlig for residualbalancerin-

gen i JBZ 

Ansvarlig for residualbalance-

ringen i JBZ 

Ansvar for systembalance Markedet (netbrugere), hvor 

BAM kun udfører residualbalan-

cering 

Markedet (netbrugere), hvor 

BAM kun udfører residualba-

lancering 

Handelsplatform EEX EEX 

Incitamentsstruktur for  

balancering 

Risiko for betaling af ubalance-

gebyr ved gul zone intervention 

af BAM 

Risiko for betaling af ubalance-

gebyr ved gul zone intervention 

af BAM 

Data fra timeaflæste kunder  5 gange dagligt 24 gange dagligt 

Small adjustment ”Small adjustment” på 0,5 pct  

(step 1) og fra 2 til 10 pct. Af-

hængigt af måneden (step 2) 

“Small adjustment” på 0,5 pct. 

Kompensation ved  

utilstrækkelig datakvalitet 

Data Payment Model No Punishment Principle 

Udjævning af slutkundeprofiler 100 pct. implicit smoothing som 

følge af døgnbalancering 

Eksplicit smoothing. Størrel-

sesordenen forventes at ligge 

mellem 50 pct. og 100 pct. på 

de fleste dage 

Kilde: Forsyningstilsynet 

SAGENS PARTER 

I forbindelse med sagens behandling hos Forsyningstilsynet, har tilsynet vurderet, hvem 

der kan anses som part(er) i sagen.  

 

Man er part i en sag, såfremt man har en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen. 

Begge betingelser skal være opfyldte. Begreberne væsentlig og individuel interesse skal 

forstås i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige regler om partsbe-

grebet. At en interesse skal være væsentlig indebærer, at betydningen af afgørelsen for 

den pågældende skal være af en vis styrke og intensitet. En moralsk eller mere generel 

præget interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig. En interesse skal imidlertid – 

udover at være væsentlig – også være individuel. 

 

Forsyningstilsynet anser Energinet Systemansvar A/S (CVR nr. 39314959) som part i 

sagen i forvaltningsretlig forstand, idet Energinet Systemansvar A/S som led i varetagel-

sen af sit ansvar for balancering af infrastrukturen på gasområdet har anmeldt metode-

ændringen. Det bemærkes, at siden Energinet anmeldte ændringerne til balancemodel-
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len den 11. juni 2021, er opgaver vedrørende gassystemansvaret, herunder balance-

ring, overført fra det daværende Energinet Gas TSO A/S til Energinet Systemansvar A/S 

ved spaltning. Selskabsændringerne er godkendt af Klima-, Energi- og Forsyningsmini-

steriet, jf. Lov om Energinet § 2, stk. 4. Den selskabsmæssige omstrukturering har – ud 

over ændring i cvr-nummeret – ikke betydning for varetagelsen af opgaven med balan-

cering af gastransmissionsnettet (se Bilag 15 for en nærmere beskrivelse af den sel-

skabsmæssige omstrukturering). 

 

Forsyningstilsynet lægger i den sammenhæng til grund, at Myndighedsenheden hos 

Energinet, som er en del af Energinets koncern-moderselskab som selvstændig offentlig 

virksomhed (SOV) (CVR nr. 28980671), er partsrepræsentant for Energinet Systeman-

svar A/S. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at den svenske TSO, Swedegas AB (Org.nr: 556181-1034) 

også er forvaltningsretlig part i sagen. Swedegas har medvirket til at udarbejde den nye 

metode i samarbejde med Energinet og er ansvarlig for indholdet på lige fod med Ener-

ginet. Swedegas vil være umiddelbart og direkte berørt af Forsyningstilsynets afgørelse, 

idet de anmeldte ændringer ikke kan anvendes uden godkendelse i Danmark. Swede-

gas afleder rettigheder og pligter af den danske godkendelse også selvom Swedegas 

selvstændigt skal søge om godkendelse efter svensk lovgivning hos den svenske regu-

lerende myndighed, Ei.  

 

Forsyningstilsynet har på baggrund af ovenstående og med henblik på at sikre koordi-

nation anmodet Myndighedsenheden hos Energinet om at tiltræde som partsrepræsen-

tant for Swedegas. Myndighedsenheden har indvilliget heri (jf. Bilag 8). 

 

Forsyningstilsynet finder ikke, at nogen øvrige aktører både er væsentligt og individuelt 

berørt og dermed er part i sagen i forvaltningsretlig forstand. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Forsyningstilsynet ikke tager stilling til, om der er indi-

viduelle netbrugere/aktører på det svenske gasmarked, som Ei ønsker at betragte som 

forvaltningsretlige parter efter svensk forvaltningsret eller administrativ praksis. 

HØRING 

OFFENTLIG HØRING AF ENERGINETS ANMELDELSE 

For at oplyse sagen bedst muligt og sikre inddragelse af relevante synspunkter, havde 

Forsyningstilsynet Energinets anmeldte metodeændring af 11. juni 2022 om ændringer 

til den kommercielle balancemodel i offentlig høring på tilsynets hjemmeside i perioden 

6. juli til 16. august 2020. Forsyningstilsynet forlængede den 2. august 2020 høringsfri-

sten med to uger af hensyn til sommerferieperioden. 

 

Forsyningstilsynet modtog høringssvar fra Norlys Energi (Bilag 9), Dansk Energi (Bilag 

10), og Ørsted (Bilag 11).  

 

Dansk Energi anerkender behovet for en revidering af balancemodellen pga. Baltic Pipe 

og de store transitmængder gas, som denne rute vil medføre, hvilket kan påvirke den 

danske systemintegritet. Dansk Energi anser grundlæggende de anmeldte metoder som 
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positive tilføjelser til balancemodellen. Dansk Energi påpeger dog, at de finder det sær-

ligt vigtigt, at netbrugere med danske slutkunder ikke pålægges unødige omkostninger 

som følge af den reviderede balancemetode. Ydermere finder Dansk Energi kvaliteten 

af data bekymrende, og bemærker, at der er behov for en betydelig forbedring af kvali-

teten ift. det aktuelle niveau. Dansk Energi påpeger, at konsekvensernes omfang for 

JEZ-netbrugere ved indførelsen af intradag-forpligtelser afhænger af, hvorvidt data 

fremsendes rettidigt og af rette høje kvalitet. Slutteligt pointerer Dansk Energi at der 

forefindes afvigelser mellem den anmeldte metodeændring, Rules for Gas Transport 

(RfG) og det offentliggjorte svar fra Energinet i deres Q&A.  

 

Energinet har afgivet kommentarer til sidstnævnte afvigelser i et høringssvar til udkastet 

til afgørelse (se afsnittet ”Partshøring og offentlig høring af udkast til afgørelse”).  

 

Norlys Energi har både bidraget med eget høringssvar og været medvirkende til Dansk 

Energis høringssvar. Norlys Energi opfordrer til fortsat samarbejde mellem Energinet og 

netbrugere vedr. udviklingen af den nye balancemodel. Norlys Energi anerkender, at 

konsekvenserne for netbrugere med slutkunder er forsøgt mindsket med den anmeldte 

metodeændring. Norlys Energi mener dog, at der stadigvæk findes mange ubekendte, 

især ift. smoothing og sikring af datakvalitet. Norlys Energi finder, at den samlede på-

virkning af den ændrede balancemodel i høj grad vil være afhængig af leverancen af 

rettidige og korrekte data. Norlys Energi tilskynder derfor til, at kvaliteten af data til net-

brugerne har højeste prioritet. Slutteligt pointerer Norlys – i tråd med Dansk Energi – at 

der forefindes afvigelser den anmeldte metodeændring, RfG og det offentliggjorte svar 

fra Energinet.  

 

Energinet har afgivet kommentarer til sidstnævnte afvigelser i et høringssvar til udkastet 

til afgørelse (se afsnittet ”Partshøring og offentlig høring af udkast til afgørelse”). 

 

Ørsted anerkender, at kommisioneringen af Baltic Pipe medfører behov for en ny balan-

cemodel. Ørsted finder ændringerne til balancemodellen både velovervejede og hen-

sigtsmæssige. Ørsted er positive over, at deres forslag til Energinet om ikke at advare 

netbrugere inden en balanceintervention er tilgodeset, idet det vil give netbrugerne inci-

tament til at reagere, før den kommercielle balance når den gule zone, og samtidig øger 

likviditeten på det danske intradag-marked. 

 

Ligeledes havde Forsyningstilsynet i perioden fra den 24. august til 15. september 2021 

den anmeldte metodeændring i høring hos den tyske- og polske regulator hhv. Bunde-

snetzagentur (herefter BNetzA) og Urząd Regulacji Energetyki (herefter URE). Det be-

mærkes, at Forsyningstilsynet den 8. september forlængede høringsfristen indtil den 15. 

september 2021.  

 

BNetzA meddelte, at BNetzA ingen kommentarer havde til den anmeldte metodeæn-

dring, idet BNetzA kun anså det tyske marked som marginalt påvirket af ændringerne. 

 

URE meddelte, at URE anså den anmeldte metodeændring anvendelse af intradag-for-

pligtelser, som et interessant og gennemarbejdet koncept. URE havde således ingen 

yderligere kommentarer til den anmeldte metodeændring. 
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PARTSHØRING OG OFFENTLIG HØRING AF UDKAST TIL AFGØ-

RELSE 

Forsyningstilsynet havde udkastet til afgørelse om ændringer til den kommercielle ba-

lancemodel i både offentlig- og partshøring i perioden fra den 27. oktober 2021 til den 

15. november 2021.  

 

Forsyningstilsynet modtog et høringssvar (Bilag 12) til udkastet til afgørelse. Hørings-

svaret blev indsendt af Myndighedsenheden hos Energinet, som er partsrepræsentant 

for både Energinet Systemansvar A/S og Swedegas AB. Forsyningstilsynet modtog in-

gen høringssvar som led i den offentlige høring af udkastet til afgørelse. 

 

Energinet og Swedegas havde ingen bemærkninger til afgørelsesudkastet, men ind-

sendte i en særskilt mail til Forsyningstilsynet enkelte faktuelle justeringer, særligt ved-

rørende prissætningen af ubalancer samt vedrørende Energinets nyeste selskabsstruk-

turændringer (se Bilag 15 for en nærmere beskrivelse af den selskabsmæssige omstruk-

turering).  

 

Energinet og Swedegas pointerede yderligere, at Energinet har været i dialog med de 

pågældende netbrugere, der i Forsyningstilsynets offentlige høring af Energinets an-

meldte metodeændring bemærkede, at der fandtes uoverensstemmelser mellem anmel-

delse, RfG (nu BfG4) og de høringssvar, Energinet modtog som led i sin offentlige høring 

af udkastet til anmeldelse. Efter denne dialog udestår en enkel justering, hvorefter der 

ikke længere vil være uoverensstemmelse mellem anmeldelsen og ud-kastet til BfG om-

kring notifikationer til markedet. Energinet og Swedegas oplyser endvidere, at dette vil 

blive rettet i den endelige udgave af BfG, så det stemmer overens med anmeldelsen. 

RETSGRUNDLAG 

DANSKE RETSREGLER  
Gasforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 126 af 06/02/2020 om gasforsyning) fast-

sætter, at loven gælder for Danmark, jf. lovens § 2, stk. 3. 

 
 § 2. Loven finder anvendelse på transmission, distribution, forsyning og oplagring af naturgas, her-

under flydende naturgas (LNG). Loven finder desuden anvendelse på tilstødende naturgasforsy-

ningssystemer. 

Stk. 2. Loven finder også anvendelse på biogas, gas fra biomasse og andre typer gas, i det omfang 

sådanne gasser teknisk og sikkert kan injiceres og transporteres gennem naturgassystemet. 

Stk. 3. Loven gælder på land, søterritoriet, i den eksklusive økonomiske zone og på dansk kontinen-

talsokkelområde. 

(...)  

 

Efter § 11 i Gasforsyningsloven, der handler om krav til transmissions-, distributions-, 

lager- og LNG-selskaber, eksisterer der en pligt for transmissionsselskaber og distribu-

tionsselskaber til at sikre, at der er tilstrækkelige data til rådighed for netbrugerne. 

 

§ 11. Transmissionsselskaber og distributionsselskaber skal sikre en tilstrækkelig og effektiv trans-

port af naturgas med tilhørende ydelser i egne net, herunder  

1) opretholde den fysiske balance i nettet,  

                                                        
4 Betingelser for Gastransport. På engelsk: General Terms and Conditions for Gas Transport 
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2) (…) 

3) sikre måling af levering og aftag af naturgas i nettet og  

4) forsyne brugerne af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af naturgas, der transpor-

teres gennem nettet.  

 

I § 11, stk. 2 i Gasforsyningsloven er der fastsat en hjemmel til at udstede en bekendt-

gørelse på området. Hjemmelen er udnyttet i bekendtgørelse nr. 1047 af 28/05/2021 om 

systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet. Det følger af § 6 i bekendt-

gørelsen, at transmissionsselskaberne skal udarbejde fælles måleforskrifter. Vilkår og 

betingelser i måleforskrifterne kan påklages til Forsyningstilsynet. 

BEKENDTGØRELSE NR. 1047 AF 28. MAJ 2021 OM SYSTEMANSVAR-

LIG VIRKSOMHED OG ANVENDELSE AF GASSYSTEMET  

 

§ 6. Transmissionsselskaberne skal efter drøftelse med distributions-, lager- og LNG-selskaber samt 

andre relevante markedsaktører udarbejde en fælles måleforskrift til såvel afregnings- som system-

driftsformål, som er nødvendig for varetagelsen af transmissionsselskabernes opgaver. Måleforskrif-

ten skal indeholde krav til transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskabernes målinger af 

forbrug og gasudveksling, herunder krav til  

1) omfanget af de målinger som selskaberne skal foretage, herunder i hvilken grad gasforbrug skal 

måles,  

2) nøjagtigheden af de enkelte målinger under hensyntagen til regler fastlagt i medfør af anden lov-

givning og  

3) formidling af målinger til berørte parter, herunder inden for hvilke tidsfrister målingerne skal vide-

reformidles.  

Stk. 2. De vilkår og betingelser, som fastsættes i medfør af stk. 1, skal offentliggøres. Historiske 

vilkår og betingelser skal være tilgængelige for interesserede parter. Vilkår og betingelser skal an-

meldes til Forsyningstilsynet.  

Stk. 3. Klager over vilkår og betingelser, som fastsættes efter stk. 1, kan indbringes for Forsynings-

tilsynet. Forsyningstilsynet kan give pålæg om ændring af vilkår og betingelser. 

 

Efter § 36, a, stk. 1 i Gasforsyningsloven skal Forsyningstilsynet godkende metoder til 

fastsættelse af priser og betingelser for anvendelse af transmissionsnettet.  

 

§ 36 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter 

fastsættes af transmissions-, distributions- og LNG-selskaber efter offentliggjorte metoder, som er 

godkendt af Forsyningstilsynet.  

 

Det følger af § 40, stk. 1 i Gasforsyningsloven, at transmissionsselskaber skal anmelde 

de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang 

til transmissionsnettet.  

 

§ 40. Transmissions-, distributions-, LNG- og forsynings‐ pligtige selskaber med bevilling, jf. §§ 10 

og 24, og Energi net eller denne virksomheds helejede dattervirksomheder, der varetager distributi-

onsvirksomhed, skal til Forsyningstilsynet anmelde  

1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til trans-

missions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter, herunder tariffer,  

2) priser, tariffer og betingelser for transmissions-, distributions-, LNG- og forsyningspligtydelserne 

og grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Forsyningstilsynets nærmere 
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bestemmelse 

3) (…) 

4) (…) 

5) (…) 

Stk. 2. For virksomhed, der varetages af Energinet eller denne virksomheds helejede datterselskaber 

i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, skal der, for så vidt angår transmissionsydelser, til 

Forsyningstilsynet anmeldes priser, tariffer og betingelser for ydelser samt grundlaget for fastsættel-

sen af disse, herunder leveringsaftaler efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse 

BEKENDTGØRELSE NR. 2249 AF 29. DECEMBER 2020 OM FORSY-

NINGSTILSYNETS OVERVÅGNING AF DET INDRE MARKED FOR EL 

OG NATURGAS M.V.  

 

Den såkaldte overvågningsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 2249 af 29. december 

2020 om Forsyningstilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v.) 

er udstedt i medfør af bl.a. Gasforsyningslovens § 41 a. Efter bekendtgørelsens § 1, nr. 

1, overvåger Forsyningstilsynet graden og effektiviteten af markedsåbning og konkur-

rence på engrosniveau. Det følger af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, at Forsyningstilsynet 

kan foretage undersøgelser af, hvordan elektricitets- og naturgasmarkederne fungerer, 

og fastlægge og pålægge foranstaltninger inden for gældende lovgivning for at fremme 

effektiv konkurrence og sikre, at markedet fungerer: 

 

§ 1. Forsyningstilsynet overvåger følgende: 

1) Graden og effektiviteten af markedsåbning og konkurrence på engros- og detailsalgsniveau, her-

under på elektricitets- og gasbørser. 

2) Forbrugerpriser, herunder omfanget af krav om forudbetaling. 

3) Andel af el- og gasforbrugere, der skifter leverandør. 

4) Andel af el- og gasforbrugere, der afbrydes. 

5) Betaling for og udførelse af vedligeholdelsestjenester. 

6) Omfanget og arten af klager fra el- og gasforbrugere, til Ankenævnet på Energiområdet eller For-

syningstilsynet. 

7) Den tid det tager eltransmissionsvirksomheder og gastransmissionsselskaber 

samt netvirksomheder og gasdistributionsselskaber at foretage tilkoblinger og reparationer. 

8) Forekomsten af restriktiv kontraktpraksis vedrørende levering af elektricitet og gas, herunder ene-

retsklausuler, der kan hindre eller begrænse el- og gasforbrugernes mulighed for at indgå kontrakt 

med mere end en enkelt leverandør samtidigt. 

9) Enhver konkurrenceforvridning eller begrænsning af konkurrencen. 

10) De kollektive elforsyningsvirksomheders resultater for så vidt angår udviklingen af intelligente 

net, der fremmer energieffektivitet og integration af energi fra vedvarende energikilder. 

 

Stk. 2. Som led i overvågningen kan Forsyningstilsynet foretage undersøgelser af, hvordan elektri-

citets- og naturgasmarkederne fungerer, og fastlægge og pålægge foranstaltninger inden for gæl-

dende lovgivning for at fremme effektiv konkurrence og sikre, at markedet fungerer. 
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EU-RETLIGE REGLER   

DIREKTIVET OM ET INDRE MARKED FOR GAS 

Direktivet om et indre marked for gas fastsætter i artikel 13, stk. 3, at det indgår i trans-

missionsoperatørernes opgaver, at sikre at reglerne for balancering af gastransmissi-

onssystemet, skal være objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende. Det samme 

gælder reglerne for systembrugernes betaling for brug af deres net i forbindelse med 

energiubalance. Det fremgår ligeledes, at der skal være relevant data til rådighed for 

netbrugerne. 

 

Artikel 13 Transmissions-, lager- og/eller LNG-systemoperatørernes opgaver  

 

1. Den enkelte transmissions-, lager- og/eller LNG-systemoperatør:  

a) driver, vedligeholder og udbygger på almindelige økonomiske vilkår sikre, pålidelige og effektive 

transmissions-, lagerog/eller LNG-faciliteter for at sikre et åbent marked under behørig hensyntagen 

til miljøet og sikrer, at der er passende midler til rådighed til at opfylde serviceforpligtelserne  

b) må ikke forskelsbehandle systembrugere eller kategorier af systembrugere og må navnlig ikke 

begunstige tilknyttede selskaber  

c) skal meddele andre transmissionssystemoperatører, lagersystemoperatører, LNG-systemopera-

tører og/eller distributionssystemoperatører tilstrækkelige oplysninger til at sikre, at transport og op-

lagring af naturgas kan foregå på en måde, der er forenelig med en sikker og effektiv drift af det 

sammenkoblede system, og  

d) forsyner systembrugerne med de oplysninger, de behøver for at få effektiv systemadgang.  

2. (…) 

3. De regler for balancering af gastransmissionssystemet, som transmissionssystemoperatørerne 

fastlægger, skal være objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende, og det samme gælder reg-

lerne for systembrugernes betaling for brug af deres net i forbindelse med energiubalance. Vilkår og 

betingelser, herunder regler og tariffer, for transmissionssystemoperatørers ydelse af de pågæl-

dende tjenester fastsættes efter en metode, der er forenelig med artikel 41, stk.  6, på en ikke-diskri-

minerende måde, der afspejler omkostningerne, og de skal offentliggøres. 

4. (…) 

 

Det fremgår af artikel 25 i direktivet, at distributionsoperatørerne bl.a. har en pligt til at 

sikre, at den nødvendige og tilstrækkelige datakvalitet er til rådighed for netbrugerne.  

 

Artikel 25 Distributionssystemoperatørernes opgaver  

1. (…) 

2. (…) 

3. Distributionssystemoperatøren skal give eventuelle andre distributions-, transmissions-, LNG-, 

og/eller lagersystemoperatører tilstrækkelige oplysninger til at sikre, at transporten og oplagringen 

af naturgas finder sted på en måde, der er forenelig med en sikker og effektiv drift af det sammen-

koblede system.  

4. Distributionssystemoperatøren forsyner systembrugerne med de oplysninger, der er nødvendige 

for at få effektiv adgang til og sikre effektiv udnyttelse af systemet.  

5. (…) 

  



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF METODEÆNDRING TIL BALANCEMODELLEN PÅ GASOMRÅDET 

 

Side 25/56 

FORORDNINGEN OM BETINGELSERNE FOR ADGANG TIL NATUR-

GASTRANSMISSIONSNETTET (GASFORORDNINGEN)  

 

Gasforordningen fastsætter de grundlæggende krav til balancering.  

 

Det følger af betragtning 28, at: 

 

Ikke-diskriminerende og gennemsigtige balanceringssystemer for gas, der drives af transmissions-

systemoperatørerne, er vigtige mekanismer, navnlig for nye markedsdeltagere, der kan have svæ-

rere ved at balancere deres samlede salgsporteføljer end selskaber, der allerede er etableret på 

markedet. Det er derfor nødvendigt at fastlægge regler, der sikrer, at transmissionssystemoperatører 

håndterer sådanne mekanismer på en måde, der er forenelig med ikke-diskriminerende, gennem-

sigtige og effektive betingelser for netadgang 

 
Det overordnede formål med Gasforordningen følger af artikel 1:  

 
Artikel 1 
Genstand og anvendelsesområde 
 
Denne forordning har til formål at: 

 

a) fastsætte ikke-diskriminerende regler om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet, idet 

der tages hensyn til de nationale og regionale markeders særlige kendetegn, med henblik på at sikre 

et velfungerende indre marked for gas 

b) fastsætte ikke-diskriminerende regler om betingelserne for adgang til LNG-faciliteter og lagerfacilite-

ter under hensyntagen til de nationale og regionale markeders særlige kendetegn, og 

c) fremme udviklingen af et funktionsdygtigt og gennemsigtigt engrosmarked med et højt forsynings-

sikkerhedsniveau for gas og fastlægge mekanismer til harmonisering af reglerne for adgang til net 

for grænseoverskridende gasudveksling. 

 

De i første afsnit omhandlede formål omfatter fastsættelsen af harmoniserede principper for tariffer, 

eller beregningsmetoder for tariffer, for netadgang, men ikke for adgang til lagerfaciliteter, fastlæg-

gelse af adgangstjenester for tredjepart og harmoniserede principper for kapacitetstildeling og hånd-

tering af kapacitetsbegrænsninger, fastlæggelse af krav om gennemsigtighed, regler om balancering 

og gebyrer for ubalancer samt fremme af handelen med kapacitet. 
 

Artikel 21 i Gasforordningen indeholder den overordnede regel for balancering af uba-

lancer. Det følger heraf, at reglerne skal være markedsbaserede, samt at der skal være 

relevante data til rådighed for netbrugerne.  

 

Artikel 21 Regler for balancering og gebyrer for ubalancer  

 

1. Reglerne for balancering skal udformes på en retfærdig, ikke-diskriminerende og gennemsigtig 

måde og baseres på objektive kriterier. Balanceringsreglerne skal afspejle reelle systembehov, idet 

der tages hensyn til, hvilke ressourcer transmissionssystemoperatøren råder over. Balanceringsreg-

lerne skal være markedsbaserede.  

2. For at netbrugerne kan foretage korrigerende indgreb i tide, skal transmissionssystemoperatø-

rerne fremlægge fyldestgørende, rettidige og pålidelige internetbaserede oplysninger om brugernes 

balanceringsstatus. De fremlagte oplysninger skal afspejle de oplysninger, der er til rådighed for 
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transmissionssystemoperatøren, og referere til den afregningsperiode, som der beregnes gebyrer 

for ubalancer for. Oplysninger i henhold til dette stykke fremlægges uden betaling.  

3. Gebyrerne for ubalancer skal i videst muligt omfang være omkostningsbaserede, men skal sam-

tidig på passende vis anspore netbrugerne til at skabe balance i deres tilførsel og udtræk af gas. 

Krydssubsidiering mellem netbrugere skal undgås, og gebyrerne må ikke hindre nye markedsdelta-

gere i at komme ind på markedet. Metoden for beregning af gebyrerne for ubalance samt de endelige 

tariffer skal offentliggøres af de kompetente myndigheder eller transmissionssystemoperatøren.  

4. Medlemsstaterne sikrer, at transmissionssystemoperatørerne bestræber sig på at harmonisere 

balanceringsordninger og strømline strukturer og niveauer for balanceringstariffer for at fremme han-

delen med gas. 

NC BAL 

 
Med hjemmel i den europæiske gasforordning (artikel 8, stk. 6, litra j) er der vedtaget en 

europæisk netregel om balancering, NC BAL. 

 

NC BAL er en omfattende netregel. I det følgende gengives derfor kun de artikler eller 

de dele heraf, der har betydning for forståelsen af sagsfremstillingen eller som anvendes 

til vurderingen af denne sag. 

 

NC BAL har ingen specifikke regler om grænseoverskridende balancering eller re-

gionale balanceringszoner. Netreglen har dog en række betragtninger (1-3) i præ-

amblen, som støtter grænseoverskridende balancering    

 

(1) En hurtig gennemførelse af et fuldt fungerende og indbyrdes sammenkoblet indre marked for 

energi, som sikrer bæredygtig energi til overkommelige priser til Unionens økonomi, er afgørende 

for at fremme konkurrenceevnen og sikre, at alle forbrugere kan købe energi til de bedst mulige 

priser.  

 

(2) Det er en forudsætning for en større markedsintegration, at reglerne for balancering af gastrans-

missionsnet fremmer gashandel på tværs af balanceringszoner og dermed bidrager til at skabe mar-

kedslikviditet. Harmoniserede EU-dækkende regler om balancering har til formål at give netbrugerne 

vished for, at de kan forvalte deres balancepositioner i de forskellige balanceringszoner overalt i EU 

på en økonomisk effektiv og ikke-diskriminerende måde.  

 

(3) Denne forordning understøtter udviklingen af et konkurrencepræget kortfristet engrosmarked for 

gas i Den Europæiske Union, som muliggør levering af fleksibilitet, uanset kilden, og udbud af den 

til køb og salg via markedsmekanismer, så netbrugerne kan balancere deres balanceringsporteføljer 

effektivt, eller transmissionssystemoperatøren kan benytte fleksibiliteten til at balancere transmissi-

onsnettet. 

 

NC BAL fastsætter sit anvendelsesområde således, jf. artikel 2 

 

Artikel 2 - anvendelsesområde 

 

1. Denne forordning finder anvendelse på balanceringszoner inden for Unionens grænser.  

2. Forordningen finder ikke anvendelse på balanceringszoner i medlemsstater, som er omfattet af 

en undtagelse i henhold til artikel 49 i direktiv 2009/73/EF. 

3. (...) 
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NC BAL fastsætter, at netbrugerne har det primære ansvar for at balancere nettet, at 

balanceringsregler skal afspejle systemets behov, at der skal tages hensyn til TSO res-

sourcer, og at reglerne skal give netbrugerne incitamenter til at balancere. 

 

Artikel 4 - Generelle principper 

 

1. Netbrugerne er ansvarlige for at balancere deres balanceringsporteføljer for at minimere behovet 

for, at transmissionssystemoperatører er nødt til at udføre balancering i henhold til denne forordning. 

2. Balanceringsregler, som fastlægges i henhold til denne forordning, skal afspejle ægte systembe-

hov, idet der tages hensyn til de ressourcer, der er til rådighed for transmissionssystemoperatørerne, 

og de skal give netbrugerne incitamenter til at balancere deres balanceringsporteføljer på en effektiv 

måde. 

 

NC BAL indeholder i kapitel VI bestemmelser om såkaldte intradag-forpligtelser. Kapitlet 

indeholder dels generelle bestemmelser (artikel 24), specifikke bestemmelser om kate-

gorier af intradag-forpligtelser (artikel 25), krav til intradag-forpligtelser (artikel 26), nati-

onale regulerende myndigheders beslutningstagning (artikel 27), samt bestående intra-

dag-forpligtelser (artikel 28) . 

 

I artikel 24 fastsættes, at der kun må anvendes intradag-forpligtelser med henblik på at 

sikre nettets systemintegritet og på at minimere behovet for balancering. Endvidere in-

deholder bestemmelsen et krav om at der gives den nødvendige og tilstrækkelige data-

kvalitet til netbrugere. 

 

Artikel 24 Generelle bestemmelser  

 

1. En transmissionssystemoperatør må kun pålægge intradag-forpligtelser for at tilskynde netbru-

gere til at forvalte deres intradag-position med henblik på at sikre transmissionsnettets systeminte-

gritet og for at minimere behovet for balancering.  

 

2. Hvis transmissionssystemoperatøren er forpligtet til at give oplysninger til netbrugerne for at gøre 

dem i stand til at forvalte deres risici i forbindelse med intradag-forpligtelser, skal disse oplysninger 

gives regelmæssigt. I givet fald stilles oplysningerne til rådighed efter en enkelt anmodning fra hver 

netbruger. 

 

Artikel 25 i NC BAL beskriver de enkelte kategorier af intradag-forpligtelser. Der er tre 

hovedkategorier. Dels en kategori, hvor der udformes en intradag-forpligtelse for hele 

systemet. Dels en kategori, hvor der udformes en intradag-forpligtelse for balancerings-

porteføljer. Og endelig en kategori, hvor der udformes en intradag-forpligtelse for et en-

try-exitpunkt. 

 

Artikel 25 Kategorier af intradag-forpligtelser  

 

Der er tre kategorier af intradag-forpligtelser, som hver især skal tilskynde netbrugeren til et bestemt 

formål, jf. denne artikel:  

1) En intradag-forpligtelse for hele systemet udformes med henblik på at tilskynde netbrugerne til at 

holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske grænser, og fastlægger følgende:  

a) de driftstekniske grænser, som nettet skal holdes inden for  
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b) de tiltag, som netbrugerne kan iværksætte for at holde transmissionsnettet inden for dets drifts-

tekniske grænser  

c) transmissionssystemoperatørens balancering, når transmissionsnettets driftstekniske grænser er 

ved at blive nået eller nås  

d) fordelingen af udgifter og/eller indtægter på netbrugerne og/eller konsekvenser for disse netbru-

geres intradag-position som følge af transmissionssystemoperatørens balancering  

e) det dermed forbundne vederlag, som baseres på netbrugerens individuelle intradag-position.  

 

2) En intradag-forpligtelse for balanceringsporteføljer udformes med henblik på at tilskynde netbru-

gerne til at holde deres individuelle position inden for en forud fastsat margin, og fastlægger følgende:  

a) for hver balanceringsportefølje den margin, som balanceringsporteføljen skal ligge inden for  

b) hvordan den nævnte margin fastlægges  

c) konsekvenserne for netbrugere, der ikke holder sig inden for den fastlagte margin, og, hvis det er 

relevant, nærmere oplysninger om, hvordan det dermed forbundne vederlag udregnes  

d) det dermed forbundne vederlag, som baseres på netbrugerens individuelle intradag-position.  

 

3) En intradag-forpligtelse for et entry-exitpunkt udformes med henblik på at tilskynde netbrugerne 

til at begrænse gasstrømmen eller variationen af gasstrømmen under bestemte forhold i bestemte 

entry-exitpunkter, og fastlægger følgende:  

a) begrænsningerne for gasstrømmen og/eller variationen af gasstrømmen  

b) det entry-exitpunkt eller de grupper af entry-exitpunkter, som begrænsningerne gælder for  

c) de forhold, under hvilke begrænsningerne gælder  

d) konsekvenserne af ikke at overholde begrænsningerne.  

 

Denne forpligtelse kommer oven i alle andre aftaler med slutkunder, og omfatter bl.a. lokale speci-

fikke begrænsninger og forpligtelser vedrørende den fysiske gasstrøm.  

 

Artikel 26 i NC BAL fastlægger kravene til intradag-forpligtelserne. Det følger heraf, at 

Energinet kan forelægge Forsyningstilsynet et forslag om at indføre eller ændre en in-

tradag-forpligtelse. Alle forpligtelserne skal opfylde en række kriterier, herunder at net-

brugerne skal modtage tilstrækkelige oplysninger, og kan kombinere forskellige elemen-

ter fra de tre kategorier. Bestemmelsen indeholder også Energinets pligt til at anmelde 

(udarbejde en henstilling med forslag og analyse). 

 

Artikel 26 Krav til intradag-forpligtelser  

 

1.Transmissionssystemoperatøren kan forelægge den nationale regulerende myndighed et forslag 

om at indføre eller ændre en intradag-forpligtelse. En sådan intradag-forpligtelse kan kombinere for-

skellige elementer fra de typer forpligtelser, der er beskrevet i artikel 25, forudsat at forslaget opfylder 

de kriterier, der er fastsat i stk. 2. Transmissionssystemoperatørens ret til at forelægge et forslag 

berører ikke den nationale regulerende myndigheds ret til at træffe en afgørelse på eget initiativ.  

 

2. Alle intradag-forpligtelser skal opfylde følgende kriterier:  

a) en intradag-forpligtelse og eventuelle tilknyttede intradaggebyrer må ikke udgøre en urimelig hin-

dring for den grænseoverskridende handel eller nye netbrugeres adgang til det relevante marked  

b) en intradag-forpligtelse pålægges kun, hvis netbrugerne har modtaget tilstrækkelige oplysninger 

før et potentielt intradag-gebyr anvendes på deres tilførsel og/eller udtræk og har rimelige midler til 

at kunne forvalte deres risici  
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c) hovedparten af de omkostninger, som skal afholdes af netbrugerne i forbindelse med deres ba-

lanceringsforpligtelser, skal være relateret til deres position ved udgangen af gasdøgnet  

d) i det omfang, det er muligt, skal intradag-gebyrer afspejle transmissionssystemoperatørens om-

kostninger i forbindelse med en eventuel tilknyttet balancering  

e) en intradag-forpligtelse medfører ikke, at netbrugeres afregning nulstilles i løbet af gasdøgnet  

f) fordelene ved at indføre en intradag-forpligtelse for så vidt angår en økonomisk rationel og effektiv 

drift af transmissionsnettet opvejer alle potentielle negative virkninger heraf, herunder også for likvi-

diteten af handler i det virtuelle handelspunkt.  

 

3. Transmissionssystemoperatøren kan foreslå forskellige intradag-forpligtelser for forskellige kate-

gorier af entry- og exitpunkter med henblik på at give bedre incitamenter til forskellige kategorier af 

netbrugere med sigte på at undgå krydssubsidiering. Transmissionssystemoperatørens ret til at fo-

relægge et forslag berører ikke den nationale regulerende myndigheds ret til at træffe en afgørelse 

på eget initiativ.  

 

4. Transmissionssystemoperatøren skal høre aktørerne, herunder de nationale regulerende myndig-

heder, de berørte distributionssystemoperatører og transmissionssystemoperatører i tilstødende ba-

lanceringszoner, om alle intradag-forpligtelser, som denne påtænker at indføre, herunder metoder 

og forudsætninger, der er anvendt for at nå frem til den konklusion, at forpligtelsen opfylder kriterierne 

i stk. 2.  

 

5. Efter høringsprocessen skal transmissionssystemoperatøren udarbejde en henstilling, der bl.a. 

indeholder det endelige forslag og en analyse af:  

a) nødvendigheden af intradag-forpligtelsen, under hensyntagen til transmissionsnettets egenskaber 

og den fleksibilitet, der er til rådighed for transmissionssystemoperatøren i form af køb og salg af 

kortfristede standardprodukter eller brug af balanceringsydelser, jf. kapitel III  

b) de oplysninger, der er til rådighed for netbrugerne, så de kan forvalte deres intradag-positioner 

rettidigt  

c) den forventede finansielle virkning for netbrugerne  

d) virkningerne for nye netbrugere, som kommer ind på det relevante marked, herunder eventuelle 

negative virkninger  

e) virkningen for den grænseoverskridende handel, herunder de potentielle konsekvenser for balan-

cering i tilstødende balanceringszoner  

f) virkningerne på det kortfristede engrosmarked for gas, herunder markedets likviditet g) hvorvidt 

intradag-forpligtelsen er ikke-diskriminerende.  

 

6. Transmissionssystemoperatøren forelægger henstillingen for den nationale regulerende myndig-

hed med henblik på godkendelse af forslaget i henhold til proceduren i artikel 27. Sideløbende her-

med offentliggør transmissionssystemoperatøren henstillingen, dog med forbehold af eventuelle for-

trolighedsforpligtelser, som denne er bundet af, og sender den til ENTSOG til orientering.  

 

Artikel 27 i NC BAL indeholder en kompetence for Forsyningstilsynet til at træffe afgø-

relse om godkendelse af en foreslået ordning. Bestemmelsen indeholder også en frist 

på 6 måneder, samt en høringspligt. 

 

Artikel 27 Nationale regulerende myndigheders beslutningstagning  

 

1. Den nationale regulerende myndighed træffer og offentliggør en begrundet afgørelse inden seks 

måneder efter modtagelsen af den fuldstændige henstilling. Ved afgørelsen af, om den foreslåede 
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intradag-forpligtelse skal godkendes, vurderer den nationale regulerende myndighed, om den på-

gældende intradag-forpligtelse opfylder kriterierne i artikel 26, stk. 2.  

 

2. Før den nationale regulerende myndighed træffer den begrundede afgørelse, skal den høre de 

nationale regulerende myndigheder i tilstødende medlemsstater og tage hensyn til disses synspunk-

ter. De nationale regulerende myndigheder i tilstødende medlemsstater kan indhente en udtalelse 

fra agenturet i henhold til artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 713/2009 om den afgørelse, der er 

nævnt i stk. 1.  

 

Artikel 39-42 i NC BAL indeholder bestemmelser om distributionsoperatørers og prog-

noseudstedende parters informationspligt. 

 

Det følger af artikel 39, at Evida skal stille de oplysninger til rådighed for Energinet i 

balanceringszonen, som Energinet har behov for med henblik på at stille oplysninger til 

rådighed for netbrugerne i medfør af denne forordning. Det omfatter også distributions-

systemets tilførsler og udtræk, uanset om det pågældende system er en del af balance-

ringszonen eller ej. Det følger endvidere af bestemmelsen, at Evida, Energinet og den 

prognoseudstedende part skal samarbejde om at fastlægge oplysningerne, deres format 

og proceduren for at stille oplysningerne til rådighed. Samarbejdet tager afsæt i hvad 

der er relevant, for at sikre transmissionssystemoperatørens korrekte tilrådighedsstil-

lelse af oplysninger for netbrugerne. 

 

Artikel 39 Distributionssystemoperatørers og prognoseudstedende parters informationspligt over for 

transmissionssystemoperatøren  

 

1. Hver distributionssystemoperatør med forbindelse til en balanceringszone og hver prognoseud-

stedende part stiller de oplysninger til rådighed for transmissionssystemoperatøren i den pågæl-

dende balanceringszone, som denne har behov for med henblik på at stille oplysninger til rådighed 

for netbrugerne i medfør af denne forordning. Det omfatter også distributionssystemets tilførsler og 

udtræk, uanset om det pågældende system er en del af balanceringszonen eller ej.  

 

2. Oplysningerne, deres format og proceduren for deres tilrådighedsstillelse fastlægges i samarbejde 

mellem transmissionssystemoperatøren, distributionssystemoperatøren og den prognoseudste-

dende part, alt efter hvad der er relevant, for at sikre transmissionssystemoperatørens korrekte tilrå-

dighedsstillelse af oplysninger for netbrugerne i henhold til dette kapitel og navnlig kriterierne i artikel 

33, stk. 1.  

 

3. Oplysningerne stilles til rådighed for transmissionssystemoperatøren i samme format, som er fast-

lagt i henhold til de gældende nationale regler, og skal være i overensstemmelse med det format, 

der anvendes af transmissionssystemoperatøren til at stille oplysningerne til rådighed for netbru-

gerne.  

 

4. Den nationale regulerende myndighed kan opfordre transmissionssystemoperatøren, distributi-

onssystemoperatøren og den prognoseudstedende part til at foreslå en incitamentsmekanisme ved-

rørende levering af en nøjagtig prognose for en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk, som skal op-

fylde kriterierne, der er fastsat for transmissionssystemoperatøren i artikel 11, stk. 4.  
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5. Den nationale regulerende myndighed udpeger den prognoseudstedende part i en balancerings-

zone efter forudgående høring af de berørte transmissionssystemoperatører og distributionssystem-

operatører. Den prognoseudstedende part er ansvarlig for at prognosticere en netbrugers ikke-døgn-

aflæste udtræk, og i givet fald den efterfølgende allokering. Den prognoseudstedende part kan være 

en transmissionssystemoperatør, en distributionssystemoperatør eller en tredjepart. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Forsyningstilsynets skal i det følgende vurdere, om Energinets anmeldte metodeæn-

dring vedrørende justeringer og tilføjelser til den kommercielle balancemodel for det 

dansk-svenske gastransmissionsnet af 11. juni 2021 er i overensstemmelse med NC 

BAL og Gasforordningens artikel 21. 

 

Begrundelsen tager stilling til anmeldelsens 6 koncepter. Ud over de nævnte materielle 

krav, har Forsyningstilsynet vurderet, om anmeldelsen lever op til en række formelle 

krav i NC BAL vedrørende anmeldelsens fuldstændighed efter NC BAL artikel 26, stk. 

5. Begrundelsen indledes med en stillingtagen til, hvorvidt anmeldelsen lever op til de 

formelle krav. Strukturen i begrundelsen er på den baggrund således: 

 

1) Vurdering af om anmeldelsen kan betragtes som en ”endelig henstilling”  

2) Vurdering af kategorien af intradag-forpligtigelse   

3) Vurdering af intradag-forpligtelser for hele systemet 

4) Vurdering af datakvalitet  

5) Vurdering af No Punishment Principle 

6) Vurdering af smoothing 

 

Det bemærkes særskilt, at begreberne smoothing og NPP ikke er omfattet af NC BAL. 

Vurderingen af begreberne foretages derfor med udgangspunkt i de generelle principper 

for balancering i artikel 21 i Gasforordningen. Det indebærer bl.a., at reglerne for balance 

skal udformes på en retfærdig, ikke-diskriminerende og gennemsigtig både. Reglerne 

skal baseres på objektive kriterier, der afspejler reelle systembehov. Balanceringsreg-

lerne skal desuden være markedsbaserede. Forsyningstilsynet vil inddrage kriterierne i 

det omfang, de er relevante i forhold til den anmeldte metode.  

 

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) har i en afgørelse fra den 23. september 20145 og 

i en række efterfølgende afgørelser6 godkendt Energinets gældende kommercielle ba-

lancemodel, der således er i overensstemmelse med de fælleseuropæiske regler om 

balancering. Forsyningstilsynet skal således i forlængelse heraf foretage en vurdering 

af, hvorvidt de anmeldte intradag-forpligtelser er i overensstemmelse med kapitel VI i 

NC BAL, der indeholder de nærmere krav til de daglige forpligtelser, som Energinet kan 

pålægge brugere af transmissionsnettet. Det vedrører konkret en vurdering af kravene i 

artikel 24-28 i NC BAL, herunder især kravene i artikel 26, stk. 2, i NC BAL.  

                                                        
5 https://forsyningstilsynet.dk/gas/afgoerelser/energinetdk-s-kommercielle-balanceringsmodel 

6 Se Bilag 14 for en nærmere beskrivelse af historikken.  
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VURDERING AF OM ANMELDELSEN KAN BETRAGTES SOM EN ”EN-

DELIG HENSTILLING” (NC BAL ARTIKEL 26 STK. 5) 

Det følger af artikel 26, stk. 4, i kommissionens forordning nr. 312/2014 af 26. marts 

2014 om en netregel for balancering af gastransmissionsnet, at transmissionssystem-

operatøren skal høre aktørerne, herunder de nationale regulerende myndigheder, de 

berørte distributionssystemoperatører og transmissionssystemoperatører i tilstødende 

balanceringszoner, om alle intradag-forpligtelser, som denne påtænker at indføre, her-

under metoder og forudsætninger, der er anvendt for at nå frem til den konklusion, at 

forpligtelsen opfylder kriterierne i stk. 2. 

 

På baggrund af denne høring skal transmissionssystemoperatøren i medfør af artikel 

26, stk. 5, i NC BAL, udarbejde en ”henstilling” (dvs. en anmeldelse efter Gasforsynings-

lovens §§ 36a, stk. 1 og 40, stk. 1), der bl.a. skal indeholde det endelige forslag til intra-

dag-forpligtelserne og en analyse af en række punkter, der oplistes i artiklen.  

 

I medfør af artikel 26, stk. 6, i NC BAL, skal transmissionssystemoperatøren forelægge 

henstillingen for den nationale regulerende myndighed med henblik på godkendelse af 

forslaget.7 Energinet oplyser i anmeldelsen af den 11. juni 2021, at selve anmeldelsen 

samtidig skal betragtes som den henstilling, som Energinet er forpligtet til at indgive til 

Forsyningstilsynet i medfør af forordningen.  

 

Forsyningstilsynet vil nedenfor gennemgå de enkelte krav til henstillingen i artikel 26, 

stk. 5, litra a-g, i NC BAL og foretage en vurdering af, hvorvidt anmeldelsen er i over-

ensstemmelse hermed.  

ANALYSE AF NØDVENDIGHEDEN AF INTRADAG-FORPLIGTELSEN, 

ARTIKEL 26, STK. 5, LITRA A 

Det følger af artikel 26, stk. 5, litra a, i NC BAL, at henstillingen skal indeholde det ende-

lige forslag og en analyse af nødvendigheden af intradag-forpligtelsen, under hensynta-

gen til transmissionsnettets egenskaber og den fleksibilitet, der er til rådighed for trans-

missionssystemoperatøren i form af køb og salg af kortfristede standardprodukter eller 

brug af balanceringsydelser, jf. kapitel III8. 

 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at Energinet i anmeldelsens afsnit 3.1 og til besvarel-

sen af artikel 26, stk. 2, litra d, har udarbejdet et forslag og en analyse af nødvendighe-

den af en intradag-forpligtelse.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at anmeldelsen er i overensstemmelse med de 

krav til indhold, der stilles i artikel 26, stk. 5, litra a, i NC BAL.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at anmeldelsen uddybende redegør for nødvendig-

heden af intradag-forpligtelserne som følge af idriftsættelsen af Baltic Pipe. Forsynings-

tilsynet lægger desuden vægt på, at anmeldelsen på tilstrækkelig vis er udarbejdet under 

hensyntagen til transmissionsnettets egenskaber og den fleksibilitet, der er til rådighed 

for transmissionssystemoperatøren. 

                                                        
7 De nationale regulerende myndigheders beslutningstagning er reguleret i artikel 27, i NC BAL 

8 NC BALs kapitel III indeholder generelle bestemmelser om driftsbalancering.  
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ANALYSE AF DE OPLYSNINGER, DER ER TIL RÅDIGHED FOR NET-

BRUGERNE, ARTIKEL 26, STK. 5, LITRA B 

Det følger af artikel 26, stk. 5, litra b, i NC BAL, at henstillingen skal indeholde det ende-

lige forslag og en analyse af de oplysninger, der er til rådighed for netbrugerne, så de 

kan forvalte deres intradag-positioner rettidigt. 

 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at afsnit 3.2 i anmeldelsen indeholder en beskrivelse 

af den datametode, som skal gøre netbrugerne i stand til at varetage deres interesser i 

en balancemodel, hvor ubalancerne opgøres og afregnes for den enkelte time i gasdøg-

net.   

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at anmeldelsen er i overensstemmelse med de 

krav til indhold, der stilles i artikel 26, stk. 5, litra b, i NC BAL. 

  

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i en 

analyse af det eksisterende datagrundlag, der fastslår, at det nuværende niveau af data 

ikke er tilstrækkeligt til at håndtere intradag-forpligtelser. Forsyningstilsynet lægger vægt 

på, at anmeldelsen indeholder et forslag til en datamodel, der skal gøre netbrugerne i 

stand til rettidigt at forvalte deres intradag-position ved bl.a. at øge hyppigheden og kva-

liteten af de data, der stilles til rådighed for netbrugerne. 

ANALYSE AF DEN FORVENTEDE FINANSIELLE VIRKNING FOR NET-

BRUGERNE, ARTIKEL 26, STK. 5, LITRA C 

Det følger af artikel 26, stk. 5, litra c, i NC BAL, at henstillingen skal indeholde det ende-

lige forslag og en analyse af den forventede finansielle virkning for netbrugerne. 

 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at afsnit 4 og besvarelsen til artikel 26, stk. 2, litra a, 

i anmeldelsen indeholder en redegørelse af de forventede økonomiske konsekvenser 

som følge af indførelsen af intradag-forpligtelser for brugerne af transmissionssystemet.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at anmeldelsen er i overensstemmelse med de 

krav til indhold, der stilles i artikel 26, stk. 5, litra c, i NC BAL.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at forslaget indeholder en analyse af de økonomiske 

konsekvenser for alle typer af netbrugere. Det vil sige både netbrugere, der hovedsage-

ligt bruger transmissionssystemet til transit og netbrugere, der leverer gas til slutbrugere 

inden for JEZ.  

 

Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at forslaget indeholder flere meto-

der til at håndtere de økonomiske konsekvenser for de berørte netbrugere, herunder 

implementeringen af begreberne smoothing og NPP, hvilke der nærmere redegøres for 

i sagsfremstillingen.  

ANALYSE AF VIRKNINGERNE FOR NYE NETBRUGERE, ARTIKEL 26, 

STK. 5, LITRA D 

Det følger af artikel 26, stk. 5, litra d, i NC BAL, at henstillingen skal indeholde det ende-

lige forslag og en analyse af virkningerne for nye netbrugere, som kommer ind på det 

relevante marked, herunder eventuelle negative virkninger.  
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Forsyningstilsynet kan konstatere, at afsnit 4 og besvarelsen til artikel 26, stk. 2, litra a, 

i anmeldelsen indeholder en redegørelse af de forventede virkninger som følge af ind-

førelsen af intradag-forpligtelser for brugerne af transmissionssystemet, herunder for 

nye netbrugere. Det vedrører bl.a. behovet for øget adgang til data og forbedret data-

kvalitet som følge af, at aftagerprofilen inden for JEZ skal balanceres for den enkelte 

time.   

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at anmeldelsen er i overensstemmelse med de 

krav til indhold, der stilles i artikel 26, stk. 5, litra d, i NC BAL.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at redegørelsen særligt belyser virkningerne for ek-

sisterende og nye netbrugere, der leverer gas til slutbrugere inden for JEZ, idet de for-

holdsmæssigt må forventes at blive berørt mest af de nye intradag-forpligtelser. Forsy-

ningstilsynet lægger ligeledes vægt på, at henstillingen indeholder forslag til, hvorledes 

disse eventuelle negative virkninger kan modvirkes ved indførelsen af metoderne for 

smoothing og NPP. 

ANALYSE AF VIRKNINGEN FOR DEN GRÆNSEOVERSKRIDENDE 

HANDEL, ARTIKEL 26, STK. 5, LITRA E 

Det følger af artikel 26, stk. 5, litra e, i NC BAL, at henstillingen skal indeholde det ende-

lige forslag og en analyse af virkningen for den grænseoverskridende handel, herunder 

de potentielle konsekvenser for balancering i tilstødende balanceringszoner. 

 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at besvarelsen til artikel 26, stk. 5, litra e, i anmeldel-

sen, indeholder en redegørelse af virkningen for den grænseoverskridende handel, her-

under de potentielle konsekvenser for balancering i tilstødende balanceringszoner.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at anmeldelsen er i overensstemmelse med de 

krav til indhold, der stilles i artikel 26, stk. 5, litra e, i NC BAL. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at redegørelsen forholder sig til de tilstødende ba-

lancezoner i både Tyskland og Polen. Det bemærkes i den forbindelse, at mængderne 

i JBZ selv med idriftsættelsen af Baltic Pipe er relativt små, sammenlignet med de om-

kringliggende balancezoner. Indførelsen af intradag-forpligtelser forventes således kun 

at have en begrænset effekt på de tilstødende balancezoner.  

 

Forsyningstilsynet bemærker ligeledes, at de anmeldte intradag-forpligtelser ikke har 

givet anledning til kommentarer fra hverken den tyske eller polske regulator, der i over-

ensstemmelse med NC BAL er blevet selvstændigt hørt.  

ANALYSE AF VIRKNINGERNE PÅ DET KORTFRISTEDE ENGROSMAR-

KED FOR GAS, ARTIKEL 26, STK. 5, LITRA F 

Det følger af artikel 26, stk. 5, litra f, i NC BAL, at henstillingen skal indeholde det ende-

lige forslag og en analyse af virkningerne på det kortfristede engrosmarked for gas, her-

under markedets likviditet. 

 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at besvarelsen til artikel 26, stk. 5, litra f i anmeldel-

sen, indeholder en redegørelse af virkningerne på det kortfristede engrosmarked for gas, 

herunder markedets likviditet.  
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Det er Forsyningstilsynets vurdering, at anmeldelsen er i overensstemmelse med de 

krav til indhold, der stilles i artikel 26, stk. 5, litra f, i NC BAL. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at redegørelsen indeholder en vurdering af den ef-

fekt på likviditeten, som indførelsen af intradag-forpligtelserne må forventes at have på 

gasmarkedet.  

ANALYSE AF, HVORVIDT INTRADAG-FORPLIGTELSEN ER IKKE-DIS-

KRIMINERENDE, ARTIKEL 26, STK. 5, LITRA G 

Det følger af artikel 26, stk. 5, litra g, i NC BAL, at henstillingen skal indeholde det ende-

lige forslag og en analyse af, hvorvidt intradag-forpligtelsen er ikke-diskriminerende. 

 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at besvarelsen til artikel 26, stk. 5, litra g, i anmeldel-

sen, indeholder en redegørelse for diskriminationsspørgsmålet.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at anmeldelsen er i overensstemmelse med de 

krav til indhold, der stilles i artikel 26, stk. 5, litra g, i NC BAL. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at anmeldelsen på tilstrækkelig vis belyser de po-

tentielle diskriminationsudfordringer i den foreslåede metode for intradag-forpligtelser, 

herunder hvordan de kan håndteres med indførelsen af smoothing og NPP. 

 

Samlet set er det derfor Forsyningstilsynets vurdering, at henstillingen er i overensstem-

melse med de krav til indhold, der fastsættes i artikel 26, stk. 5, litra a-g, i NC BAL.  

VURDERING AF KATEGORIEN AF INTRADAG-FORPLIGTELSE (NC 

BAL ARTIKEL 25) 

I NC BAL artikel 25 præsenteres tre forskellige kategorier af intradag-forpligtelser, som 

hver især skal tilskynde netbrugeren til et bestemt formål:  

 

(1) intradag-forpligtelser for hele systemet udformes med henblik på at tilskynde 

netbrugerne til at holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske græn-

ser, 

(2) intradag-forpligtelser for balanceringsporteføljer udformes med henblik på at til-

skynde netbrugerne til at holde deres individuelle position inden for en forud 

fastsat margin, 

(3) intradag-forpligtelser for et entry-exitpunkt udformes med henblik på at tilskynde 

netbrugerne til at begrænse gasstrømmen eller variationen af gasstrømmen un-

der bestemte forhold i bestemte entry-exitpunkter. 

 

Energinet fremfører i den anmeldte metodeændring flere argumenter for implementerin-

gen af en intradag-forpligtelse for hele systemet (jf. NC BAL artikel 25, stk. 1) frem for 

en intradag-forpligtelse for balanceringsporteføljer eller for et entry-exitpunkt.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at Energinets argumenter er saglige og tilstrække-

lige i forhold til begrundelsen af indførelsen af intradag-forpligtelser for hele systemet.  
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Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det gældende balanceringssystem allerede er sy-

stemdækkende, hvorfor implementeringen af en intradag-forpligtelse for hele systemet 

vil påkræve færre ændringer, end hvis Energinet valgte at implementere en intradag-

forpligtelse for balanceringsporteføljer eller for entry-exitpunkter. 

 

Forsyningstilsynet lægger ligeledes vægt på, at den dansk-svenske balancemodel har 

mange ligheder med den belgiske balancemodel. Den dansk-svenske balancemodel 

blev ved implementeringen af den gældende balancemodel i 2014 i høj grad inspireret 

af balancesystemerne i Nederlandene og Belgien, hvor intradag-forpligtelser for hele 

systemet har været implementeret i en årrække. Indtil nu har den eneste forskel ift. det 

danske balancesystem været, at det danske system ikke havde intradag-forpligtelser, 

men blot balancerede dagligt.  

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at intradag-forpligtelser for hele systemet 

sikrer en optimal udnyttelse af fleksibiliteten i systemet, hvor BAM kun griber ind, når 

den aggregerede balance overskrider grænsen og handler i gul zone for at få systemet 

tilbage i den grønne zone. Dette anses for fordelagtigt sammenlignet med intradag-for-

pligtelser for balanceringsporteføljer, hvor enkelte netbrugere kan blive begrænset, selv 

om der fortsat er tilgængelig kapacitet i systemet som helhed. 

 

Forsyningstilsynet lægger ydermere vægt på, at Baltic Pipe ikke implementeres som en 

separat rørledning, men snarere integreres fuldt ud i det danske transmissionssystem.  

 

Der er således Forsyningstilsynets vurdering, at intradag-forpligtelser for hele systemet 

er et passende valg af intradag-forpligtelseskategori, givet omstændighederne i den 

gældende- og kommende dansk-svenske balancemodel. 

 

Forsyningstilsynet udfører i det følgende en konkret vurdering af, hvorvidt Energinets 

anmeldte metodeændring lever op til kriterierne for intradag-forpligtelser for hele syste-

met, beskrevet i NC BAL artikel 25, stk. 1: 

 

En intradag-forpligtelse for hele systemet udformes med henblik på at tilskynde netbru-

gerne til at holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske grænser, og fastlæg-

ger følgende: 

 

a) de driftstekniske grænser, som nettet skal holdes inden for  

b) de tiltag, som netbrugerne kan iværksætte for at holde transmissionsnettet in-

den for dets driftstekniske grænser 

c) transmissionssystemoperatørens balancering, når transmissionsnettets drifts-

tekniske grænser er ved at blive nået eller nås 

d) fordelingen af udgifter og/eller indtægter på netbrugerne og/eller konsekvenser 

for disse netbrugeres intradag-positioner som følge af transmissionssystem-

operatørens balancering 

e) det dermed forbundne vederlag, som baseres på netbrugerens individuelle in-

tradag-position. 
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DRIFTSTEKNISKE GRÆNSER, ARTIKEL 25, STK. 1, LITRA A 

I medfør af artikel 25, stk. 1, litra a, i NC BAL skal en intradag-forpligtelse for hele syste-

met fastlægge de driftstekniske grænser, som nettet skal holdes inden for. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte intradag-forpligtelser er i overens-

stemmelse med artikel 25, stk. 1, litra a. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de driftstekniske grænser indgår som input i be-

regningen af den grønne zone. Forsyningstilsynet lægger ligeledes vægt på, at den 

grønne zone kommunikeres til netbrugerne i starten af hvert gasdøgn. 

NETBRUGERNES TILTAG, ARTIKEL 25, STK. 1, LITRA B 

I medfør af artikel 25, stk. 1, litra b, i NC BAL skal en intradag-forpligtelse for hele syste-

met fastlægge de tiltag, som netbrugerne kan iværksætte for at holde transmissionsnet-

tet inden for dets driftstekniske grænser. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte intradag-forpligtelser er i overens-

stemmelse med artikel 25, stk. 1, litra b. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at balancemarkedet er opbygget således, at netbru-

gerne har adgang til forskellige værktøjer, der kan sikre, at transmissionsnettet bliver 

inden for dets driftstekniske grænser. Eksempelvis, har netbrugerne mulighed for (1) at 

handle på within-day-markedet, (2) at renominere gas ved entry- og exitpunkter, eller (3) 

at renominere gas til og fra lager.  

TRANSMISSIONSSYSTEMOPERATØRENS BALANCERING, ARTIKEL 

25, STK. 1, LITRA C 

I medfør af artikel 25, stk. 1, litra c, i NC BAL skal en intradag-forpligtelse for hele syste-

met fastlægge transmissionssystemoperatørens balancering, når transmissionsnettets 

driftstekniske grænser er ved at blive nået eller nås. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte intradag-forpligtelser er i overens-

stemmelse med artikel 25, stk. 1, litra c. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet agerer som BAM. Forsyningstilsynet 

lægger i forbindelse hermed vægt på, at i tilfælde af, at netbrugerne ikke holder det 

samlede system i kommerciel balance – dvs. den forventede slutbalance er kommet ud 

i den gule zone – så vil BAM købe eller sælge gas fra/til netbrugerne på en dedikeret 

handelsplatform (se afsnittet ” Den gældende metode og beskrivelse af den nuværende 

balancemodel”, herunder Figur 4, for en nærmere forklaring af mekanismen). Forsy-

ningstilsynet lægger endvidere vægt på, at den kommercielle balance afspejler den fy-

siske balance i systemet.  

FORDELINGEN AF UDGIFTER OG/ELLER INDTÆGTER PÅ NETBRU-

GERNE, ARTIKEL 25, STK. 1, LITRA D 

I medfør af artikel 25, stk. 1, litra d, i NC BAL skal en intradag-forpligtelse for hele syste-

met fastlægge fordelingen af udgifter og/eller indtægter på netbrugerne og/eller konse-

kvenser for disse netbrugeres intradag-position som følge af transmissionssystemope-

ratørens balancering. 
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Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte intradag-forpligtelser er i overens-

stemmelse med artikel 25, stk. 1, litra d. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at rationalet bag Helper-Causer-funktionen er, at de 

netbrugere, der i en given time af gasdøgnet har bidraget til at trække den samlede 

systembalance ud i den gule zone (= causers), skal betale for de tilknyttede balance-

ringsomkostninger. Alle netbrugere, der i en given time har modvirket, at den samlede 

systembalance blev skubbet ud i den gule zone (= helpers), er fritaget fra at betale for 

gulzonehandlerne (se afsnittet ” Helper-Causer funktion” for en nærmere foklaring af 

mekanismen). Det er således Forsyningstilsynets vurdering, at Helper-Causer-funktio-

nen fastlægger fordelingen af udgifter på netbrugerne og konsekvenserne for disse net-

brugeres intradag-position som følge af BAMs gulzonehandler.   

DET FORBUNDNE VEDERLAG, SOM BASERES PÅ NETBRUGERENS 

INDIVIDUELLE INTRADAG-POSITION, ARTIKEL 25, STK. 1, LITRA E 

I medfør af artikel 25, stk. 1, litra e, i NC BAL skal en intradag-forpligtelse for hele syste-

met fastlægge det dermed forbundne vederlag, som baseres på netbrugerens individu-

elle intradag-position. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte intradag-forpligtelser er i overens-

stemmelse med artikel 25, stk. 1, litra e. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de netbrugere, der har bidraget til, at systemets 

kommercielle ubalance har nået den gule zone, pålægges en omkostning svarende til 

marginalprisen for alle Energinets gulzonehandler. 

 

Det er således Forsyningstilsynets vurdering, at Energinets anmeldte metodeændring 

lever op til kriterierne for intradag-forpligtelser for hele systemet, beskrevet i NC BAL 

artikel 25 stk. 1. 

VURDERING AF INTRADAG-FORPLIGTELSER FOR HELE SYSTEMET 

(NC BAL ARTIKEL 26, STK. 2) 

Forsyningstilsynet skal i medfør af artikel 26, stk. 2, litra a-f, i NC BAL, foretage en vur-

dering af, hvorvidt de anmeldte intradag-forpligtelser for hele systemet lever op til de 

fastsatte kriterier. Det er en forudsætning for Forsyningstilsynets godkendelse af intra-

dag-forpligtelserne, at alle de fastsatte kriterier er opfyldt.  

 

Forsyningstilsynet vil i afsnittene nedenfor gennemgå de enkelte krav til intradag-forplig-

telserne.  

HINDRINGER FOR GRÆNSEOVERSKRIDENDE HANDEL OG ADGANG 

TIL MARKED, ARTIKEL 26, STK. 2, LITRA A 

I medfør af artikel 26, stk. 2, litra a, i NC BAL må en intradag-forpligtelse og eventuelle 

tilknyttede intradag-gebyrer ikke udgøre en urimelig hindring for den grænseoverskri-

dende handel eller nye netbrugeres adgang til det relevante marked. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte intradag-forpligtelser er i overens-

stemmelse med artikel 26, stk. 2, litra a. 



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF METODEÆNDRING TIL BALANCEMODELLEN PÅ GASOMRÅDET 

 

Side 39/56 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte intradag-forpligtelser er gældende 

for hele systemet, og ikke kun for enkelte punkter, såsom de grænseoverskridende. Net-

brugerne, der anvender systemet til transit vil derfor ved mulig ubalance fortsat kunne 

renominere sig ud af denne, og ændringen forventes derfor ikke at påvirke den grænse-

overskridende handel.  

 

Forsyningstilsynet er opmærksom på, at de anmeldte intradag-forpligtelser kan medføre 

byrder for netbrugerne, der leverer gas til slutkunder indenfor JEZ, idet disse ikke har 

samme mulighed for at renominere sig ud af ubalance som netbrugere, der alene bruger 

transmissionssystemet til transit.  

 

Introduktionen af intradag-forpligtelser kan særligt påvirke adgangen til markedet for 

nye, mindre netbrugere, idet deres porteføljer må forventes at være væsentligt mindre 

end allerede etablerede netbrugeres portføljer. En større portefølje må forventes, alt 

andet lige, at minimere risikoen for større ubalancer og udsving intradag. Intradag-for-

pligtelserne vurderes dog ikke at udgøre nogen urimelige hindringer for adgangen til det 

relevante marked, idet disse netbrugere tildeles smoothing-profiler relateret til deres por-

tefølje, hvilket vil give mulighed for (delvist eller helt) at udjævne denne udsvingsrisiko. 

TILSTRÆKKELIG TILGÆNGELIG INFORMATION FOR NETBRUGERE, 

ARTIKEL 26, STK. 2, LITRA B 

I medfør af artikel 26, stk. 2, litra b, i NC BAL må en intradag-forpligtelse kun pålægges, 

hvis netbrugerne har modtaget tilstrækkelige oplysninger før et potentielt intradag-gebyr 

anvendes på deres tilførsel og/eller udtræk, og har rimelige midler til at kunne forvalte 

deres risici. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte intradag-forpligtelser er i overens-

stemmelse med artikel 26, stk. 2, litra b. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet har anmeldt en datametode, der øger 

datamængden betragteligt for netbrugerne ved hjælp af timebaseret balancedata, og 

som skal sikre, at netbrugerne løbende gennem gasdøgnet modtager tilstrækkelige op-

lysninger om deres individuelle balancepositioner.  

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at Energinet ligeledes har anmeldt en 

metode for NPP, som har til formål at sikre, at netbrugerne ikke pålægges gebyrer på 

baggrund af fejlbehæftede- eller manglende data. 

  

Forsyningstilsynet lægger ydermere vægt på, at netbrugerne får bedre muligheder for, 

via markedsbaserede værktøjer, at forvalte deres ubalancerisiko ved på time-basis at 

modtage datainformation ift. at balancere deres portefølje frem for de nuværende fem 

gange i døgnet. 

OMKOSTNINGER FOR NETBRUGERE IFT. BALACERINGSFORPLIG-

TELSER, ARTIKEL 26, STK. 2, LITRA C 

I medfør af artikel 26, stk. 2, litra c, skal hovedparten af de omkostninger, som afholdes 

af netbrugerne i forbindelse med deres balanceringsforpligtelser være relateret til deres 

position ved udgangen af gasdøgnet. 
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Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte intradag-forpligtelser er i overens-

stemmelse med artikel 26, stk. 2, litra c. 

 

Forsyningstilsynet lægger i sin vurdering vægt på, at Energinet i den anmeldte metode 

viderefører ”cash-out” princippet, som nulstiller alle netbrugernes balance ved udgangen 

af gasdøgnet, således at hovedparten af omkostningerne i forbindelse med balance-

ringsforpligtelserne er relateret til denne position. 

 

Idet gulzone-handel udelukkende angår forskellen mellem den akkumulerede system-

balance og den grønne zone, og kun tilgår de netbrugere som forårsager denne uba-

lance, vurderer Forsyningstilsynet, at den anmeldte metode forårsager, at hovedparten 

af omkostningerne for ubalance intradag er relateret til netbrugernes position ved ud-

gangen af gasdøgnet. 

INTRADAGS-GEBYRERNES OMKOSTNINGSÆGTHED, ARTIKEL 26, 

STK. 2, LITRA D  

I medfør af artikel 26, stk. 2, litra d skal intradag-gebyrer, i det omfang, det er muligt, 

afspejle transmissionssystemoperatørens omkostninger i forbindelse med en eventuel 

tilknyttet balancering. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte intradag-forpligtelser er i overens-

stemmelse med artikel 26, stk. 2, litra d. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet har anmeldt en metode, der anvender 

markedsbaserede værktøjer til at afregne intradag-gebyret for ubalance. Det bemærkes 

endvidere, at mekanismen i beregningsmetoden for intradag-gebyret i den anmeldte 

metode er lig mekanismen i beregningsmetoden for ubalance-gebyrerne i den gældende 

balancemodel (se afsnittet ”Betaling for ubalancer” for en nærmere forklaring af meka-

nismen). Small adjustment step 1 er uændret ift. den senest godkendte metode9. Small 

adjustment step 2 udgår derimod af beregningsmetoden, idet tilpasningen ikke vurderes 

relevant i et balanceregime med time-baserede intradag-forpligtelser. 

NETBRUGERNES AFREGNING OG NULSTILLING, ARTIKEL 26. STK. 2, 

LITRA E 

I medfør af artikel 26, stk. 2, litra e, må en intradag-forpligtelse ikke medføre, at netbru-

geres balanceafregning nulstilles i løbet af gasdøgnet. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte intradag-forpligtelser er i overens-

stemmelse med artikel 26, stk. 2, litra e. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at idet intradag-forpligtelsen og den eventuelle gul-

zone-handel udelukkende angår forskellen mellem den akkumulerede systembalance 

og den grønne zone, vil det aldrig være muligt at nulstille netbrugernes afregning i løbet 

af dagen, da denne forskel aldrig vil være lig med nul, medmindre den grønne zone er 

nul. 

                                                        
9 https://forsyningstilsynet.dk/gas/afgoerelser/forsyningstilsynet-metodegodkender-joint-balancing-

zone-jbz-en-faelles-balanceringsmodel-for-danmark-og-sverige  
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ØKONOMISKE FORDELE OPVEJER POTENTIELLE NEGATIVE VIRK-

NINGER, ARTIKEL 26, STK. 2, LITRA F  

I medfør af artikel 26, stk. 2, litra f, skal fordelene ved at indføre en intradag-forpligtelse, 

for så vidt angår en økonomisk rationel og effektiv drift af transmissionsnettet, opveje 

alle potentielle negative virkninger heraf, herunder også for likviditeten af handler i det 

virtuelle handelspunkt. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte intradag-forpligtelser er i overens-

stemmelse med artikel 26, stk. 2, litra f. 

 

Med introduktionen af Baltic Pipe vil betydelige mængder gas blive transporteret igen-

nem det danske transmissionssystem. Det er dermed nødvendigt at sikre systemets ba-

lancering, integritet og effektive drift via en ny balanceringsmodel, som afregner ubalan-

cer oftere end ved døgnets udgang.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at intradag-forpligtelserne vil videreføre en markeds-

baseret tilgang til den time-baserede balancering af gasmarkedet i Danmark, hvilket alt 

andet lige vil medføre en mere økonomisk rationel tilgang til balancering end brug af 

ikke-markedsbaserede værktøjer. 

 

Forsyningstilsynet lægger yderligere vægt på, at introduktionen af de anmeldte intradag- 

forpligtelser potentielt kan øge likviditeten på intradag-markedet, idet Energinet anmel-

der en markedsbaseret tilgang til håndtering og afregning af ubalance for både TSO og 

netbrugere. Netbrugernes behov for balancering via intradag-markedet vil derfor natur-

ligt stige, hvilket forventeligt vil medføre en stigning i antallet af handler i løbet af gas-

døgnet. 

 

Forsyningstilsynet kan derfor godkende den anmeldte metode for intradag-forpligtelser 

for hele systemet.  

 

Forsyningstilsynet sender i forlængelse heraf efter § 2 i bekendtgørelse om Forsynings-

tilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v. en anmodning om, at 

Energinet foretager en analyse af udviklingen i markedets likviditet som følge af indfø-

relsen af intradag-forpligtelser. Forsyningstilsynets anmodning vil ligeledes omhandle, 

at Energinet afrapporterer deres erfaringer med markedsaktørernes adfærd ift. incita-

mentstrukturen i balancemodellen med intradag-forpligtelser, herunder en vurdering af 

størrelsen af small adjustment, Forsyningstilsynets anmodning vil endvidere omhandle, 

at Energinet foretager en analyse af udviklingen i antallet af nødvendige gulzonehandler 

foretaget af BAM, og dennes erfaringer med intradag-handel. De nærmere krav til an-

modningen er fremsat i afsnittet ”Afsluttende bemærkninger”. 
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VURDERING AF DATAKVALITET  

I forbindelse med Energinets høring over den anmeldte metodeændring har markeds-

aktører givet udtryk for bekymring for, om aftagsdata måles tilstrækkeligt præcist og i 

tide i distributionsnettet, således at aktører med JEZ-porteføljer kan styre deres (u)ba-

lancer i løbet af dagen, jf. Dansk Energis10 og Nordlys’ høringssvar11. Det fremgår såle-

des af Dansk Energis høringsbidrag at ”der aktuelt er adskillige dataproblemer, som 

skaber problemer under den eksisterende balancemodel, og som skaber meget stor 

bekymring blandt JBZ-shippere omkring hvilken datakvalitet, der kan forventes, når den 

nye balancemodel træder i kraft allerede oktober 2022. Shipperne oplever jævnligt, at 

de ikke modtager data, eller modtager forkert eller mangelfuldt data. Et konkret eksem-

pel er fejl i data for markedsandele, som Evida sender til Energinet og gasleverandø-

rerne, hvilket muligvis skyldes fejl i opgørelse af gasforbrugsdata for nogle gaskunder.” 

Korrekte data for de enkelte netbrugeres ubalancer er således centrale i implementerin-

gen af intradag-forpligtelser.  

 

Energinet har gjort Forsyningstilsynet opmærksom på, at det kan være nødvendigt for 

Evida at udskifte nogle af deres målere for at opnå den datapræcision og -tilgængelig-

hed, som metodeændringen kræver. Ellers kan kvaliteten af måledata henset til Evidas 

eksisterende målere i enkelte regioner medføre risiko for geografisk diskrimination af 

netbrugere. På denne baggrund, og på baggrund af bestemmelserne om systemansvar-

lig virksomhed, kan der være behov for, at Energinet og Evida opnår en forståelse af, 

hvilke krav, der er nødvendige at stille til Evida med henblik på at sikre den nødvendige 

kvalitet af datakvalitet. 

 

Det fremgår af anmeldelsen, jf. Bilag 1, at beregningen af netbrugernes individuelle uba-

lancer vil kræve et øget niveau af data for JEZ i forhold til i dag, da aftaget vil skulle 

kunne estimeres relativt præcist hver time med henblik på at kunne identificere causerne 

rigtigt pr. time. Metoden er udfoldet i anmeldelsens afsnit 3.2. – Concept 2 – Data me-

thod. Afsnittet er opdelt i afsnit 3.2.1, hvor rationalet bag metoden beskrives, samt afsnit 

3.2.2, hvor konceptet beskrives. 

 

Det fremgår endvidere af anmeldelsens afsnit 3.2, pkt. 3.2.1, at: 

“It was evaluated by Energinet and Swedegas that the current data level 

would not be sufficient, in supporting the WDO12 model, as most hours 

during the gas day would be hard to predict, especially regarding the 

hours before the first within-day data delivery. During the Shipper Task 

Force meetings, Energinet and Swedegas presented the assessment of 

the current data level, and two alternative models, which have been de-

veloped and analyzed in cooperation with the Danish DSO Evida. Based 

on the analysis by Energinet, Swedegas and Evida, and discussions at 

the Shipper Task Force, it was concluded to continue with a collection 

method, where as much data as possible is collected from the total group 

of DMS meters in Denmark and Sweden every hour. In short, the method 

                                                        
10 Bilag 10: Dansk Energis høringssvar af 16. august 2021 til Forsyningstilsynets høring (over den) an-

meldte metode for intradags-forpligtelser i den dansk-svenske balancemodel for Joint Balancing 

Zone 

11 Bilag 9: Norlys høringssvar af 16. august 2021  

12 Within-day-obligations = intradag-forpligtelser 
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is based on a significantly increased data collection frequency, where 

the DSO’s in Denmark and Sweden will go from collection and delivery 

of DMS data13 5 times a day, to continuous collection and delivery of 

DMS data 24 times a day (every hour).” 

 

Appendiks 2 til anmeldelsen indeholder modtagne svar til Energinets første høring af 

interessenter. Det fremgår under Energinets kommentarer til høringssvar fra Dansk 

Energi og Energi Fyn, at der i forhold til dels at angive betydning af, hvad ”as much DMS 

data as possible” indebærer, samt dels præcisering og definering af, hvad der menes 

med ”største og mest uforudsigelige kunder”, svares, at Energinet i den anmeldte meto-

deændring beskriver forventningen til, hvordan de danske og svenske DSO’er vil løse 

opgaven med at opnå en så høj datakvalitet som muligt.  

 

Det vurderes af Energinet, at det er overladt til DSO’erne præcist, hvordan opgaven skal 

udføres. For BAM’en (og for netbrugerne) vurderes det som væsentligt, hvilken data-

kvalitet der i sidste ende opnås, og ikke hvordan den er opnået.  

 

Energinet/BAM har i den forbindelse en foreløbig målsætning om at opnå en datakvalitet 

for timeaflæste kunder udtrykt i en forskel på maksimum 10 pct. per time i starten af 

gasdøgnet faldende til maksimum 3 pct. per time mod slutningen af gasdøgnet mellem 

de timeaflæste data, som indgår i den akkumulerede timebalance i døgnet, og den fak-

tiske valide måling efter måneden, målt i gennemsnit henover en kalendermåned.  

 

Energinet oplyser at være i fortsat drøftelse med Evida om den endelige målsætning, og 

hvordan denne præcist skal udtrykkes. Efter bestemmelsen i bekendtgørelsen om sy-

stemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet skal transmissionsoperatøren, 

efter drøftelse med distributionsselskaber samt andre relevante markedsaktører, udar-

bejde en fælles måleforskrift til såvel afregnings- som systemdriftsformål, som er nød-

vendig for varetagelsen af transmissionsselskabernes opgaver. Måleforskriften skal in-

deholde krav til transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskabernes målinger af 

forbrug og gasudveksling, herunder krav til omfanget af de målinger, som selskaberne 

skal foretage, herunder i hvilken grad gasforbrug skal måles, nøjagtigheden af de en-

kelte målinger under hensyntagen til regler fastlagt i medfør af anden lovgivning og for-

midling af målinger til berørte parter, herunder inden for hvilke tidsfrister målingerne skal 

videreformidles. 

 

Det fremgår endvidere af Energinets kommentarer til høringssvarene til anmeldelsen, at 

Energinet, Evida og Nordion14 vil investere i nye og mere robuste IT-systemer, samt at 

der generelt er øget fokus på data og datakvalitet hos Energinet, Evida og Nordion. 

 

Energinet har ved e-mail af den 27. september 2021 angivet (jf. Bilag 4), at Energinet 

har gennemgået modellen for datakvalitet på et møde med Evida, og har fremsendt ma-

teriale, der beskriver den model, der vil være nødvendig og relevant for at kunne sikre 

den nødvendige datakvalitet. Energinet oplyser i samme e-mail, at Evida har været tæt 

involveret med Energinet og Nordion/Swedegas i udformningen af datamodellen.  

                                                        
13 DMS-data (Daily Metered Site) skal forstås som data for de timeaflæste kunder. 

14 Nordion er moderselskab for Swedegas AB. 
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Det er Energinets opfattelse, at Evida vil kunne leve op til artikel 39 og 40 i NC BAL om 

hhv. distributionssystemoperatørers og prognoseudstedende parters informationspligt 

over for transmissionssystemoperatøren (artikel 39), samt om distributionssystemope-

ratørers informationspligt over for transmissionssystemoperatøren (artikel 40).  

 

Energinet har til sagen oplyst, at modellen løbende er blevet er tilrettet, således at kravet 

til datakvalitet starter på 10 pct., og ender på 3 pct. (jf. Bilag 2). Disse niveauer er frem-

kommet ved at vurdere faktiske data for DSO-måler datakvalitet, men er også udformet 

ud fra et generelt ønske om at opnå en datakvalitet på mellem 5-10 pct. (jf. Bilag 13).  

Energinet oplyser, at der igennem arbejdet med modellen er blevet optimeret på data-

processen, hvilket har forbedret forventningen til den generelle datakvalitet for hele Dan-

mark. Kravet er dog udformet således, at kravet også er gældende på regionalt basis. 

Evida har kommenteret, at kravet på regionalt niveau kan komme til at kræve investe-

ringer.  

 

Energinet har i e-mailen af 27. september 2021 oplyst, at hvis der i en opstartsperiode 

af metoden vil forekomme datakvalitet, der ikke fuldt ud vil leve op til de skitserede krav, 

da vil en ”lav” datakvalitet i første række primært komme til udtryk i NPP, hvor strafprisen 

vil blive reduceret eller fjernet oftere, end hvis datakvaliteten var ”høj”. Således vil NPP 

på både kort- og langt sigt kunne sikre, at en evt. manglende datakvalitet ikke får utilsig-

tede konsekvenser. Derudover vil estimater – som substitut for manglende data – kunne 

øge datakvaliteten. På længere sigt vurderer Energinet, at datakvaliteten vil øges ”auto-

matisk”, da distributionssystemoperatøren løbende vil udskifte gammelt udstyr. 

 

Forsyningstilsynet har bedt Energinet beskrive, om det kan kvantificeres økonomisk, 

hvilke konsekvenser det vil medføre, hvis det ikke muligt at afhjælpe manglen på data-

kvalitet. Energinet har hertil svaret i e-mailen af den 27. september 2021 (Bilag 4), at det 

ikke er muligt, da det i høj grad afhænger af adfærden i markedet, samt af de faktiske 

gaspriser. Eksempelvis vil en lav datakvalitet ikke nødvendigvis medføre øgede omkost-

ninger for netbrugerne, hvis systemet ikke samtidigt er i gul zone. Derudover indføres 

med intradag-forpligtelserne en ny model, hvor der ikke i udgangspunktet eksisterer em-

piri, hvorfor det ikke er muligt at kvantificere de faktiske omkostninger.  

 

Forsyningstilsynet har ligeledes i e-mailen af 27. september 2021 (Bilag 4) bedt Energi-

net vurdere om, estimering af gasflow vil give netbrugerne samme sikkerhed for, at der 

stilles nødvendige oplysninger til rådighed for netbrugerne som faktisk målt gasflow, 

hvortil Energinet har svaret, at Energinet vurderer, at en tilstrækkelig præcis prognose 

må tolkes således, at der er stillet nødvendige oplysninger til rådighed. 

 

Samlet vurderer Forsyningstilsynet ud fra oplysningerne i sagen, at det på nuværende 

tidspunkt må lægges til grund, at der er truffet alle rimelige og tilstrækkelige foranstalt-

ninger til, at der kan stilles de nødvendige oplysninger til rådighed for netbrugerne som 

beskrevet i NC BAL. Dette baserer Forsyningstilsynet på dels de bestræbelser, der er 

beskrevet i anmeldelsen, og de oplysninger der indhentet i den efterfølgende dialog mel-

lem Forsyningstilsynet og Energinet. Og dels i den kendsgerning, at der ved indførelsen 

af en ny metode under alle omstændigheder må antages at eksistere et element af usik-

kerhed, som må opsamles af mekanismer som NPP, indtil der er tilvejebragt de nødven-

dige data, og det nødvendige erfaringsgrundlag for en ny metodes evne til at sikre de 
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mål, der er fastsat i Gasforordningens artikel 21, stk. 2, samt kapitel VIII i NC BAL. Dette 

indgår ligeledes i evalueringen, beskrevet i afsnittet ”Afsluttende bemærkninger”. De ek-

sakte konsekvenser af ændringerne af balancemodellen bliver først tydelige, når den 

nye model har været anvendt i praksis. 

 

Forsyningstilsynet fastholder dog – i lighed med afgørelsen af den 23. september 2014 

om Energinets nye kommercielle balanceringsmetode – at det grundlæggende set ikke 

er rimeligt, at en netbruger kan komme til at betale en incitamentsbaseret pris for en 

gasmængde, som netbrugeren ikke har mulighed for at balancere korrekt på grund af 

forhold, netbrugeren ikke selv har indflydelse på.  

VURDERING AF NO PUNISHMENT PRINCIPLE (ARTIKEL 21 STK. 1 I 

GASFORORDNINGEN) 

Som beskrevet i afsnittet ”Anmeldelsens indhold” øges netbrugernes behov for mæng-

den og kvaliteten af data vedrørende aftaget i JEZ som følge af indførelsen af intradag-

forpligtelser. For at modvirke de negative økonomiske virkninger, der kan opstå som 

følge af utilstrækkelige måledata, har Energinet anmeldt en metode for NPP. 

 

Med det anmeldte NPP indføres således en metode til at håndtere tilfælde, hvor faktiske 

måledata er forskellige fra de præliminære data. Det vedrører konkret NPP i forbindelse 

med gulzonehandler og i forbindelse med end-of-day-cash-out. 

 

Da NPP ikke er regelsat i NC BAL, foretager Forsyningstilsynet i det følgende en vurde-

ring af, om Energinets anmeldte metode for NPP af 11. juni 2021 er i overensstemmelse 

med artikel 21 stk. 1 i Gasforordningen: 

 

”Reglerne for balancering skal udformes på en retfærdig, ikke-diskriminerende og gen-

nemsigtig måde og baseres på objektive kriterier. Balanceringsreglerne skal afspejle 

reelle systembehov, idet der tages hensyn til, hvilke ressourcer transmissionssystem-

operatøren råder over. Balanceringsreglerne skal være markedsbaserede.” 

NO PUNISHMENT PRINCIPLE I FORBINDELSE MED GULZONEHAND-

LER 

 

RETFÆRDIG15 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for NPP ifm. gulzone-

handler er i overensstemmelse med retfærdighedsprincippet i artikel 21 i Gasforordnin-

gen, dvs. at metoden kan godkendes ud fra en rimelighedsbetragtning.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at anmeldelsen er i overensstemmelse med de 

krav til indhold, der stilles i artikel 26, stk. 5, litra a, i NC BAL.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at både Energinet og netbrugernes interesser er til-

godeset og afvejet på afbalanceret vis. Det vedrører på den ene side Energinets inte-

resse i at indføre intradag-forpligtelser og på den anden side de økonomiske konsekven-

                                                        
15 I den engelske sprogversion af NC BAL anvendes udtrykket ”fair”. 
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ser heraf for netbrugerne. Forsyningstilsynet lægger således vægt på, at NPP ifm. gul-

zonehandler skal bidrage til at sikre, at netbrugere ikke betaler for uberettigede ubalan-

cer, som er forårsaget som følge af fejlbehæftet JEZ-volumendata.  

 

Forsyningstilsynet lægger i forlængelse heraf vægt på, at det især er netbrugere, der 

leverer gas til slutbrugere inden for JEZ, der forholdsmæssigt må forventes at blive be-

rørt mest af intradag-forpligtelserne. Det er således efter Forsyningstilsynets vurdering 

retfærdigt i forordningens forstand, dvs. kan godkendes ud fra en rimelighedsbetragt-

ning, at der indføres en metode til at modvirke de økonomiske konsekvenser for denne 

gruppe af netbrugere.  

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at den gældende balancemodel ligeledes 

indeholder et sikkerhedsnet ift. dårlige eller manglende data. Sikkerhedsnettet benæv-

nes Data Payment Model (DPM) og beskytter således de netbrugere, der leverer til JEZ 

i tilfælde af, at datakvaliteten skulle være utilstrækkelig på tidspunkter, hvor ubalanceaf-

regningspriserne er markant forskellige fra markedspriserne.  

 

Forsyningstilsynet finder således, at det grundlæggende rationale for NPP ifm. gulzone-

handler og DPM er ens. NPP ifm. gulzonehandler kan til en vis grad anses som en 

videreførelse af DPM som følge af, at DPM ikke anses for at være tilstrækkelig længere, 

da kravene til datakvalitet vil øges som følge af indførelsen af intradag-forpligtelser.  

 

DPM beregnes på baggrund af et gennemsnit af datakvaliteten henover den forløbne 

måned, baseret på aktuelle intradag-data. Således udledes en generel procentsats, som 

udbetales til alle netbrugerne i form af en rabat på afregningsprisen for gulzonehandler. 

NPP ifm. gulzonehandler adskiller sig herfra, dels fordi NPP ifm. gulzonehandler ikke 

beregnes som et gennemsnit af datakvaliteten henover måneden, men snarere bereg-

nes NPP ifm. gulzonehandler helt specifikt på de tidspunkter (timer i gasdøgnet), hvor 

data har være utilstrækkelige. Således anser Forsyningstilsynet NPP ved gulzonehand-

ler som en forbedring af DPM, som håndterer den utilsigtede situation, der kunne opstå 

ved at lade netbrugerne betale for deres ubalancer i situationer, hvor de ikke har fået 

tilstrækkelige data til at styre deres ubalancer. 

 

IKKE-DISKRIMINERENDE 

Det er ligeledes Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for NPP ifm. 

gulzonehandler er ikke-diskriminerende. Metoden er således i overensstemmelse med 

artikel 21 i Gasforordningen. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at indførelsen af intradag-forpligtelser medfører en 

ændring i balanceringsøvelsen for netbrugere, der leverer til JEZ, dog uden at påvirke 

balanceringsøvelsen for netbrugere, der ikke leverer til JEZ. Forsyningstilsynet lægger i 

den forbindelse vægt på, at en væsentlig forudsætning for netbrugerens egen balance-

ring er, at netbrugeren får mere opdaterede data til at kunne handle sig i balance. Den 

øgede datamængde skal indeholde forbrugsdata for slutkunderne, hvilket giver netbru-

geren et løbende kendskab til netbrugerens egen og systemets balanceposition i gas-

døgnet. I praksis kan det imidlertid forventes, at data i nogle tilfælde ikke er helt nøjag-

tige, eller at de mangler.   
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Forsyningstilsynet lægger således vægt på, at NPP ifm. gulzonehandler retter sig mod 

netop de netbrugere, der leverer til JEZ med det formål at reducere den enkelte netbru-

gers økonomiske tab i tilfælde af dårlige eller mangelfulde data. 

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at den anmeldte metode gælder ens for 

alle gulzonehandler, der foretages af BAM. Metoden sidestiller således alle netbrugere, 

der leverer gas til slutbrugere i JEZ. NPP ifm. gulzonehandler er således begrundet i et 

reelt behov for at modvirke de økonomiske konsekvenser for netbrugerne, der leverer til 

JEZ, således at disse påvirkes så ligeligt som muligt af indførelsen af intradag-forplig-

telser som for netbrugerne, der ikke leverer til JEZ. 

 

GENNEMSIGTIG 

Det er endvidere Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for NPP ifm. 

gulzonehandler er udformet på en gennemsigtig måde. Metoden er således i overens-

stemmelse med artikel 21 i Gasforordningen. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den anmeldte metode for NPP ifm. gulzonehand-

ler er et produkt af en løbende dialog mellem Energinet og markedets aktører gennem 

User Groups, Shipper Task Force møder og bilaterale møder. Forsyningstilsynet lægger 

i den forbindelse vægt på, at markedets aktører bl.a. har deltaget i en User Group i marts 

2021, hvor de præliminære tanker og principper for NPP ifm. gulzonehandler blev frem-

lagt. Forsyningstilsynet lægger i forlængelse heraf vægt på, at markedets aktører har 

givet udtryk for en positiv indstilling ift. NPP ifm. gulzonehandler. Forsyningstilsynet læg-

ger ligeledes vægt på, at Energinet afholdt yderligere en User Group i oktober 2021, 

hvor Energinet bl.a. fremlagde de detaljerede principper for NPP ifm. gulzonehandler. 

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at metoden på klar og tydelig vis fastsæt-

ter netbrugernes rettigheder og forpligtelser i forhold til anvendelsen af NPP ifm. gulzo-

nehandler. Metoden finder således anvendelse for alle netbrugere, der leverer til JEZ, 

og er beskrevet med praktiske eksempler i den anmeldte metodeændring (Bilag 1) (se 

også afsnittet ”Datakvalitet og No Punishment Principle” for en beskrivelse af konceptet). 

 

OBJEKTIV 

Det er ligeledes Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for NPP ifm. 

gulzonehandler er baseret på objektive kriterier. Metoden er således i overensstem-

melse med artikel 21 i Gasforordningen. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at beregningen af NPP ifm. gulzonehandler foreta-

ges på baggrund af en række objektive parametre. NPP ifm. gulzonehandler retter sig i 

sin natur mod netbrugere, der leverer gas til JEZ, og dermed relaterer parametrene, der 

indgår i beregningen af NPP ifm. gulzonehandler, sig også til JEZ. Forsyningstilsynet 

lægger i den forbindelse vægt på, at parametrene til beregningen af NPP ifm. gulzone-

handler indeholder foreløbige data, endelige data, samt ændringer i ubalanceafreg-

ningsprisen i tilfælde af, at netbrugeren fejlagtigt er blevet identificeret som causer. For-

syningstilsynet finder således, at alle parametrene, der lægges til grund for beregningen 

af NPP ifm. gulzonehandler er objektive. 

 

  



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF METODEÆNDRING TIL BALANCEMODELLEN PÅ GASOMRÅDET 

 

Side 48/56 

AFSPEJLER REELLE SYSTEMBEHOV 

Der er endvidere Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for NPP ifm. 

gulzonehandler ikke direkte påvirker det generelle system, hvorfor en vurdering af, hvor-

vidt den anmeldte metode for NPP ifm. gulzonehandler afspejler reelle systembehov 

findes irrelevant. 

 

MARKEDSBASERET 

Slutteligt er det Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for NPP ifm. gul-

zonehandler er markedsbaseret. Metoden er således i overensstemmelse med artikel 

21 i Gasforordningen. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at markedsbaseret balancering betyder, at netbrugeren 

selv skal sørge for at være i balance, dvs. at netbrugeren selv skal købe og sælge ba-

lancegas på et åbent engrosmarked. For at netbrugeren kan leve op til den rolle, er det 

nødvendigt, at netbrugeren får de rigtige markedsværktøjer til at kunne handle sig i ba-

lance. Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at netbrugerne har adgang 

til en handelsplatform, der tilbyder intradag-produkter til brug for netbrugernes balance-

ring.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at den gældende balancemodel er markedsbaseret i kraft 

af, at netbrugerne er ansvarlige for den daglige kommercielle systembalance, og at BAM 

kun er ansvarlig for residualbalanceringen. Forsyningstilsynet lægger i forlængelse heraf 

vægt på, at indførelsen af NPP ifm. gulzonehandler ikke vil ændre på den markedsba-

serede natur af den gældende balancemodel.  

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at afregningen af de voluminer, der er 

omfattet af NPP ifm. gulzonehandler, foretages til markedsbaserede priser i form af den 

marginale pris for ubalancer, eller spotprisen på EEX. 

 

Forsyningstilsynet kan derfor godkende den anmeldte metode for No Punishment Prin-

ciple i forbindelse med gulzonehandler.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS FORSTÅELSE AF DE NØDVENDIGE FORUDSÆT-

NINGER FOR IMPLEMENTERINGEN AF METODEN  

Forsyningstilsynet sender i forlængelse heraf en anmodning om, at Energinet offentlig-

gør en opgørelse af anvendelsen af NPP ifm. gulzonehandler, opgjort per dag, med det 

formål at sikre transparens i anvendelsen af NPP ifm. gulzonehandler. De nærmere krav 

til anmodningen er fremsat i afsnittet ” Afsluttende bemærkninger”. 

NO PUNISHMENT PRINCPLE I FORBINDELSE MED END-OF-DAY-

CASH-OUT 

 

RETFÆRDIG 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for NPP ifm. end-of-day-

cash-out er i overensstemmelse med retfærdighedsprincippet i artikel 21 i Gasforordnin-

gen, dvs. at metoden kan godkendes ud fra en rimelighedsbetragtning.  
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Forsyningstilsynet lægger vægt på, at NPP ifm. end-of-day-cash-out skal bidrage til at 

sikre, at netbrugere ikke betaler for uberettigede ubalancer, som er forårsaget som følge 

af fejlbehæftet JEZ-volumendata.  

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at den gældende balancemodel ligeledes 

indeholder et sikkerhedsnet ift. dårlige- eller manglende data. Sikkerhedsnettet, DPM, 

beskytter således, de netbrugere, der leverer til JEZ i tilfælde af, at datakvaliteten skulle 

være utilstrækkelig på tidspunkter, hvor ubalanceafregningspriserne er markant forskel-

lige fra markedspriserne. DPM beskytter imidlertid ikke imod fejl i end-of-day-cash-out.  

 

Forsyningstilsynet anser således NPP ifm. end-of-day-cash-out som en udbygning af 

sikkerhedsnettet for netbrugere, der leverer til JEZ i lyset af indførelsen af intradag-for-

pligtelser, og som håndterer de utilsigtede situationer, der kunne opstå ved at lade net-

brugerne betale for en forkert mængde af gas i situationer, hvor de validerede JEZ-

volumendata er forskellige fra de foreløbige data, som netbrugerne har adgang til i for-

bindelse med håndteringen af balancepositioner i løbet af døgnet. 

 

IKKE-DISKRIMINERENDE 

Det er ligeledes Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for NPP i forbin-

delse med end-of-day-cash-out er ikke-diskriminerende. Metoden er således i overens-

stemmelse med artikel 21 i Gasforordningen. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den anmeldte metode gælder ens for alle end-of-

day-cash-out, der foretages af BAM. Metoden sidestiller således alle netbrugere, der 

leverer gas til slutbrugere i JEZ. NPP ifm. end-of-day-cash-out er således begrundet i et 

reelt behov for at modvirke de økonomiske konsekvenser for netbrugerne, der leverer til 

JEZ, således at disse påvirkes så ligeligt som muligt af indførelsen af intradag-forplig-

telser som netbrugerne, der ikke leverer til JEZ. 

 

GENNEMSIGTIG 

Det er dernæst Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for NPP i forbin-

delse med end-of-day-cash-out er udformet på en gennemsigtig måde. Metoden er så-

ledes i overensstemmelse med artikel 21 i Gasforordningen. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den anmeldte metode for NPP ifm. end-of-day-

cash-out er et produkt af en løbende dialog mellem Energinet og markedets aktører 

gennem User Groups, Shipper Task Force møder og bilaterale møder. Forsyningstilsy-

net lægger i den forbindelse vægt på, at markedets aktører bl.a. har deltaget i en User 

Group i marts 2021, hvor de præliminære tanker og principper for NPP ifm. end-of-day-

cash-out blev fremlagt. Forsyningstilsynet lægger i forlængelse heraf vægt på, at mar-

kedets aktører har givet udtryk for en positiv indstilling ift. NPP ifm. end-of-day-cash-out. 

Forsyningstilsynet lægger ligeledes vægt på, at Energinet afholdt yderligere en User 

Group i oktober 2021, hvor Energinet bl.a. fremlagde de detaljerede principper for NPP 

ifm. end-of-day-cash-out. 

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at metoden på klar og tydelig vis fastsæt-

ter netbrugernes rettigheder og forpligtelser i forhold til anvendelsen af NPP ifm. end-of-

day-cash-out. Metoden finder således anvendelse for alle netbrugere, der leverer til JEZ 
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og er beskrevet med praktiske eksempler i den anmeldte metodeændring (Bilag 1) (se 

også afsnittet ”Datakvalitet og No Punishment Principle for en beskrivelse af konceptet). 

 

OBJEKTIV 

Det er ligeledes Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for NPP ifm. 

end-of-day-cash-out er baseret på objektive kriterier. Metoden er således i overensstem-

melse med artikel 21 i Gasforordningen. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at beregningen af NPP ifm. end-of-day-cash-out fo-

retages på baggrund af en række objektive parametre. Da NPP ifm. end-of-day-cash-

out i sin natur retter sig mod netbrugere, der leverer til JEZ, relaterer parametrene, der 

indgår i beregningen af NPP ifm. end-of-day-cash-out, sig også til JEZ.  

 

Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at parametrene til beregningen af 

NPP ifm. end-of-day-cash-out indeholder foreløbige data, endelige data, samt ændrin-

ger i både ubalanceafregningsprisen og ubalanceafregningsmængden i tilfælde af, at 

netbrugeren har modtaget fejlagtige eller mangelfulde data angående JEZ-voluminer til 

brug for end-of-day-cash-out. Forsyningstilsynet finder således, at alle parametrene, der 

lægges til grund for beregningen af NPP ifm. end-of-day-cash-out er objektive. 

 

AFSPEJLER REELLE SYSTEMBEHOV 

Der er endvidere Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for NPP ifm. 

end-of-day-cash-out ikke direkte påvirker det generelle system, hvorfor en vurdering af, 

hvorvidt den anmeldte metode for NPP ifm. end-of-day-cash-out afspejler reelle system-

behov findes irrelevant. 

 

MARKEDSBASERET 

Slutteligt er det Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for NPP ifm. end-

of-day-cash-out er markedsbaseret. Metoden er således i overensstemmelse med arti-

kel 21 i Gasforordningen. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at markedsbaseret balancering betyder, at netbrugeren 

selv skal sørge for at være i balance, dvs. at netbrugeren selv skal købe og sælge ba-

lancegas på et åbent engrosmarked. For at netbrugeren kan leve op til den rolle, er det 

nødvendigt, at netbrugeren får de rigtige markedsværktøjer til at kunne handle sig i ba-

lance.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at den gældende balancemodel er markedsbaseret i kraft 

af, at netbrugerne er ansvarlige for den daglige kommercielle systembalance, og BAM 

kun er ansvarlig for residualbalanceringen. Forsyningstilsynet lægger i forlængelse heraf 

vægt på, at indførelsen af NPP ifm. end-of-day-cash-out ikke vil ændre på den markeds-

baserede natur af den gældende balancemodel.  

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at afregningen af de voluminer, der er 

omfattet af NPP ifm. end-of-day-cash-out, foretages til markedsbaserede priser i form af 

den marginale pris for ubalancer, eller den neutrale gaspris på EEX tillagt/fratrukket 

small adjustment.  
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Forsyningstilsynet kan derfor godkende den anmeldte metode for NPP ifm. end-of-day-

cash-out.  

 

FORSYNINGSTILSYNETS FORSTÅELSE AF DE NØDVENDIGE FORUDSÆT-

NINGER FOR IMPLEMENTERINGEN AF METODEN  

Forsyningstilsynet sender i forlængelse heraf en anmodning om, at Energinet offentlig-

gør en opgørelse af anvendelsen af NPP ifm. end-of-day-cash-out, opgjort per dag, med 

det formål at sikre transparens i anvendelsen af NPP ifm. end-of-day-cash-out. De nær-

mere krav til anmodningen er fremsat i afsnittet ”Afsluttende bemærkninger”. 

VURDERING AF SMOOTHING (ARTIKEL 21 STK. 1 I GASFORORDNIN-

GEN) 

Smoothing-konceptet er nærmere beskrevet i afsnittet ”Anmeldelsens indhold” samt i 

Energinets anmeldte metodeændring. Det bemærkes, at Energinet har fremsendt rettel-

ser til afsnit 3.3 i anmeldelsen.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at den anmeldte metode for smoothing indeholder en be-

skrivelse af de overordnede rammer for konceptet, men at den konkrete implementering 

af smoothing-metoden på nuværende tidspunkt ikke er endeligt defineret.  

 

Forsyningstilsynet lægger i forbindelse hermed vægt på, at Energinet afholdt yderligere 

en User Group i oktober 2021, hvor Energinet bl.a. fremlagde de detaljerede principper 

for smoothing. Markedets aktører er således fortsat blevet inddraget af Energinet i ud-

viklingen af den endelige smoothing-model. 

 

Forsyningstilsynet finder det imidlertid nødvendigt, som følge af at den konkrete imple-

mentering af metoden for smoothing ikke er endeligt defineret, at anmode Energinet om 

at afrapportere om anvendelsen og erfaringerne med selve implementeringen af 

smoothing. De nærmere krav til anmodningen er fremsat i afsnittet ”Afsluttende bemærk-

ninger”. 

 

Da smoothing ikke er regelsat i NC BAL, foretager Forsyningstilsynet i det følgende en 

vurdering af, om Energinets anmeldte metode for smoothing af 11. juni 2021 er i over-

ensstemmelse med artikel 21 stk. 1 i Gasforordningen: 

 

”Reglerne for balancering skal udformes på en retfærdig, ikke-diskriminerende og gen-

nemsigtig måde og baseres på objektive kriterier. Balanceringsreglerne skal afspejle 

reelle systembehov, idet der tages hensyn til, hvilke ressourcer transmissionssystem-

operatøren råder over. Balanceringsreglerne skal være markedsbaserede.” 

 

RETFÆRDIG 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for smoothing er i over-

ensstemmelse med retfærdighedsprincippet i artikel 21 i Gasforordningen, dvs. at me-

toden kan godkendes ud fra en rimelighedsbetragtning.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at både Energinet og netbrugernes interesser er til-

godeset og afvejet på afbalanceret vis. Det vedrører på den ene side Energinets inte-

resse i at indføre intradag-forpligtelser og på den anden side de økonomiske konsekven-
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ser heraf for netbrugerne. Forsyningstilsynet lægger således vægt på, at smoothing bi-

drager til at reducere de økonomiske konsekvenser for netbrugerne, der leverer gas til 

JEZ med hensyntagen til systemsikkerheden.  

 

Forsyningstilsynet lægger ligeledes vægt på, at den enkelte netbruger har mulighed for 

selv at indmelde sin ønskede smoothing-profil. Forsyningstilsynet lægger endvidere 

vægt på, at smoothing-voluminerne beregnes på baggrund af markedsandele, hvilket 

Forsyningstilsynet anser for et retfærdig parameter i forordningens forstand, dvs. para-

meteret kan godkendes ud fra en rimelighedsbetragtning.  

 

Forsyningstilsynet lægger i forlængelse heraf vægt på, at det især er netbrugere, der 

leverer gas til slutbrugere inden for JEZ, der forholdsmæssigt må forventes at blive be-

rørt mest af intradag-forpligtelserne. Det er således efter Forsyningstilsynets vurdering 

retfærdigt i forordningens forstand, dvs. kan godkendes ud fra en rimelighedsbetragt-

ning, at der indføres en metode til at modvirke de økonomiske konsekvenser for denne 

gruppe af netbrugere. Samtidigt finder Forsyningstilsynet, at indførelsen af smoothing 

vil bringe balanceringsøvelsen tættere på den nuværende balanceringsøvelse, hvor net-

brugere, der leverer gas til JEZ, har mulighed for at levere en flad profil i løbet af gas-

døgnet, uagtet at aftaget i JEZ er varierende.  

 

Forsyningstilsynet bemærker dog, at fleksibiliteten, som tilbydes gennem smoothing, er 

en konsekvens af anvendelsen af den tilgængelige fleksibilitet i det samlede system. 

Forsyningstilsynet bemærker således, at den anmeldte metode for smoothing gør brug 

af den samlede systemfleksibilitet til gavn udelukkende for netbrugerne, der leverer til 

JEZ.  

 

På baggrund af ovenstående argumenter er det Forsyningstilsynets vurdering, at det, 

alt andet lige, ville være mere uretfærdigt for netbrugerne, der leverer til JEZ, at introdu-

cere intradag-forpligtelser uden smoothing, end det vil være for netbrugerne, der ikke 

leverer til JEZ, at introducere intradag-forpligtelser med smoothing. 

 

IKKE-DISKRIMINERENDE 

Det er dernæst Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for smoothing er 

ikke-diskriminerende. Metoden er således i overensstemmelse med artikel 21 i Gasfor-

ordningen. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at smoothing de facto eksisterer i den gældende 

balancemodel, idet netbrugerne blot er ansvarlige for deres dagsbalance. Forsyningstil-

synet lægger i den forbindelse vægt på, at indførelsen af intradag-forpligtelser medfører 

en ændring i balanceringsøvelsen for netbrugere, der leverer til JEZ, dog uden at påvirke 

balanceringsøvelsen for netbrugere, der ikke leverer til JEZ.  

 

Forsyningstilsynet lægger i forlængelse heraf vægt på, at smoothing er en direkte følge 

af de anmeldte intradag-forpligtelser, hvorefter netbrugerne er ansvarlige for deres uba-

lancer ned på den enkelte time. Smoothing er således begrundet i et reelt behov for at 

modvirke de økonomiske konsekvenser for netbrugere, der leverer til JEZ, således at 

begge segmenter påvirkes så ligeligt som muligt af indførelsen af intradag-forpligtelser. 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at smoothing tilbydes på lige fod til alle 

netbrugere, der leverer til JEZ.    
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GENNEMSIGTIG 

Det er endvidere Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for smoothing 

er udformet på en gennemsigtig måde. Metoden er således i overensstemmelse med 

artikel 21 i Gasforordningen. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den anmeldte metode er et produkt af en løbende 

dialog mellem Energinet og markedets aktører gennem User Groups, Shipper Task 

Force møder og bilaterale møder. Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, 

at markedets aktører bl.a. har deltaget i to Shipper Task Force møder i efteråret 2020 

der specifikt omhandlende smoothing. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at markedets 

aktører har givet udtryk for en positiv indstilling ift. smoothing, og at markedets aktører 

fortsat vil blive inddraget af Energinet i udviklingen af den endelige smoothing-model. 

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at metoden på klar og tydelig vis fastsæt-

ter netbrugernes rettigheder og forpligtelser i forhold til anvendelsen af smoothing. Me-

toden finder således anvendelse for alle netbrugere, der leverer til JEZ.  

 

Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at bilagene til den anmeldte metodeæn-

dring indeholder et udkast til Terms & Conditions for Gas Transport, hvori de generelle 

principper for smoothing er beskrevet.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer imidlertid, at alle detaljerne omkring den konkrete imple-

mentering af smoothing ikke er endeligt defineret endnu. Dette inkluderer bl.a., hvordan 

S-max konkret beregnes, hvilken periode S-max beregnes for, og hvordan markedsan-

dele anvendes optimalt som fordelingsnøgle.  

 

Forsyningstilsynet finder det nødvendigt som følge heraf, at anmode Energinet om at 

afrapportere om anvendelsen og erfaringerne med selve implementeringen af smooth-

ing. De nærmere krav til anmodningen er fremsat i afsnittet ”Afsluttende bemærkninger”. 

 

OBJEKTIV 

Det er endvidere Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for smoothing 

er baseret på objektive kriterier. Metoden er således i overensstemmelse med artikel 21 

i Gasforordningen. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at beregningen af smoothing foretages på baggrund 

af en række objektive parametre. Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, 

at S-max beregnes med hensyntagen til den samlede fleksibilitet i systemet, samt at 

fordelingsnøglen for allokeringen af smoothing-voluminer er baseret på markedsandele. 

 

AFSPEJLER REELLE SYSTEMBEHOV 

Det er ligeledes Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for smoothing 

afspejler reelle systembehov, idet der tages hensyn til, hvilke ressourcer transmissions-

systemoperatøren råder over. Metoden er således i overensstemmelse med artikel 21 i 

Gasforordningen. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at smoothing er en direkte følge af de anmeldte in-

tradag-forpligtelser, hvorefter netbrugerne er ansvarlige for deres ubalancer ned på den 
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enkelte time. Smoothing er således begrundet i et reelt behov for at modvirke de øko-

nomiske konsekvenser forbundet hermed.   

 

Forsyningstilsynet lægger desuden vægt på, at den samlede smoothing-volumen, der 

bliver frigivet til markedet, beregnes af Energinet/BAM som en funktion af den tilgænge-

lige fleksibilitet i systemet og afspejler således systemets ressourcer.  

 

MARKEDSBASERET 

Der er endvidere Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte metode for smoothing 

ikke direkte påvirker balancemodellens markedsbaserede natur, hvorfor en vurdering af, 

hvorvidt den anmeldte metode for smoothing er markedsbaseret findes irrelevant. 

 

Forsyningstilsynet kan derfor godkende den anmeldte metode for smoothing.  

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet vil i forlængelse af godkendelsen og som led i sine overvågningsop-

gaver efter bekendtgørelse nr. 2249 af 29. december 2020 om Forsyningstilsynets over-

vågning af det indre marked for el og naturgas m.v. for at sikre et velfungerende og 

konkurrencebaseret marked § 2, anmode Energinet om at afrapportere om anvendelsen 

og erfaringerne med dels datakvaliteten og dels selve implementeringen af hhv. intra-

dag-forpligtelser, smoothing og NPP.  

 

Formålet med anmodningen er at sikre, at datakvaliteten og implementeringen af intra-

dag-forpligtelser, smoothing og NPP lever op til de fastsatte specifikationer og målsæt-

ninger. Dette er en følge af dels Forsyningstilsynets vurdering af anmeldelsen, jf. oven-

for, dels af høringen af markedets aktører.  

 

Forsyningstilsynets anmodning vil indeholde en række krav til Energinets afrapportering 

af erfaringerne med de anmeldte ændringer til balanceringsmodellen.  

 

Forsyningstilsynet vil anmode om, at Energinet offentliggør følgende oplysninger mindst 

én gang om måneden i anonymiseret form med det formål at skabe transparens i de 

anvendte metoder for datakvalitet, NPP og smoothing. Oplysningerne relaterer sig såle-

des til den forudgående måned, og indeholder som minimum: 
 

 En opgørelse af afvigelserne mellem det forventede aftag og det faktisk målte 

aftag for hver time for hver region for timeaflæste målere, 

 En opgørelse af anvendelsen af hhv. NPP ifm. med gulzonehandler og NPP 

ifm. end-of-day-cash-out, opgjort per dag, 

 De beregnede værdier af S-max for de af Energinet endeligt selekterede perio-

der, herunder de anvendte inputværdier. 

 

Forsyningstilsynet vil for det andet anmode om, at Energinet skal gøre de til enhver tid 

anvendte metoder og modeller for beregning af S-max, samt estimationsberegninger for 

aftaget i JEZ, offentligt tilgængelige. Ligeledes skal definitionerne af regioner offentlig-

gøres. Formålet er at sikre gennemsigtighed for markedsaktørerne, således at de kan 

benytte smoothing effektivt. 
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Forsyningstilsynet vil for det det tredje anmode om, at Energinet i dialog med alle rele-

vante markedsaktører foretager en udførlig evaluering af den justerede balancemodels 

indvirkning på gasmarkedet og dets aktører.  

 

Energinet skal således, efter forudgående offentlig høring, senest den 1. juli 2023 fore-

lægge Forsyningstilsynet en skriftlig evaluering af anvendelsen af intradag-forpligtelser, 

smoothing, No Punishment Principle og i hvilket omfang nøjagtighed, kvalitet, hyppighed 

og frister for tilrådighedsstillelse af data i fornødent omfang understøtter balancemodel-

lens funktionalitet og netbrugernes omkostningseffektive balancering af deres balance-

ringsporteføljer. 

 

Evalueringen skal dække perioden fra den 1. oktober 2022 til den 1. marts 2023, og skal 

som minimum redegøre for:  

 

 Erfaringer med regionalisering, herunder kriterierne for definitionen af regio-

nerne, antallet af regioner, samt en analyse af den godkendte datametodes im-

plementering i de forskellige regioner, 

 Erfaringer med dataunderstøttelsen fra distributionsselskaberne, herunder kva-

liteten af data, og datametodens tidsvinduer for indhentning af data, 

 Erfaringer med fastsættelsen af S-max med hensyntagen til den generelle sy-

stemfleksibilitet, 

 Erfaringer med tildeling af smoothing-voluminer på baggrund af netbrugernes 

indmeldte udjævningsprofiler, 

 Erfaring med anvendelsen af markedsandele som parameter for tildelingen af 

smoothing-voluminer, 

 Erfaringer med de anvendte metoder og modeller til brug for estimation af afta-

get i JEZ, 

 Erfaringer med markedsaktørernes adfærd ift. incitamentstrukturen, herunder 

vurdering af størrelsen af small adjustment, 

 Udviklingen i markedets likviditet som følge af indførelsen af intradag-forpligtel-

ser, og 

 Udviklingen i antallet af nødvendige gulzonehandler foretaget af BAM, og den-

nes erfaringer med intradag-handel. 

 

Evalueringsrapporten skal ligeledes indeholde Energinets vurdering af behovet, fordele, 

mulighederne og omkostningerne ved forbedring af datakvaliteten, hyppighed og frister 

for tilrådighedsstillelse af data. Vurderingen skal indeholde en analyse af fordelingen af 

omkostninger og fordele på de involverede kategorier af berørte parter, inkl. netbrugere. 

 

Forsyningstilsynet vil på grundlag af evalueringsrapporten indlede en dialog med Ener-

ginet med henblik på at identificere eventuelle uhensigtsmæssigheder i de godkendte 

metoder og deres implementering. I forlængelse heraf fremlægger Energinet et konkret 

forslag til, hvorledes eventuelle identificerede udfordringer kan løses inden for en rimelig 

tidsramme. Dette gælder bl.a. ændringer i datakvalitet og tilrådighedsstillelsen af oplys-

ninger, samt ændringer i udformningen af NPP og smoothing. 

 

Såfremt Forsyningstilsynet efter dialog med Energinet vurderer det nødvendigt at ændre 

på indholdet i metoden til balancemodellen, skal Energinet inden for en rimelig frist godt-

gøre, at eventuelle udfordringer er forsøgt løst og eventuelt fremsende en anmeldelse 
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vedrørende nye metodeændringer. Forsyningstilsynet kan herefter anmode Energinet 

om at foretage en yderligere evaluering som opfølgning på de forsøgte tiltag. 

OFFENTLIGGØRELSE 
I medfør af § 42 b, stk. 1, i lov om gasforsyning, offentliggør Forsyningstilsynet sine af-

gørelser truffet i henhold til regler i denne lov eller regler udstedt i henhold til loven på 

tilsynets hjemmeside. 

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 51, stk. 

1 i lovbekendtgørelse nr. 126 af 06/02/2020 om gasforsyning. Klagen skal være skriftlig 

og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets 

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

Carsten Smidt 

Direktør 


