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ANMELDELSE AF ETABLERING AF EN FÆLLES
MARKEDSZONE
1. Indledning
Energinet skal i henhold til § 36a, stk. 1, og § 40, stk. 1, nr. 1, i lovbekendtgørelse
nr. 126 af 6. februar 2020 om naturgasforsyning med senere ændringer (herefter
gasforsyningsloven), og bekendtgørelse nr. 822 af 27. juni 2014 om regler for anmeldelse af priser og betingelser mv. for naturgasforsyning § 2, stk. 1, nr. 1, anmelde sine metoder for priser, betingelser og vilkår mv. for adgang til transmissionssystemet til Forsyningstilsynet.
Denne anmeldelse vedrører etablering af en fælles markedszone for den del af
Baltic Pipe, som forbinder det norske gassystem, dvs. opstrømsrørledningsdelen
(herefter kaldet EP II Grenrørledningen) og det danske transmissionssystem.
Det anmeldte er bl.a. et tillæg til den nuværende entry-exit model (markedsmodel).
Integrationen af Baltic Pipe i det danske gassystem indebærer udover den fælles
markedszone en række yderligere ændringer til den nuværende tarif- samt balancemetode. Disse anmeldes særskilt.
Denne anmeldelse beskriver således alene principperne for den fælles markedszone.
Det er hensigten, at den fælles markedszone skal træde i kraft samtidig med
idriftsættelsen af Baltic Pipe, forventeligt pr. 1. oktober 2022.
Den fælles markedszone har været i høring i perioden 21. december 2020 til 31.
januar 2021. Høringen er lavet på baggrund af en engelsk beskrivelse for at give
alle shippere mulighed for at være en del af høringsprocessen. Den engelske beskrivelse er vedlagt i en opdateret version som bilag 3. Der er modtaget fem høringssvar, der er vedlagt som bilag 4.
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1.1 Afgrænsning af metodeanmeldelsen
Skabelsen af den fælles markedszone indebærer følgende:
i. Etablering af et nyt virtuelt entry-punkt til det danske entry-exit system, kaldet
Entry North Sea.
ii. Indgåelse af en aftale mellem ”Transmissionsområdet” og ”Opstrømsområdet”1, som giver Transmissionsområdet fuld rådighed over kapaciteten i EP II
Grenrørledningen (rådighedsaftalen).
iii. EP II Grenrørledningen og det nye entry-punkt bliver omfattet af den fælles
dansk/svenske balancezone JBZ.
iv. EP II Grenrørledningen og det nye entry-punkt bliver omfattet af den gældende uniforme tarif for det danske gasmarked. Denne del behandles og anmeldes særskilt i tarifmetodeanmeldelsen.
Denne metodeanmeldelse omfatter derfor kun følgende:
1. etablering af et nyt virtuelt entry-punkt til det danske entry-exit system,
kaldet Entry North Sea,
2. indgåelse af Rådighedsaftalen, og
3. at det nye entry-punkt bliver omfattet af en fælles balancezone.
Energinet anmoder på den baggrund Forsyningstilsynet om at godkende ovenstående
tre punkter i det omfang, det efter Forsyningstilsynets vurdering er godkendelsespligtigt.

1 Det er pt. ikke endeligt afklaret, hvor ejerskabet til opstrømsaktiviteten og gastransmissionsaktiviteten placeres i Energinetkoncernen.

Aktiviteterne betegnes derfor som henholdsvis ”Opstrømsområdet” og ”Transmissionsområdet” i anmeldelsen.
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2. Baggrund
Klima-, energi- og forsyningsministeren gav den 25. oktober 2019 Energinet tilladelse til etablering af den danske del af Baltic Pipe projektet. Baltic Pipe er en gasrørledning, der forbinder de norske, danske og polske gassystemer. Projektet
etableres i samarbejde med det polske gastransmissionsselskab Gaz-System.
Den Danske del af Baltic Pipe projektet kan deles op i en offshore-del/opstrømsrørledningsdel dvs. EP II Grenrørledningen og det danske transmissionssystem.
Dette er vist i figur 1.
Figur 1. Præsentation af planer for markedsdesign fra Open Season 2017.

Baltic Pipe får en kapacitet på ca. 10 milliarder kubikmeter gas om året (ca. fire
gange det danske gasforbrug).
Energinet og Gaz-System gennemførte i 2017 en såkaldt Open Season-udbudsproces med henblik på salg af 15-års kapacitetskontrakter for gastransport fra
Norge til Polen via Baltic Pipe-ruten. Formålet med en Open Season er at sikre sig
et økonomisk grundlag for projektet gennem afholdelse af en åben og transparant proces for at tildele ny transmissions kapacitet til shippere. Open Seasonprocessen blev afsluttet i oktober 2017 med bud på 15-års kapacitetsreservationer på i alt ca. 8,0 mia. m3 pr. år.
Shippere som ønsker kapacitet i eksisterende rørledninger vil tit kunne nøjes med
at købe årskapacitet. Shippere som ønsker kapacitet i en ny rørledning som Baltic
Pipe skal binde sig i 15 år. En stor del af risikoen ved etablering af ny kapacitet
flyttes hermed fra Energinet til shipperne.
I Open Season processen blev det derfor gjort et dedikeret arbejde for at belyse
og reducere risikoen for de potentielle shippere således at de var i stand til at
indgå en langsigtet kapacitetsbooking. Både Forsyningstilsynet og markedet /
shippere blev involveret i processen.
Energinet har som en del af fundamentet for projektet siden lanceringen af Open
Season for Baltic Pipe arbejdet med principperne for en fælles markedszone, og
denne ambition er endvidere blevet kommunikeret overfor ejer, myndigheder,
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markedsdeltagere, nabo TSO’er og andre interessenter. Dette blev beskrevet og
forklaret til markedet og kan findes på Energinets hjemmeside:
https://en.energinet.dk/Gas/Shippers/Baltic-Pipe-Market
Formålet med den fælles markedszone er at skabe enkel markedsadgang for aktørerne (shipperne), effektiv drift af rørledningssystemerne gennem udnyttelse af
synergier samt konkurrencedygtighed for transitruten fra Norge til Polen ved at
undgå fordyrende mellemled:
•

Enkel markedsadgang for shippere: Shipperene skal kun operere i
én fælles markedszone (Entry/Exit-system) og i ét balanceringsområde uanset om det i opstrømsrøret eller i transmissionsrøret. Når
shipperne skal købe kapacitet i det nye punkt, vil det også være de
velkendte processer, som de kender fra de andre entry/exit punkter. Målsætningen er at sikre, at forskellig regulering af rørledningens infrastruktur og andre forskelle ikke skal opleves som en barriere eller øge kompleksiteten for shipperen.

•

Effektiv drift af rørledningssystemerne ved at høste synergier: Det
er vigtigt, at synergier sikres, selvom der er forskellige regler og andre forskelle i rørledningens infrastruktur. Hele den danske del af
Baltic Pipe, inklusive EP II Grenrørledningen, vil blive koordineret
sammen med driften at transmissionssystemet. Dette sikrer, at der
ikke vil være dobbeltfunktioner til f.eks. personale og IT-systemer til
balancering, fakturering osv.

•

Konkurrencedygtighed for transitruten fra Norge til Polen: Transit
af gas til Polen kan opnås via forskellige ruter. Derfor er det vigtigt,
at Baltic Pipe-infrastrukturen er konkurrencedygtig i forhold til alternative router. Dette var et vigtigt fundament for Open Season i
2017, og vil også være vigtigt for at rørledningen vil blive benyttet
fremover.

Skabelsen af større sammenhængende markedssystemer følger også Agency for
the Cooperation of Energy Regulators’ (ACER) Gas Target Model, da forskellig regulering af gasrørledningsinfrastrukturen ikke skal udgøre en barriere eller øge
kompleksiteten for shipperne. ACER lancerede således i 2015 en opdateret Gas
Target Model.
Visionen er for et konkurrencedygtigt europæisk gasmarked, der omfatter entryexit zoner med likvide virtuelle handelspunkter, hvor markedsintegration betjenes
af passende infrastrukturniveauer, som udnyttes effektivt og gør det muligt for gas
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at bevæge sig frit mellem markedsområder til de steder, hvor det er højest værdsat
af gasmarkedsdeltagere.
ACER fremhæver endvidere, at de Europæiske netværkskoder for gas er vigtige,
men ikke nok til at nå denne vision.
For at nå visionen er det ifølge ACER også nødvendigt at sikre de rigtige strukturelle rammer. Her fremhæves det, at entry-exit zonerne bør være så stor som infrastrukturen tillader. Som en generel regel bør entry-exit zonerne ikke defineres
ud fra nationale grænser, men de fysiske realiteter og markedsbehov.
Etableringen af en fælles markedszone indebærer i tråd med dette skabelsen af
en større entry-exit zone, i stedet for to separate zoner, og understøtter dermed
principperne i ACERs Gas Target Model.
I forbindelse med Open Season-processen i 2017 blev principperne for en fælles
markedszone endvidere drøftet med Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet).
Forsyningstilsynet (dengang Energitilsynet) udtalte sig på den baggrund den 31.
januar 2017 om principperne for en fælles markedszone. Det fremgår bl.a. af udtalelsen, at tilsynet kunne tilslutte sig målet om at forenkle adgangen til transport
fra det norske offshore-system til Danmark (Sverige) og til Polen ved at lade entry-punktet til det danske marked starte ved indgangspunktet fra den norske infrastruktur i Nordsøen.
Selvom hverken den danske eller europæiske regulering indeholder særskilte regler om markedszoner var det tilsynets vurdering, at der ikke er noget til hinder for
at lægge markeder eller markedszoner sammen for eksempelvis at skabe mere
tilgængelige, konkurrenceprægede og gennemsigtige markeder. Zonesammenlægninger pågik således på tidspunktet for udtalelsen flere steder i Europa, bl.a. i
Tyskland, som har reduceret deres markedszoner fra syv til to og sidenhen til en
markedszone. Der blev endvidere henvist til, at dette var i tråd med ACERs Gas
Target Model, som er beskrevet ovenfor.
Endelig udtalte tilsynet, at det har god støtte i den generelle markedsudvikling og
EU's erklærede målsætninger, at der sker en forenkling af markedsadgangen, at
tilstødende systemer lægges sammen, hvor det er muligt, og at der skabes bedre
forsyningsdiversifikation og sikkerhed for gasforsyningen i fremtiden.2
I forbindelse med Forsyningstilsynets afgørelse af 31. maj 2019 om godkendelse
af Energinets nuværende tarifmodel udtalte Forsyningstilsynet sig også om den
fælles markedszone som opfølgning på udtalelsen i 2017.
Tilsynet bemærkede i forbindelse med tarifafgørelsen, at tilsynet tidligere havde
offentliggjort en tilkendegivelse fra 2017 (beskrevet ovenfor), hvori der udtaltes
støtte til en fælles markedszone med én samlet transmissionstarif for en samlet
transport gennem det danske opstrøms- og transmissionssystem. Dette gjorde
tilsynet for at give en rimelig grad af regulatorisk sikkerhed til markedets aktører
forud for Open Season 2017, og tilkendegivelsen var baseret på et offentligt notat
fra efteråret 2016 fra Energinet om de påtænkte tarif- og markedsprincipper for
Baltic Pipe Projektet, herunder et tarifprincip, hvor transportkunder kun betaler

2 https://en.energinet.dk/-/me-

dia/AC8B710D25E542DAA33A6E5269432CD6.pdf?la=en&hash=B03F526174CBC9E90F948BD4993C84B4E883E4E6
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én samlet tarif for transport gennem opstrømssystemet og transmissionssystemet.
I afgørelsen om en fælles balancezone (Joint Balancing Zone) for Danmark og Sverige af 28. marts 2019 fandt forsyningstilsynet, at JBZ er i tråd med overordnede
europæiske principper og mål om at sammenlægge markeder og harmonisere
balanceringsordninger på tværs af grænser for at opnå større markedsintegration
og koncentreret handel.3
Energinet har på den baggrund arbejdet videre med principperne for en fælles
markedszone. Elementerne i den fælles markedszone beskrives nedenfor.

3 https://forsyningstilsynet.dk/gas/afgoerelser/forsyningstilsynet-metodegodkender-joint-balancing-zone-jbz-en-faelles-balancerings-

model-for-danmark-og-sverige
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3. Den fælles markedszone
3.1 Etablering af et nyt entry punkt til det danske entry-exit system ved Euro Pipe II
Det danske gastransmissionssystem er baseret på en simpel entry-exit model,
som gør det muligt for markedsaktører kommercielt at flytte gas ind og ud af systemet. Entry-exit modellens punkter og zoner er kort beskrevet i den følgende
tekst og er illustreret i figur 2.
Figur 2. Illustration af entry-exit modellen.

Gas tilføres systemet via entry punkter og tages ud af systemet via exit punkter/zoner. Når gassen kommercielt kan flyde i begge retninger, er punktet både
et entry og et exit punkt. Nogle punkter er fysiske, mens andre er virtuelle.
Baltic Pipe projektet medfører, at der kommer to nye punkter til entry-exit modellen. Mod Polen etableres Faxe og mod det Norske opstrøms system etableres
Entry North Sea.
Punkterne i modellen fremefter er (rækkefølgen følger figuren):
•

RES Entry Point: er det virtuelle entry punkt for alle VE gasser f.eks. biogas som tilføres gassystemet

•

Joint Exit Zone (JEZ): er den virtuelle zone, hvor al gas som benyttes i
Danmark og netto forbruget i Sverige tages ud af gastransmissionssystemet

•

Faxe: bliver nyt entry-exit punkt for gassen, som kommer til/fra Polen

•

Ellund: er entry-exit punkt for gassen, som kommer til/fra Tyskland

•

Nybro: er entry punkt for gassen som kommer ind i transmission systemet fra gasproduktionsfelterne i Nordsøen

•

Entry North Sea: bliver det virtuelle entry punkt for al gassen som kommer ind i EP II Grenrørledningen
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Herudover benytter shipperne sig også af følgende punkter:
•

Storage point: er det virtuelle punkt hvor gassen går til/fra de to gaslagre
i Danmark og gas transmissionssystemet

•

Virtuelle handelspunkter:
o Exchange Transfer Facility (ETF): er punkt for handler via gasbørsen
o Gas Transfer Facility (GTF): er punkt for bilaterale handler.

Baltic Pipe projektet indebærer, at der i Nordsøen etableres et tie in-punkt til
Euro Pipe II. Euro Pipe II er den gasledning, som forbinder Kårstø i Norge med
Dornum i Tyskland, og hvor EP II Grenrørledningen forbindes til det norske gassystem.
For at kunne lave en fælles markedszone etableres et nyt virtuel entry punkt ”Entry North Sea” for gas, som kommer ind i det danske system via EP IIgrenrørledningen. Punktet har samme formål som de andre punkter i entry-exit
modellen, f.eks. at definere punkterne hvor gassystemerne møder hinanden og
dermed også hvor gassen går fra et system til et andet system når markedsaktørerne kommercielt flytter gas ind og ud af systemerne.
EP II Grenrørledningen går fra Europipe II til Nybro, se figur 3. Punktet hvor EP II
Grenrørledningen kobles til Europipe II kaldes Entry North Sea. I den norske systemopratør, Gasscos, system kaldes det Exit Point D14. Sammenkoblingen af det
norske og det danske system er konstrueret på en sådan måde, at der i dette
punkt ikke er en ventil, som kan regulere flowet, og der er heller ikke nogen målere. Dette er fordi det er en teknisk og økonomisk optimal løsning, da det vil
være uforholdsmæssigt dyrt at etablere. Det betyder, at Energinet ikke kan styre
tryk og flow i EP II Grenrørledningen. EP II Grenrørledningen vil derfor i praksis
hænge hydraulisk sammen med Europipe II. I Nybro vil der være en ventil, som
kan styre og måle flow.
Denne konstruktion er således uden ventil og målere og betyder i praksis, at
Energinet ikke har kontrol over linepack og fleksibiliteten i røret. Derfor kan Energinet ikke måle aktiviteten i selve punktet og EP II Grenrørledningen. Entry North
Sea indgår derfor i markedsmodellen som et virtuelt entry punkt for al gassen
som kommer ind i EP II Grenrørledningen.
Konstruktionen har indflydelse på, hvilke ydelser der stilles til rådig hed for shipperne i systemet. Det kommer til udtryk på følgende måde:
• For shippere, der alene har adgang til EP II Grenrørledningen gennem forhandlet adgang, jf. opstrømsbekendtgørelsen: For en shipper som kun ønsker adgang til EP II Grenrørledningen vil udgangspunktet for en forhandling være, at shipperen skal være i balance, dvs. en exit nominering i
Gasscos Exit Point D14 er lige med entry nomineringen i Entry North Sea
samt exit nominering i Nybro.
• For shippere, der har adgang til den fælles markedszone, dvs. EP II Grenrørledningen og transmissionssystemet skal exit nominering i Gasscos Exit
Point D14 på samme måde være lige med entry nomineringen i Entry
North Sea. I denne situation skal der ikke nomineres til Nybro. Balancering
følger i dette tilfælde balancemodellen for Joint Balancing Zone (JBZ).
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Figur 3. Skitse af EP II Grenrørledningen og den sammenhæng den indgår i

Udover det ovenfor beskrevne er der følgende to mekanismer, som indgår i driften af det samlede system:
Buffer eller operationel balancering konto
I sammenkoblingspunkter mellem to tilstødende systemer giver systemoperatører sædvanligvis hinanden mulighed for et vist operationelt råderum i punkterne,
der forbinder deres transmissionssystemer med hinanden eller deres transmissions- og opstrømssystemer. Dette sker for bedre at kunne drifte systemerne på
daglig basis, som fx når der er små differencer mellem de mængder som er nomineret kommercielt og de mængder som er leveret rent fysisk. I praksis holdes
styr på disse daglige differencer via en operationel balance konto også kaldt buffer. Også i tilfælde af vedligehold anvendes buffer til at minimere konsekvenserne for shipperne.
Energinet har i dag sådanne aftaler med nabosystemoperatørerne fx i punkterne
Ellund og Nybro. Energinet har også en sådan aftale med Gassco for Entry North
Sea. Dette er en gensidig aftale for at optimere den daglige drift.

Systemfleksibilitet som følge af aftale med Gassco
Som en del af etableringen af Baltic Pipe har Energinet SOV i 2019 indgået en aftale med den norske systemoperatør, Gassco. Aftalen regulerer bl.a. hvordan
samarbejdet mellem de to selskaber skal foregå og sætter standarder for f.eks.
gas kvalitet og tryk.
Som beskrevet overfor vil EP II Grenrørledningen i praksis hænge hydraulisk sammen med Europipe II. Dette betyder at linepack i EP II Grenrørledningen også vil
være en del af Gasscos system.
I aftalen mellem Gassco og Energinet SOV er det på den baggrund aftalt, at Energinet har adgang til fleksibilitet svarende til linepack i EPII grenrørledningen fra
Gassco. Denne fleksibilitet vil Energinet bruge til at drifte gassystemet.
I praksis medfører det f.eks., at Energinet kan iværksætte en profilering af mængderne fra EPII Grenrørledningen til transmissionssystemet ved Nybro, så flowet
ikke nødvendigvis kommer som en ”flad” leverance over døgnets 24 timer. Ener-
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ginet har også mulighed for at flowe mere eller mindre end kundernes nomineringer. Denne fleksibilitet vil indgå til at drifte det samlede system på samme
måde som fleksibiliteten fra det danske og svenske gastransmissions system.
Etableringen af den fælles markedszone og rådighedsaftalen har ikke indflydelse
på ovennævnte, da der ikke som følge den fælles markedszone eller rådighedsaftalen overdrages line-pack eller andre fleksibilitets- eller balanceringsydelser
fra Opstrømsområdet (EP II Grenrørledningen) til Transmissionsområdet.

3.2 Rådighedsaftalen
Den fælles markedszone indebærer endvidere, at der indgås en såkaldt rådighedsaftale.
EP II Grenrørledningen er et opstrømsrørledningsnet og er særskilt reguleret i bekendtgørelse nr. 1410 af 16. december 2019 om adgang til opstrømsrørledningsnet (herefter opstrømsbekendtgørelsen). Det betyder, at der er en række betingelser for tredjepartsadgang til EP II Grenrørledningen, som skal respekteres.
Rådighedsaftalen fastsætter vilkårene for, at Opstrømsområdet stiller kapaciteten
i EP II Grenrørledningen til rådighed for Transmissionsområdet, som dermed kan
udbyde kapaciteten i Entry North Sea. Rådighedsaftalen fastlægger også en fordeling af operationelt ansvar og risici mellem parterne.
Ifølge rådighedsaftalen skal Transmissionsområdet varetage operatørrollen for EP
II Grenrørledningen.
Transmissionsområdet skal dermed opfylde opstrømsbekendtgørelsens krav til
tredjepartsadgang på samme måde, som Opstrømsområdet ville gøre det, hvis
det selv varetog operatørrollen. Det følger endvidere af rådighedsaftalen, at ledig
kapacitet i EP II Grenrørledningen til enhver tid skal stilles til rådighed for anmodninger om forhandlet tredjepartsadgang i EP II Grenrørledningen efter et "først til
mølle-princip".
Transmissionsområdet betaler en pris for rådigheden over kapaciteten i EP II
Grenrørledningen, der afspejler omkostningerne ved EP II Grenrørledningen med
tillæg af en rimelig forrentning af den investerede kapital.
Der er således tale om en tariferingsmetode med et loft over de samlede tarifindtægter, som Opstrømsområdet kan generere fra EP II Grenrørledningen over
rørledningens levetid.
Når Transmissionsområdet køber den fulde kapacitet i EP II Grenrørledningen i 15
år, skal Transmissionsområdet således betale samtlige afskrivninger og driftsomkostninger vedrørende EP II Grenrørledningen samt en rimelig forrentning i den
pågældende periode. Hvis ikke Transmissionsområdet køber den fulde kapacitet i
EP II Grenrørledningen, men en del af denne sælges til anden side, skal Transmissionsområdets samlede betaling reduceres tilsvarende. Opstrømsområdet vil således aldrig kunne tjene mere end omkostningerne ved EP II Grenrørledningen
med tillæg af en rimelig forrentning af den investerede kapital, uanset om den
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fulde kapacitet i rørledningen sælges til Transmissionsområdet eller dele heraf
sælges til anden side.
Konceptet med en rådighedsaftale er kendt fra elsystemet, hvor Energinet Systemansvar A/S som systemoperatør indgår en rådighedsaftale om kapaciteten
med Eltransmission A/S, som ejer transmissionsaktiverne. Et koncept, der tidligere muliggjorde, at der var én uniform transmissionstarif på elområdet, selvom
der var 14 forskellige transmissionsselskaber.
Energinet ønsker på tilsvarende måde gennem rådighedsaftalen at stille den samlede kapacitet i EP II Grenrørledningen til rådighed i den fælles markedszone.
Rådighedsaftalen er vedlagt i sin helhed som bilag 2.

3.2.1 Praktisk håndtering af forhandlet adgang i henhold til opstrømsbekendtgørelsen

Rådighedsaftalen indebærer, at tredjepartsadgang som udgangspunkt håndteres
samlet for EP II Grenrørledningen og transmissionssystemet.
Tredjepartsadgang til EP II Grenrørledningen vil dermed som udgangspunkt inkludere adgang til transmissionssystemet, og adgangsvilkårene vil være fastsat i
Rules for Gas Transport.
Såfremt en shipper anmoder om adgang til EP II Grenrørledningen alene, vil en
sådan anmodning blive håndteret som beskrevet i opstrømsbekendtgørelsen.
Processen er skitseret nedenfor i figur 4.
• Enhver kan anmode om at få adgang til EP II Grenrørledningen
• Dette kan fx gøres ved en forespørgsel til anmodning@energinet.dk
Forespørgsel. • Energistyrelsen orienteres straks efter modtagelsen af en ansøgning

Adgang?

•JA: Umiddelbart efter et positivt svar forhandles priser og betingelser
•Nej: Hvis der ikke er muligt at give adgang af en af de årsager, som i medfør
af opstømsbekendtgørelsen lovligt kan begrunde et afslag, vil ansøger
modtage et begrundet afslag hurtigst muligt

• Priser og betingelser for ydelser fastsættes ved forhandling, men vil tage
udgangspunkt i følgende:
• Et sæt offentliggjorte standard terms and conditions der vil blive
udarbejdet med inspiration fra markedspraksis på dansk sokkel,
infrastrukturens tekniske begrænsninger samt samspil og indflydelse fra
Forhandling
de systemer, som den er forbundet med
• En offentliggjort vejlendende standard transportomkostningspris. Ifølge
de foreløbige indikationer forventes en pris i størrelsesorden 2,5 øre/m3.

Tilsyn

• Priser og betingelser fastsættes således, at der ikke diskrimineres mellem
ansøgere
• Priser og betingelser anmeldelse til Forsyningstilsynet
• Forsyningstilsynet er tvistbilæggelsesmyndighed og fører tilsyn med, at
priser og betingelser er rimelige

Figur 4. Skitse af proces for anmodning om adgang til EP II Grenrørledningen
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3.3 Balancezone
Det generelle princip bag balanceringen er at shipperne er ansvarlige for at balancere deres tilførsel af gas til transmissionssystemet i forhold til aftaget fra slutkunderne. TSOen sikrer at shipperen har de rette incitamenter til at balancere således at shipperen ønsker at handle sig selv i balance med korte gasprodukter på
en handelsplatform. Dette er for at minimere behovet for, at Energinet som TSO
er nødt til at udføre balancering. TSOen skal derfor kun foretage såkaldt rest-balancering for at holde systemet inden for det driftsmæssigt forsvarlige.
Dette overordnede princip er defineret i forordningen om balancering (BAL NC).
De specifikke regler om balanceringen er altid af finde i nyeste version af General
terms and conditions for gas transport (før omtalt som Rules for Gas Transport).
Balanceringen var oprindeligt afgrænset til det danske gas transmissionsnet. Ved
introduktionen af den fælles balancezone, Joint Balancing Zone (JBZ), for Danmark og Sverige blev balanceringen udvidet til også at omfatte det svenske gas
transmissionsnet. Dette skete den 1. april 2019, efter Forsyningstilsynets godkendelse publiceret den 28. marts 2019.
På samme måde vil den fælles balancezone blive yderligere udvidet med EPII
Grenrørledningen. Ved introduktionen af en fælles markedszone vil EPII Grenrørledningen og Entry North Sea punktet samtidigt indgå i den fælles balancezone
JBZ. Dette er planlagt til 1. oktober 2022.
Ved introduktionen af JBZ skulle shipperne ikke længere holde sig i balance i to
forskellige balancesystemer men i stedet kun i et balancesystem. Ved at EPII
Grenrørledningen også indgår i JBZ vil shipperne opleve samme fordel, dvs. kun at
skulle holde sig i balance i et system, i stedet for to forskellige systemer. Dette vil
bidrage til at forenkle den daglige balanceringsøvelse for shipperne.
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4. Afgrænsning i forhold til øvrige metodeanmeldelser
4.1 Justeringer i balancemodel
Integrationen af Baltic Pipe indebærer endvidere nogle ændringer i den nuværende balancemodel, bl.a. implementering af Within-day Obligations (WDO’er)
på grund af de kommende store mængder transitgas.
Ændringerne i balancemodellen er blevet metodeanmeldt særskilt i ”Submission
of methodology approval of adjusted commercial balance model”, dateret 11.
juni 2021.
4.2 Justeringer i tarifmetoden
Forsyningstilsynet har herudover i afgørelsen af 31. maj 2019 om godkendelse af
den nuværende tarifmetode bl.a. fastsat et vilkår, hvorefter metoden skal genvurderes med tilbagevendende intervaller på 3-4 år, første gang med virkning fra
1. oktober 2022.
På den baggrund er Energinet i gang med at udarbejde oplæg til metode for tariffer med enkelte justeringer i forhold til den gældende tarifmetode. I forbindelse
med fremsættelsen af den justerede tarifmetode, vil der bl.a. blive foretaget konsekvensberegninger af inkludering af det nye entry punkt i sammenligningen mellem Capacity Weighted Distance og den uniforme tarifmetode samt at tarifmetoden i øvrigt lever op til kravene listet i tarifnetværkskodens (NC TAR) artikel 7.

5. Retsgrundlag
Retsgrundlaget er vedlagt som bilag 1.
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6. Energinets ejerskab og drift af gastransmissions- og opstrømsvirksomhed
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/73/EF af 13. juli 2009 om
fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv
2003/55/EF (gasdirektivet) fastsætter en række fælles regler for transmission, distribution, forsyning og oplagring af naturgas, herunder regler for, hvordan sektoren for naturgas skal organiseres og fungere, hvordan der opnås adgang til markedet, samt hvilke kriterier og procedurer, der skal anvendes ved udstedelse af
godkendelser til transmission, distribution, forsyning og oplagring af naturgas,
samt hvorledes systemerne skal drives. Det overordnede formål er at fremme et
velfungerende indre marked for naturgas.
Direktivet er implementeret i dansk ret, herunder bl.a. i lov om gasforsyning og
lov om energinet.
Det fremgår herefter bl.a. af lov om gasforsyning, § 10 b, som gennemfører direktivets artikel 9, at der er krav om ejermæssig adskillelse mellem transmissionsselskaber og produktions- og handelsaktiviteter. Videre følger det af § 10 c, at Forsyningstilsynet certificerer transmissionsselskaber, hvis de opfylder kravene om
ejermæssig adskillelse.
Direktivets krav om ejermæssig adskillelse medførte ved implementeringen ikke
ændringer i konstruktionen af Energinet, idet det blev vurderet, at kravet allerede
var opfyldt. Energinets virksomhed var defineret i lov om energinet § 2, stk. 2.
Det fulgte (og følger fortsat) heraf, at Energinet hverken alene eller sammen med
andre, har mulighed for at udøve kontrol eller udøve rettigheder over et gasproduktions-, gasforsynings-, elproduktions- eller elhandelsselskab. Energinet er endvidere certificeret i overensstemmelse med § 10 c.
Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV), og er reguleret af lov om
Energinet. Energinet kan i henhold til lov om energinet, § 2, stk. 2, bl.a. varetage
gastransmissionsvirksomhed, ligesom Energinet kan varetage gasdistributions-,
gaslager-, gasopstrømsrørlednings- og gasopstrømsanlægsvirksomhed.
Udgangspunktet efter lov om energinet er, at alle aktiviteter ejes og drives samlet. Energinet kan dog efter godkendelse fra energi-, forsynings- og klimaministeren oprette helejede datterselskaber, jf. § 2, stk. 3, ligesom Energinet efter § 2,
stk. 4, efter godkendelse fra energi-, forsynings- og klimaministeren, kan foretage
selskabsmæssige omstruktureringer af sin virksomhed, herunder fusioner og
spaltninger mellem Energinet og Energinets helejede datterselskaber.
Energinet har i henhold til § 2, stk. 3 og 4, oprettet en række datterselskaber efter godkendelse fra energi-, forsynings- og klimaministeren.
Der stilles en række krav til Energinets økonomi og regnskabsmæssige forhold,
som er ens for Energinet og virksomhedens helejede datterselskaber. Det følger
således bl.a. af § 12, at der skal føres separate regnskaber for hver af virksomhedens elektricitetsrelaterede og gasrelaterede aktiviteter, herunder drift af systemansvarlig virksomhed og transmissions-, distributions-, lager-, gasopstrømsrørlednings- og gasopstrømsanlægsvirksomhed, og for olierørlednings- og separationsaktiviteter. Endvidere skal indtægter fra ejerskab af eltransmissionsnet, eldistributionsnet, gastransmissionssystemer, gasdistributionssystemer, lagerfaciliteter, gasopstrømsrørledningsnet og gasopstrømsanlæg samt olierørledning og separationsfaciliteter specificeres. Kravene er uafhængig af, hvordan den nærmere
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organisering af Energinet er indrettet i datterselskaber mv., men følger de pågældende aktiviteter.
Der er således ikke nærmere krav til, hvorledes de forskellige aktiviteter, som
Energinet i henhold til lov om Energinet kan eje og drive, skal organiseres, herunder at visse aktiviteter eventuelt ikke kan drives i samme datterselskab. Det er på
den baggrund Energinets vurdering, at den skitserede drift af transmissionsvirksomhed og opstrømsvirksomhed i metodeanmeldelsen er i overensstemmelse
med de krav, der stilles hertil i bl.a. gasforsyningsloven og lov om Energinet. Den
definition, der er af de forskellige aktiviteter – transmission og opstrøm – i direktivet, naturgasforsyningsloven mv. udelukker efter Energinets vurdering ikke den
opgavevaretagelse, som Energinet har skitseret i forhold til metodeanmeldelsen,
herunder i rådighedsaftalen. Direktivets krav om selskabsmæssig adskillelse af
visse aktiviteter samt de krav, der stilles til de regnskabsmæssige forhold overholdes således. Rådighedsaftalen sikrer endvidere gennemsigtighed med opgavevaretagelsen.
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7. Energinets vurdering af den fælles markedszone
7.1 Generelt
Der findes ikke nogen specifik retsakt, som positivt beskriver muligheden for at
etablere en fælles markedszone som den ønskede. Hverken gasforsyningsloven
eller den europæiske gasregulering indeholder bestemmelser, om sammenlægning af markedszoner. Der er derfor intet til hinder for at lave en sådan sammenlægning. Det afgørende er at sammenlægningen ikke sker på en måde som strider mod andre regler i reguleringen.
De hensyn, som den fælles markedszone varetager, er helt igennem sammenfaldende med de hensyn, som ligger bag reguleringen af det indre marked for naturgas og er med til at understøtte og fremme disse hensyn. Det overordnede formål med den fælles markedszone er således at skabe en forenkling af markedsadgangen til det danske gassystem for derved at bidrage til skabelsen af et mere tilgængeligt, konkurrencepræget og gennemsigtigt gasmarked, hvor adgang tilbydes på ikke-diskriminerende vilkår Den fælles markedszone er derfor fuldt ud i
overensstemmelse med den gældende regulering på gasområdet. Energitilsynet
har tilsluttet sig dette i sin udtalelse af 31. januar 2017 om principperne for markedszone og metode til fastsættelse af tariffer i forbindelse med Baltic Pipe-projektet, særligt punk 32-38, hvor tilsynet udtaler følgende:
"32. Energitilsynet kan derfor isoleret set tilslutte sig målet om at forenkle adgangen til transport fra det norske offshore-system til Danmark
(Sverige) og til Polen ved at lade entry-punktet til det danske marked
starte ved indgangspunktet fra den norske infrastruktur i Nordsøen.
33. Energitilsynet gør opmærksom på, at hverken den danske natur-gasforsyningslov eller den europæiske gasforordning (med netregler) har
bestemmelser om begrebet ”markedszoner” eller ”markedsområder”.
Grundlæggende gælder, at enhver mod betaling har ret til at benytte
transmissionsnet, og at tildeling af transmissionskapacitet skal tilbydes
på transparente og ikke-diskriminerende vilkår, jf. naturgas-forsyningslovens § 38, stk. 1, og gasforordningens artikel 16, stk. 2.
34. Tilsvarende bestemmelser gælder for adgang til opstrømssystemet.
35. Der er derfor ikke noget til hinder for at lægge markeder eller markedszoner sammen for eksempelvis at skabe mere tilgængelige, konkurrenceprægede og gennemsigtige markeder.
36. Energitilsynet bemærker endvidere, at zonesammenlægninger og
markedssammenlægninger pågår flere steder i Europa. F.eks. bestod
det tyske gasmarked i 2010 af syv markedszoner, men markedet er siden blevet reduceret til to markeds-områder for kapacitetsbooking.
37. Også det europæiske agentur for samarbejde mellem regulatorer,
ACER, understøtter med den såkaldte Gas Target Model (GTM) en udvikling, hvor de enkelte landes gasmarkeder løbende evalueres med
henblik på fortsat markedsudvikling – f.eks. via markedssammenlægninger.
38. Energitilsynet finder derfor, at det har god støtte i den generelle
markedsudvikling og EU's erklærede målsætninger, at der sker en forenkling af markedsadgangen, at tilstødende systemer lægges sammen,
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hvor det er muligt, og at der skabes bedre forsyningsdiversifikation og
sikkerhed for gasforsyningen i fremtiden."
ACER publicerede i 2015 “EUROPEAN GAS TARGET MODEL, REVIEW AND
UPDATE”. Her anføres i kapitel 2.4 følgende under overskriften “Gas market vision” (vores understregning):
“It is crucial that the right structural framework exists to allow functioning
gas markets to emerge. The European gas market will consist of interconnected entry-exit zones with virtual trading points (virtual hubs). Shippers
should be able to trade gas freely within each entry-exit zone, with the size
of each zone being as large as the existing infrastructure allows (i.e. such
that internal physical congestion does not unduly restrict gas trading within
zones). As a general rule, entry-exit zones should not be defined on the basis
of national boundaries but based on physical realities and market needs.
Achieving the single gas market requires sufficient interconnection between markets, so the regulatory regime should include mechanisms that
allow the market to signal where investment is needed and provide Transmission System Operators (TSOs) with a predictable framework for generating sufficient revenues to cover the costs of infrastructure. Once built, interconnection capacity needs to be easily accessible to shippers on a nondiscriminatory basis, and at a transparent and fair price. …”
ACER anfører i samme dokument (kap. 4.5), at hvis” … a Member State is unlikely
to have a functioning wholesale gas market by 2017 […] structural market reform
is necessary.” Danmark er rød i ACERs oversigtstabel med resultaterne fra GTM
2011 criteria assessment, hvilket betyder at der er behov for markedsreformer.
ACER lister følgende eksempler på mulige strukturelle markedsreformer:
• Market merger
• Trading region
• Satellite market
Disse gasmarkedsvisioner og forslag til strukturelle markedsreformer har haft indflydelse på måden, hvorpå Energinet har struktureret det danske gasmarked. Dette
er eksemplificeret med etableringen af Joint Balancing Zone (JBZ) med Sverige,
hvormed der blev skabt et balanceområde med et virtuelt handelspunkt (ETF), hvor
der købes kapacitet i samme exit point for forbrug i både Danmark og Sverige. En
løsning der ikke lader sig begrænse af nationale grænser, men udnytter de muligheder, som de fysiske realiteter tillader, til gavn for markedet.
Den fælles markedszone er inspireret af de samme gasmarkeds visioner fra ACERs
Gas Target Model. Metoden indebærer således også, at der skabes et balanceområde med et virtuelt handelspunkt (ETF) i samme entry-exit zone. Forskellen er
blot, at det her sker på tværs af regulatoriske grænser i stedet for nationale grænser, men formålet om et mere velfungerende og integreret gasmarked er det
samme.
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I det følgende redegøres nærmere for Energinets vurdering af de enkelte elementer i den fælles markedszones forenelighed med de relevante retsregler på området.
7.2

Rådighedsaftalen

7.2.1 Rådighedsaftalens forenelighed med opstrømsbekendtgørelsen
EP II Grenrørledningen er en opstrømsrørledning, som er underlagt reguleringen i
opstrømsbekendtgørelsen. Opstrømsbekendtgørelsen fastsætter de minimumskrav for tredjepartsadgang, som ejeren/operatøren af en opstrømsrørledning skal
opfylde. Det følger heraf, at EP II Grenrørledningen er underlagt forhandlet tredjepartsadgang, hvorimod transmissionssystemet er underlagt reguleret tredjepartsadgang.
Opstrømsbekendtgørelsen indeholder ingen nærmere regler om, hvordan tredjepartsadgangen til opstrømsrørledninger skal udbydes, herunder hvilke produkter
der skal udbydes. Det følger dog af diskriminationsforbuddet, at produkter, der
benyttes af ejeren/operatøren selv eller af eksisterende shippere, også skal være
tilgængelige på tilsvarende vilkår for andre tredjeparter, der ønsker adgang til
rørledningen, medmindre der er saglige begrundelser for at afvise dette.
Opstrømsbekendtgørelsen er ikke til hinder for, at ejeren af en opstrømsrørledning går videre og giver shipperne adgang til opstrømsrørledningen på bedre og
mere transparente vilkår, end der følger af kravene i bekendtgørelsen og princippet om forhandlet adgang, således som det er hensigten med rådighedsaftalen
og den fælles markedszone.
Det bemærkes, at konkurrencemyndighederne i 2003 pålagde DONG (nu Ørsted)
at implementere et "regime" for tredjepartsadgang til DONGs opstrømsrørledninger, som rækker væsentlig ud over de forpligtelser for forhandlet tredjepartsadgang, der fremgår af opstrømsbekendtgørelsen.4 DONG afgav således tilsagn om
at gennemføre en lang række tiltag i retningen af mere reguleret adgang DONG,
herunder forudgående offentliggørelse af hovedvilkår for tredjepartsadgang og
skabelse af rimelige, ikke-diskriminerende og transparente balanceringsregler baseret på objektive kriterier. Afgørelsen understreger, at reglerne i opstrømsbekendtgørelsen om forhandlet adgang alene er minimumsregler, som ikke er til
hinder for, at en ejer eller operatør af en opstrømsrørledning påtager sig (eller
pålægges) at give tredjepartsadgang på mere objektive og transparente vilkår,
end opstrømsbekendtgørelsen kræver, hvilket netop er det, som vil ske med
etableringen af den fælles markedszone.
Når EP II Grenrørledningen inddrages i en fælles tariferings- og balancezone med
det danske transmissionssystem, vil tredjepartsadgang til EP II Grenrørledningen
som udgangspunkt inkludere adgang til transmissionssystemet, og adgangsvilkårene vil i så fald være fastsat i Rules for Gas Transport, som anmeldes til Forsyningstilsynet. Da adgangsvilkårene for EP II Grenrørledningen i så fald vil være underlagt den mere vidtgående regulering (til shippernes fordel), der gælder for ad-

4 Jf.

punkt 70 i Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2003 – j. nr. 3/1120-0301-0222/cp-arh.
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gang til transmissionssystemet, kan det lægges til grund, at vilkårene også opfylder de krav, der gælder for adgang til opstrømsrørledningsnet i medfør af opstrømsbekendtgørelsen.
Hertil kommer, at shippere under den fælles markedszone bevarer muligheden
for at anmode om forhandlet adgang til EP II Grenrørledningen alene og bevarer
alle andre rettigheder, som følger af opstrømsbekendtgørelsen.
Dette indebærer bl.a. at priser og betingelser for adgang til grenrørledningen er
underlagt Forsyningstilsynets tilsyn, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, og
Forsyningstilsynet vil i medfør af § 6, stk. 2, til en hver tid af egen kraft kunne udstede påbud om at ændre priser og betingelser, såfremt tilsynet finder, at de er i
modstrid med reglerne i opstrømsbekendtgørelsen, herunder hvis dette måtte
skyldes vilkårene i Rådighedsaftalen. Tvister om priser og betingelser kan endvidere indbringes for Forsyningstilsynet som tvistløsningsorgan i medfør af bekendtgørelsens § 7.
Etableringen af den fælles markedszone og indgåelse af Rådighedsaftalen er derfor fuldt ud forenelig med reglerne i Opstrømsbekendtgørelsen.
7.2.2 Rådighedsaftalens forenelighed med gasforsyningslovens § 28 c
Det følger af § 28 c, stk. 3, jf. stk. 1, at aftaler, der indgås af Energinet eller denne
virksomheds helejede datterselskaber, skal indgås på markedsmæssige vilkår.
Det er Energinets opfattelse, at Rådighedsaftalen, herunder den betaling, der skal
betales fra Transmissionsområdet til Opstrømsområdet for rådighed over kapaciteten i EP II Grenrørledningen baseret på cost+-princippet, opfylder kravet om
markedsmæssighed. For så vidt angår cost+-princippet er dette stadfæstet gennem praksis både på energiområdet, det konkurrenceretlige område og på det
skatteretlige område.
Hvis Forsyningstilsynet ikke finder markedsmæssigheden af en aftale godtgjort,
kan Forsyningstilsynet til en hver tid skønsmæssigt fastsætte den markedsmæssige pris og lægge denne pris til grund for den økonomiske regulering af Energinet.
7.3

Den fælles balancezone

7.3.1 Den fælles balancezones forenelighed med NC BAL
7.3.1.1 Generelt
Det følger af NC BAL, art. 2, nr. 1, at forordningen finder anvendelse på balanceringszoner inden for Unionens grænser. En "balanceringszone" er defineret som
"et entry-exitsystem, for hvilket der gælder en specifik balanceringsordning, og
som kan omfatte distributionssystemer eller dele heraf", jf. art. 3, stk. 1, nr. 1. Definitionen er bred og kan efter sin ordlyd omfatte både transmissions-, distributions- og opstrømssystemer.
Det følger imidlertid forudsætningsvist af definitionen af "balancering" i art. 3,
stk. 1, nr. 2, at reglerne er møntet på balancering af transmissionsnet. Definitionen lyder: "balancering: en handling, som foretages af transmissionssystemoperatøren for at ændre gasstrømmene ind i eller ud af transmissionsnettet, dog ikke
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handlinger i forbindelse med gas, der ikke er registreret som udtræk fra systemet,
og gas, som transmissionssystemoperatøren bruger til systemets drift."
Tilsvarende gælder for definitionen af "balanceringsydelse", som lyder: "en ydelse
til en transmissionssystemoperatør, via en kontrakt for gas, der er nødvendig for
at imødekomme kortfristede udsving i gasudbud eller -efterspørgsel, og som ikke
er et kortfristet standardprodukt."
Det danske transmissionssystem er således omfattet af forordningens anvendelsesområde og skal leve op til kravene heri, mens EP II Grenrørledningen isoleret
set ikke kan anses for omfattet af forordningens krav til balancering og køb af balanceringsydelser. Når EP II Grenrørledningen bliver en del af en fælles balancezone med det danske transmissionssystem, vil EP II Grenrørledningen fortsat ikke
være omfattet af forordningens regler, men balancering i rørledning vil på grund
af den fælles balancezone de facto blive håndteret efter disse regler.
Den danske balancemodel er metodegodkendt af Forsyningstilsynet, som har vurderet, at modellen udgør korrekt implementering af NC BAL. Den fælles markedsmodel og etableringen af en fælles balancezone mellem det danske trans-missionssystem og EP II Grenrørledningen vil ikke i sig selv føre til ændringer i den danske balancemodel. En fælles balancezone vil således ikke ændre ved grundprincippet om, at shipperne selv er ansvarlige for at være i balance, og modellen vil
ikke føre til lempeligere krav til de enkelte netbrugeres individuelle balanceansvar. Gas TSO'en vil endvidere ikke sælge eller på anden måde tildele balancerings- eller fleksibilitetsydelser til netbrugerne.
Etableringen af en fælles balancezone mellem det danske transmissionssystem og
EP II Grenrørledningen og den deraf følgende udnyttelse af fleksibilitet på tværs
af de to systemer vil tjene de samme formål, som en fælles balancezone bestående af to transmissionssystemer. Dette gælder bl.a. de formål, som er afspejlet i
præamblen til NC BAL punkt 1-3 og ikke mindst formålet i artikel 21, stk. 4, i den
europæiske gasforordning (forordning (EF) 715/2009), hvorefter medlemsstaterne skal sikre, at transmissionssystemoperatørerne bestræber sig på at harmonisere balanceringsordninger og strømline strukturer og niveauer for balanceringstariffer for at fremme handlen med gas.
Den fælles balancezone tjener således præcis de samme formål som etableringen
af den fælles balancezone mellem Danmark og Sverige. Energinet er derfor af den
opfattelse, at etableringen af den fælles balancezone kan godkendes ud fra de
samme hensyn som den fælles balancezone mellem Danmark og Sverige
Hvis en shipper anmoder om forhandlet adgang til EP II Grenrørledninger, som
beskrevet ovenfor under punkt [indsæt punkt nr.] vil den pågældende shipper
kunne forhandle om balanceringsvilkårene på samme måde som med alle øvrige
adgangsvilkår.
7.3.2 Overvejelser vedrørende særlige problemstillinger
Energinet har overvejet, om Gas TSO'en med køb af rådigheden over al kapaciteten
i Opstrømsrørledningen og etableringen af den fælles balancezone kan siges at foretage "balancering" eller købe "balanceringsydelser" i NC BAL's forstand. I givet
fald vil disse handlinger skulle overholde kravene i NC BAL, herunder kravene om,
at transmissionssystemoperatøren skal foretage balancering ved hjælp af:
a) køb og salg af kortfristede standardprodukter via en handelsplatform
og/eller
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b) brug af balanceringsydelser, som kontraheres på en markedsbaseret
måde via en gennemsigtig og ikke-diskriminerende offentlig udbudsprocedure,
jf. art. 6, stk. 3, og art. 8. stk. 3.
De ovennævnte problemstillinger er behandlet i det følgende.
7.3.2.1 Indebærer den fælles balancezone, at Gas TSO'en foretager balancering?
Som nævnt defineres balancering i NC BAL som "en handling, som foretages af
transmissionssystemoperatøren for at ændre gasstrømmene ind i eller ud af transmissionsnettet, dog ikke handlinger i forbindelse med gas, der ikke er registreret
som udtræk fra systemet, og gas, som transmissionssystemoperatøren bruger til
systemets drift."
Spørgsmålet er, om Gas TSO'en med køb af rådigheden over al kapaciteten i Opstrømsrørledningen og udnyttelsen af buffer-fleksibiliteten herfra i transmissionssystemet i kraft af den fælles balancezone kan siges at foretage "balancering" i NC
BAL's forstand.
Selvom en udnyttelse af buffer-fleksibiliteten i EP II Grenrørledningen til fordel for
transmissionssystemet i en fælles balancezone mellem Opstrømsrørledningen og
transmissionssystemet må antages at indebære, at der teknisk set "ændres gasstrømme ind i eller ud af transmissionsnettet", vurderer vi, at dette ikke er omfattet
af balanceringsbegrebet i NC BAL.
For det første er det efter det oplyste almindelig praksis, at der mellem Gas TSO'er
i tilstødende transmissionssystemer "lånes" buffer-gas til balanceringsformål –
hvorved der teknisk set sker en ændring af gasstrømmene mellem de to transmissionssystemer – uden at dette anses for omfattet af NC BAL.
For det andet er der i EU flere eksempler på, at flere separate transmissionssystemer og dertilhørende balancezoner med myndighedernes godkendelse lægges
sammen til én samlet balancezone, herunder bl.a. etableringen af den fælles balancezone for Danmark og Sverige. I en fælles balancezone mellem to tilstødende
transmissionssystemer vil transmissionssystemoperatørerne også udnytte fleksibiliteten i de to systemer på en måde, som indebærer ændringer i gasstrømmene
mellem de to transmissionssystemer, på samme måde som det vil blive tilfældet
med den tiltænkte fælles balancezone mellem Opstrømsrørledningen og det danske transmissionssystem.
Forsyningstilsynet anfører således på side 10 i sin afgørelse vedrørende godkendelsen af den fælles balancezone mellem Danmark og Sverige følgende om den
fælles balancemodel:
"Den danske kommercielle balancemodel udvides til at inkludere det svenske transmissionssystem/engrosmarked. Dette betyder blandt andet, at
den danske grøn-gul zone model, jf. figur 1 i sagsfremstillingen, udvides, så
den i fremtiden dækker både Danmark og Sverige. Det vil sige, at grøn-gul
zone modellen kommer til at omfatte svensk system-fleksibilitet (linepack),
således at den samlede fleksibilitet bliver større."
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Forsyningstilsynet tager i afgørelsen ikke eksplicit stilling til, om udnyttelse af fleksibilitet på tværs af de to transmissionssystemer er omfattet af balanceringsbegrebet i NC BAL, men det følger forudsætningsvist af afgørelsen, at tilsynet vurderer,
at dette ikke er tilfældet.
Forsyningstilsynet anfører endvidere følgende i afgørelsen:
På side 23:
"NC BAL (Kommissionens forordning (EU) Nr. 312/2014 af 26. marts 2014
om en netregel for balancering af gastransmissionsnet) har ingen specifikke regler om grænseoverskridende balancering eller regionale balanceringszoner. Netreglen har dog en række betragtninger (1-3) i præamblen,
som støtter grænseoverskridende balancering."
På side 29:
"FSTS bemærker i den forbindelse, at NC BAL fremhæver (præamblens betragtning 2), at det er en forudsætning for en større markedsintegration,
at reglerne for balancering fremmer gashandel på tværs af balanceringszoner og dermed bidrager til at skabe markedslikviditet.
FSTS henviser i øvrigt til den europæiske gasforordning (artikel 21, stk. 4),
som anfører, at medlemsstaterne skal sikre, at ”transmissionssystemoperatørerne bestræber sig på at harmonisere balanceringsordninger og
strømline strukturer og niveauer for balanceringstariffer for at fremme
handelen med gas.”
På side 31:
"Den danske balancemodel implementerer NC BAL og lever op til de nævnte
krav i NC BAL – og den er indarbejdet i gasmarkedet – hvorfor det giver god
mening at den danske model udvides til at omfatte Sverige, som dermed
lever op til NC BAL og overordnede europæiske mål om at skabe større og
sammenhængende markeder med fælles regler, jf. bl.a. præamblen (betragtning 1-3) til NC BAL."
Det følger desuden af afgørelsen, at tilsynet anser den øgede fleksibilitet på tværs
af de to transmissionssystemer til gavn for netbrugerne som en væsentlig gevinst
ved den fælles balancezone.
Samlet set må det lægges til grund, at udnyttelse af fleksibiliteten på tværs af to
transmissionssystemer i en fælles balancezone ikke udgør balancering i NC BAL's
forstand, og at en sådan udnyttelse af fleksibiliteten derfor ikke strider mod kravene i NC BAL om, at balancering skal ske ved køb og salg af kortfristede standardprodukter via en handelsplatform og/eller brug af balanceringsydelser, som kontraheres på en markedsbaseret måde via en gennemsigtig og ikke-diskriminerende
offentlig udbudsprocedure.
Energinet vurderer, at det samme må gælde udnyttelse af fleksibilitet på tværs af
Opstrømsrørledningen og det danske transmissionssystem efter etablering af en
fælles balancezone mellem de to systemer. Det forhold, at Opstrømsrørledningen
er undergivet forhandlet adgang, kan efter Energinets vurdering ikke føre til et andet resultat.
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Etableringen af en fælles balancezone mellem det danske transmissionssystem og
Opstrømsrørledningen og den deraf følgende udnyttelse af fleksibilitet på tværs af
de to systemer vil således tjene de samme formål, som en fælles balancezone bestående af to transmissionssystemer. Dette gælder bl.a. de formål, som er afspejlet
i præamblen til NC BAL punkt 1-3 og ikke mindst formålet i artikel 21, stk. 4, i forordning (EF) 715/2009), hvorefter medlemsstaterne skal sikre, at transmissionssystemoperatørerne bestræber sig på at harmonisere balanceringsordninger og
strømline strukturer og niveauer for balanceringstariffer for at fremme handlen
med gas.
7.3.2.2 Indebærer Rådighedsaftalen eller den fælles balancezone, at Gas TSO'en kø-

ber balanceringsydelser?
Som nævnt er en balanceringsydelse i NC BAL defineret som en ydelse til en transmissionssystemoperatør via en kontrakt for gas, der er nødvendig for at imødekomme kortfristede udsving i gasudbud eller -efterspørgsel, og som ikke er et kortfristet standardprodukt.
Allerede fordi hverken Rådighedsaftalen eller den fælles balancezone efter Energinets vurdering indebærer køb af gas, vurderer Energinet, at de ydelser, som Transmissionsområdet køber af Opstrømsområdet, falder uden for begrebet "ydelse til
en transmissionssystemoperatør, via en kontrakt for gas". Ydelserne er derfor ikke
omfattet af definitionen på en balanceringsydelse.
Derudover henvises til de grunde, som er anført ovenfor, om, at Rådighedsaftalen
og etableringen af den fælles balancezone ikke udgør balancering i NC BAL's forstand og i øvrigt må anses for at være i overensstemmelse med det overordnede
formål med NC BAL.
7.3.2.3 Indebærer Rådighedsaftalen eller den fælles balancezone, at Gas TSO'en tilbyder linepack-fleksibilitet i NC BAL art. 43's forstand eller stiller linepack-fleksibilitet "til rådighed" i NC BAL art. 44's forstand?
Energinet vurderer, at både NC BAL art. 43 og art. 44 er møntet på den situation,
hvor en gastransmissionssystemoperatør udbyder linepack-fleksibilitet til salg til
shipperne. Dette vil ikke blive tilfældet med hverken Rådighedsaftalen eller den
fælles balancezone.

7.4

Etablering af et nyt entry-punkt til det danske entry-exit system

7.4.1 Det ny entry-punkts forenelighed med NC CAM
NC CAM fastsætter bl.a. bestemmelser om metoder for kapacitetstildeling mv. i
gastransmissionssystemer for eksisterende og ny kapacitet. Det fremgår af NC
CAM, artikel 1, at forordningen vedrører gastransmissionssystemer og transmissionssystemoperatører, der støder op til hinanden. Når der i artikel 2 og 3 nævnes
sammenkoblingspunkter, må det derfor forstås som sammenkoblingspunkter
mellem to gastransmissionssystemer og ikke mellem et gastransmissionssystem
og en opstrømsrørledning. Energinet vurderer derfor, at NC CAM hverken finder
anvendelse på sammenkoblingen mellem EP II Grenrørledningen og det danske
gastransmissionssystem eller sammenkoblingen mellem EP II Grenrørledningen
og Europipe II.
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Direktivet om fælles regler for det indre marked for naturgas definerer omkring
adgang til opstrømsrørledningsnet, artikel 34(2), at målsætningen skal være en
rimelig og åben adgang og at der skabes et konkurrencepræget marked for naturgas. Dermed giver direktivet metode frihed til at vælge hvordan adgang til opstrømsrørledningsnet skal organiseres. Hvis samme eller sammenlignelige metoder som beskrives i CAM benyttes i opstrømsrørledningsnet er det ikke ensbetydende med at entry-punktet er underlagt CAM, idet Direktivet netop skelner
skarpt mellem opstrømsrørledningsnet og transmission. Derfor kan metoder som
er kendt fra CAM godt benyttes på punkter i opstrømsrørledningsnet, så længe
de giver rimelig og åben adgang og at de er med til at skabe et konkurrencepræget marked for naturgas. Energinet er derfor af den opfattelse, at NC CAM ikke er
relevant i forhold til denne metodeanmeldelse.
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8. Høringsproces
Energinet har informeret markedsdeltagere, myndigheder, nabo TSO’er og andre om
principperne for en fælles markedszone fra processen startede i 2016 og indtil nu. Der
har været mange fora, mange præsentationer og mange dokumenter – der alle gentager de samme principper for en fælles markedszone.
Disse samme principper for en fælles markedszone er også præsenteret på Shippers’
Forum og der blev holdt en User Group den 14. januar 2021.
Den formelle høring er via dokumentet ”Methodology for establishing a Joint Market
Zone – Consultation document”, som findes i en opdateret version i Bilag 3.
Dokumentet var i høring i seks uger fra 21. december 2020 til 31. januar 2021.
Energinet har modtaget 5 høringssvar, der er vedlagt som Bilag 4.
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9. Oversigt over bilag:
Bilag 1: Retsgrundlag
Bilag 2: Rådighedsaftale
Bilag 3: Methodology for establishing a Joint Market Zone - Consultation document
Bilag 4: Høringssvar / consultation responses
Det var en fælles høring for den fælles markedszone og tarif metode, hvilket
også er afspejlet i høringssvarene.
• Gaz-System
• Total
• Ørsted
• Dansk Energi
• PGNiG
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AFTALE OM RÅDIGHED OVER OG KOMMERCIEL DRIFT AF EP II GRENRØRLEDNINGEN
Aftalen er indgået med effekt fra Ikrafttrædelsesdagen
MELLEM

[Navn på det Energinet-selskab som ejer Opstrømsrørledningen]
("Gasopstrøm")

OG

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

1.

BAGGRUND OG FORMÅL

A.

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

B.

Gasopstrøm er et helejet datterselskab af Energinet, som ejer Opstrømsrørledningen.

C.

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

D.

Da Opstrømsrørledningen systemmæssigt ikke kan isoleres fra Europipe II, varetager Gassco ifølge OIA'en det overordnede systemoperatøransvar – bl.a. bestående i koordination af gasflowet samt retten til at styre gasflowet gennem
modtageterminalen i Nybro - for det sammenhængende Opstrømsrørledningsnet, som Europipe II og Opstrømsrørledningen tilsammen udgør. Energinet varetager ifølge OIA'en som operatør af Opstrømsrørledningen bl.a. salg af kapacitet i Opstrømsrørledningen og tarifering heraf samt den tekniske drift og vedligeholdelse af Opstrømsrørledningen.

E.

Opstrømsrørledningen er en del af Baltic Pipe-projektet.
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F.

Energinet har som resultat af Open Season 2017 for Baltic Pipe indgået aftale
med tredjepart om reservation af 8 bcm/y af kapaciteten i Baltic Pipe i en periode på 15 år fra idriftsættelsen af Baltic Pipe.

G.

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

H.

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

I.

Forsyningstilsynet har ved sin afgørelse af [henvisning til metodegodkendelse
INDSÆTTES, når/hvis den foreligger] metodegodkendt etableringen af den fælles markedszone, herunder at denne bl.a. baseres på principperne i Aftalen om
Gas TSO's rådighed over og kommercielle drift af Opstrømsrørledningen.

2.

DEFINITIONER

2.1

Bortset fra, hvor andet konkret er anført eller åbenbart fremgår af sammenhængen, skal nedenstående udtryk i Aftalen have den her anførte betydning:
"Aftalen"

Betyder denne aftale om Gasopstrøms rådighed over og kommercielle drift af Opstrømsrørledningen.
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"Energinet"

Betyder Energinet SOV.

"Force Majeure"

Betyder en ekstraordinær begivenhed eller
omstændighed, som
i.
ii.
iii.
iv.

er uden for den Parts kontrol, der påstår, at begivenheden eller omstændigheden er indtrådt;
ikke var kendt på tidspunktet for Aftalens indgåelse;
ikke rimeligvis kunne være undgået
eller overvundet; og
ikke i al væsentlighed er forårsaget
af den Part, der ikke påstår, at begivenheden eller omstændigheden er
indtrådt.

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

betyder den seneste dato af,
i.

ii.

"Operational Date" (som defineret i
Construction Agreement af 20. november 2018 indgået mellem GazSystem og Energinet); og
"Adjusted Operational Date" (som
defineret i Construction Agreement
af 20. november 2018 indgået mellem Gaz-System og Energinet).

"Gasforsyningsloven"

Betyder lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020 med efterfølgende ændringer.

"Offentlighedsloven"

Betyder lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 med efterfølgende ændringer.
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"Operatør"

Har den betydning, som begrebet tillægges i
Opstrømsbekendtgørelsen.

"Opstrømsrørledningen"

Betyder EP II Grenrørledningenopstrømsgasrørledningen, der forbinder den norske Europipe II-gasopstrømsrørledning og gasmodtageterminalen i Nybro, og som er ejet af
Gasopstrøm samt alle anlæg tilknyttet denne
gasrørledning. Opstrømsrørledningen består
overordnet af
i)

en offshore gasrørledning, der løber
fra T-stykket ved den norske Europipe II-gasopstrømsrørledning i
Nordsøen til den danske vestkyst
med ilandføring nær Blåbjerg;
ii) en rørledning fra ilandføringspunktet nær Blåbjerg til en modtageterminal i Nybro; og
iii) en modtageterminal i Nybro.
"Opstrømsbekendtgørelsen"

Betyder bekendtgørelse nr. 1410 af 16. december 2019 om adgang til opstrømsrørledningsnet og til opstrømsanlæg med eventuelle efterfølgende ændringer.

"Part"

Betyder enten Gas TSO eller Gasopstrøm.

"Parterne"

Betyder Gas TSO og Gasopstrøm i fællesskab.

"Rules for Gas Transport"

Betyder gasmarkedsforskriften for det danske naturgasmarked "Rules for Gas Transport Version 20.0" med eventuelle efterfølgende ændringer.

"Råderetten"

Betyder Gas TSO's ret til at råde over Opstrømsrørledningen i henhold til Pkt. 3 (RÅDERET).

"Rådighedsperioden"

Betyder perioden fra Ikrafttrædelsesdagen
og indtil den tidligste af
i.

den 15. årsdag for Ikrafttrædelsesdagen; og
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ii.

dagen, hvor Aftalen ophører i henhold til Pkt. 9.2 (Ophør ved ophævelse).

3.

RÅDERET

3.1

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

3.2

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

3.3

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

3.4

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

4.

BETALING

4.1

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

4.2

Betalingen afregnes [månedligt].

5.

KOMMERCIEL DRIFT AF OPSTRØMSRØRLEDNINGEN

5.1

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

behandle ansøgninger om og forestå tildelingen af tredjepartsadgang til
Opstrømsrørledningen – herunder både ansøgninger, som alene vedrører adgang til selve Opstrømsrørledningen, og ansøgninger, som vedrører adgang til den fælles danske markedszone gennem Opstrømsrørledningen – i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler
herom, herunder i naturgasforsyningsloven, Opstrømsbekendtgørelsen, de relevante europæiske network codes og Rules for Gas Ttransport;
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ii.

i samarbejde med den til enhver tid værende operatør af Europipe II
fastlægge og sikre trykket i Opstrømsrørledningen under hensyntagen
til forsyningssikkerhed, teknisk kvalitet og markedsmæssige behov;

iii.

overvåge gaskvaliteten i Opstrømsrørledningen;

iv.

foretage revisionsplanlægning og koordinere revisionsplanerne med
naborørledninger, alt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, teknisk kvalitet og markedsmæssige behov;

v.

varetage myndighedsrelationer og -kontakt; og

vi.

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

6.

TEKNISK DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

6.1

Gasopstrøm skal for egen regning og risiko varetage den tekniske drift og vedligeholdelsen af Opstrømsrørledningen. Gasopstrøm skal i den forbindelse sikre,
at Opstrømsrørledningen til enhver tid er i en stand, så
i. Råderetten kan udnyttes fuldt ud; og
ii. Opstrømsrørledningen opfylder enhver teknisk forskrift og ethvert teknisk krav, der følger af lovgivningen, herunder naturgasforsyningsloven og
Opstrømsbekendtgørelsen.

6.2

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

6.3

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

6.4

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

7.

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

FORCE MAJEURE

8.1

Meddelelse om Force Majeure

8.1.1

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

8.1.1.1

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

8.1.1.2

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

8.1.2

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

8.2

Konsekvens af Force Majeure

8.2.1

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

9.

AFTALENS VARIGHED OG OPHØR

9.1

Aftalens varighed

9.1.1

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

9.2

Ophør ved ophævelse

9.2.1

En Part ("Den Ophævende Part") har udelukkende ret til at ophæve Aftalen
a) i tilfælde af den anden Parts væsentlige misligholdelse, og kun hvis
denne misligholdelse ikke er bragt til ophør eller afhjulpet af den anden
Part senest [30 dage] efter den Ophævende Parts skriftlige ophævelse
af Aftalen med beskrivelse af misligholdelsen; eller
b) hvis Force Majeure forhindrer en Part i at udføre den overvejende del
af Partens forpligtelser under Aftalen i mere end [ANTAL] sammenhængende dage eller i mere end [ANTAL] dage i alt inden for en periode af
12 måneder.
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10.

TVISTLØSNING

10.1

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

10.1.1

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

10.1.2

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

10.2

Hvis en tvist indbringes for Forsyningstilsynet i henhold til Pkt.10.1.1 er indbringelse af Forsyningstilsynets afgørelse af tvisten for Energiklagenævnet ikke fraskrevet i medfør af Aftalen. Ej heller er domstolsprøvelse af Energiklagenævnets
eventuelle afgørelse fraskrevet i medfør af Aftalen.

10.3

Andre tvistløsningsformer end dem, der fremgår af dette Pkt. 10 (TVISTLØSNING) er udelukkede.

10.4

Tvisten og al information udvekslet mellem Parterne i forbindelse med tvistløsningen er fortrolig information og skal behandles i henhold til Pkt. 11.4 (Fortrolighed).

11.

DIVERSE

11.1

Meddelelser

11.1.1

Når det i Aftalen er angivet, at der skal gives meddelelse, skal denne gives skriftligt (herunder via e-mail) til følgende repræsentanter for Parterne:
Til Gas TSO:
Attention: [STILLINGSBETEGNELSE]
Til Gasopstrøm:
Attention: [STILLINGSBETEGNELSE].

11.2

Overdragelse af Aftalen

11.2.1

Ingen Part har ret til, hverken helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder
eller forpligtelser i henhold til Aftalen, uden den anden Parts udtrykkelige og
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skriftlige samtykke. Undtaget herfra er overdragelse af Aftalen til et selskab, der
er helejet af Energinet.
11.3

Ændringer

11.3.1

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

11.4

Fortrolighed

11.4.1

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

11.4.2

Parterne har dog ret til at videregive information til
a) selskaber, der er helejede af Energinet; og
b) rådgivere, der er underlagt en fortrolighedsforpligtelse.

11.4.3

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

11.5

Bestemmelser med gyldighed efter Aftalens ophør

11.5.1

Uanset af hvilken grund Aftalen ophører, vil følgende bestemmelser være gældende mellem Parterne også efter Aftalens ophør:


Pkt. 7 (ANSVAR);



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



Pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.(Meddelelser)



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



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

12.

UNDERSKRIFTER

12.1

Aftalen er underskrevet for Parterne som følger:
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Den:
Sted:

Den:
Sted:

For Gasopstrøm:

For Gas TSO:

Navn:
Stilling:

Navn:
Stilling:
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BILAG 3

UDTALELSE OM PRINCIPPER FOR MARKEDSZONE OG METODE TIL FASTSÆTTELSE AF TARIFFER I FORBINDELSE MED

31. januar 2017
Engros & Transmission
16/10895
HNJ/MHB

BALTIC PIPE PROJEKTET

Energitilsynet har på møde tirsdag den 31. januar 2017 drøftet det af Energinet.dk
fremsendte notat om principper for markedszone og metode til fastsættelse af tariffer i forbindelse med afholdelse af Open Season for Baltic Pipe Projektet. Den
vedlagte udtalelse er resultatet af Energitilsynets indledende drøftelse.
Opsummering
Energitilsynet kan støtte målet om at skabe en fælles dansk markedszone, hvor
markedets transportkunder får mulighed for at købe transport gennem opstrøm og
transmission som ét produkt med én tarif. Energitilsynet finder, at en fælles markedszone kan gøre adgangen til samlet transport mere enkel og mere transparent.
Opstrøm og transmission er reguleret forskelligt i Danmark. Energitilsynet lægger
til grund, at reguleringen bliver overholdt i den markedsmodel, som Energinet.dk
vil udarbejde og præsentere for Energitilsynet til formel godkendelse.
Energitilsynet kan i forbindelse med etableringen af Baltic Pipe Projektet se fordele ved at genindføre uniforme tariffer i det danske transmissionssystem, hvor der
siden 2013 har været differentierede tariffer. Et uniformt tarifprincip er således
gennemsigtigt og kan tilrettelægges, så der på en gang opnås en større sikkerhed
for projektets gennemførelse, og mulighed for at eksisterende transportkunder kan
få en gevinst i form af generelt lavere transmissionstariffer, end de ellers ville få.
En kommende tarifmetode skal overholde og vil blive vurderet efter en række principper og lovbestemmelser. Specielt fremhæver Energitilsynet den nye europæiske
netregel for harmoniserede tarifstrukturer for gas (NC TAR), som blandt andet
fastslår, at en national tarifmetode skal sigte mod at sikre, at betydelig volumenrisiko – navnlig ved transit – ikke pålægges slutkunderne i transitlandet, som vil
være Danmark, hvis Baltic Pipe projektet gennemføres.
Energitilsynet finder, at der er usikkerheder i projektet af væsentlig betydning for
det fremtidige tarifniveau, f.eks. vedrørende omkostningsfordelingen for den kompressor, som skal bygges på den danske side af Østersøen. Det er heller ikke afklaret, hvordan afskrivningen af restværdien i projektet skal håndteres, hvis der
ikke er transitgas efter 2037.
Energitilsynet udtaler sig udelukkende på baggrund af det principnotat, som
Energinet.dk har præsenteret for Energitilsynet. Energitilsynets udtalelse er ikke
baseret på en formel proces, og den er derfor alene vejledende og binder ikke
Energitilsynet juridisk i forhold til den formelle metodeafgørelse, som Energitilsynet skal træffe på et senere tidspunkt.

SEKRETARIATET FOR
ENERGITILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5400
post@energitilsynet.dk
www.energitilsynet.dk

Side 2/16

ENERGITILSYNET | BALTIC PIPE PROJEKTET

1.

FORMÅL OG BAGGRUND

Formål

1. Energinet.dk og den polske systemansvarlige virksomhed (Gaz-System) har
igangsat en undersøgelse af, om det er samfundsøkonomisk gavnligt at bygge ny
infrastruktur, som kan forsyne det polske og danske (svenske) marked med gas fra
den norske opstrømsinfrastruktur i Nordsøen. Projektet kaldes Baltic Pipe Projektet, og omfatter fem delprojekter, jf. figur 1.

FIGUR 1 | BALTIC PIPE PROJEKTET

Kilde: Energinet.dk/Gaz-System fælles præsentation fra december 2016

2. Energinet.dk og Gaz-System planlægger at gennemføre en fælles Open Season
proces (herefter OS) i foråret 2017. OS-processen giver markedsaktørerne mulighed for at afgive de positive investeringssignaler til Energinet.dk og Gaz-System,
som er nødvendige for, at projektet kan gennemføres. I forbindelse med OS har
TSOerne udsendt et modelpapir, der både forklarer OS-processen og giver et samlet oveblik over projektet. Modelpapiret er vedlagt dette notat som bilag (bilag 1).
3. Det er naturligvis et mål i forbindelse med OS, at deltagerne i OS får så meget
klarhed som overhovedet muligt i forhold til hvilke vilkår og tariffer (tarifmetode),
der kommer til at gælde for den transportkapacitet, de skal forpligte sig til at købe
over en lang kontraktperiode (som udgangspunkt 15 år).
4. Energinet.dk har derfor udarbejdet et principnotat, hvor Energinet.dk beskriver
hvilken markedsmodel og hvilke tarifprincipper, selskabet som udgangspunkt har
til hensigt at anvende for den danske del af Baltic Pipe Projektet. Energinet.dk har
haft principnotatet i offentlig høring i perioden fra den 2. november til 15. november 2016. Sekretariatet for Energitilsynet er bekendt med alle høringssvar afgivet
til Energinet dk. Principnotatet er vedlagt dette notat som bilag (bilag 2).
5. Energinet.dk har den 17. november 2016 fremsendt sit principnotat til Sekretariatet for Energitilsynet. Energitilsynet har efterfølgende gennemført en supplerende høring fra den 18. november til den 2. december 2016 for at give aktører mulighed for at afgive evt. supplerende høringssvar.
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6. Energinet.dk har bedt Energitilsynet om at komme med en foreløbig udtalelse
med udgangspunkt i det fremsendte principnotat i forbindelse med gennemførelsen
af OS. Energitilsynets udtalelse er således baseret på Energinet.dk’s egne betragtninger og foreløbige resultater, der dog forventes at blive understøttet af et EUstøttede forstudie (”Feasibility Study”), som Energinet.dk og Gas-System er i færd
med at færdiggøre.
7. Formålet med udtalelsen er at redegøre for den danske godkendelsesproces generelt og give Energitilsynets umiddelbare vurderinger til markedet, således at der
gives en vis ”regulatorisk klarhed” i forhold til proces og i forhold til de store og
risikofyldte investeringer, som TSOerne eventuelt skal gennemføre, og de lange
kommercielle bindinger, som markedets aktører skal være parat til at foretage for
at gøre investeringen mulig.
8. Energitilsynet kan kun forholde sig overordnet og principielt til Energinet.dk’s
principnotat. Energitilsynet kan ikke træffe en formel afgørelse om hverken markedszone eller tarifprincipper, da det kræver en formel metodeanmeldelse fra
Energinet.dk, jf. naturgasforsyningslovens § 36a. En ny metode for adgangsvilkår
eller tariffastsættelse kan kun træde i kraft, hvis den er offentliggjort og godkendt
forud (ex ante) af Energitilsynet.
Baggrund

9. Baltic Pipe Projektet kan skabe en ny forsyningskilde til det danske (svenske)
og polske marked, det giver mulighed for markedsudvikling i Danmark og Polen,
og det giver mulighed for Polen til at få et alternativ til gas fra Rusland.
10. Der er tale om et projekt med en forventet samlet årlig transportkapacitet på 10
mia. m3, hvor den totale anlægssum forventes at blive 11-12 mia. danske kroner.
Den danske del af projektet forventes at komme til at koste 5-6 mia. danske kroner. Såfremt Baltic Pipe Projektet realiseres, vil langt størstedelen af de transporterede gasmængder i det danske system være gas til transit.
11. Dele af Baltic Pipe Projektet er med på den seneste europæiske liste over Projects of Common Interest (PCIs), dvs. det er et grænseoverskridende projekt af
strategisk betydning for Europa. Projektet har dermed mulighed for at modtage en
hurtigere myndighedsbehandling, og det kan eventuelt modtage midler fra EU's
støtteordning for infrastrukturprojekter, Connecting Europe Facility.
12. Energinet.dk og Gaz-System har i 2016 gennemført en markedsundersøgelse
af, hvor meget transportkapacitet markedets aktører umiddelbart er parat til at
reservere i Baltic Pipe Projektet. Undersøgelsen er en del af et forstudiet, som også
skal bidrage til at fastlægge de tekniske løsninger for projektet og de socioøkonomiske fordele (ulemper) ved projektet.
13. Markedsundersøgelsen indikerer, at der er kommerciel interesse for projektet,
og at interessen er tilstrækkelig til, at projektet kan realiseres med en stor socioøkonomisk gevinst for især Polen, men også for Danmark. Undersøgelsen viser
også, at den primære interesse er rettet mod transport fra Norge til Polen med
Danmark som transitland.
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Indledende betragtninger

14. Energitilsynet arbejder for udvikling af det danske og det regionale gasmarked,
og Energitilsynet vil derfor samarbejde konstruktivt for at få gennemført et projekt, der kan bidrage til markedsudvikling, øget forsyningssikkerhed og lavere
tariffer fremadrettet i forhold til et scenarie uden Baltic Pipe Projektet.
15. Energitilsynet noterer sig indledningsvist, at de danske markedsaktører i deres
høringssvar til Energinet.dk’s principnotat forholder sig grundlæggende positivt til
Baltic Pipe Projektet og de muligheder, projektet giver. Aktørerne peger dog på en
række uklarheder i principnotatet samt potentielle risici.
16. Energitilsynet er enig i, at den forventede transit af gas gennem Danmark kan
betyde, at den stigning i de danske transmissionstariffer, som ellers ville komme
som følge af det faldende danske forbrug, kan undgås, og at tarifferne endog kan
falde markant i de kommende år. De lavere tariffer repræsenterer en værdi, som
kommer de eksisterende transportkunder af det danske transmissionssystem til
gode.
17. Energitilsynet gør dog opmærksom på, at den danske infrastruktur allerede er
veludviklet, at det dansk/svenske marked er en integreret del af det Nordvesteuropæiske marked, og at den nuværende transmissionskapacitet er tilstrækkelig til at
dække den fremtidige efterspørgsel efter gas i Danmark og Sverige - uanset at en
ekstra forsyningsvej fra Nordsøen med norsk gas vil øge forsyningssikkerheden.
18. Det er derfor afgørende for Energitilsynet, at projektet vurderes at være markedsmæssigt rentabelt med en tilfredsstillende sikkerhed for det fremtidige gasflow (indtægter), således at (for)brugerne i det danske system ikke bliver pålagt en
urimelig risiko i forhold til de socioøkonomiske gevinster, der skabes ved øget
transit gennem Danmark.
19. Uanset at Energitilsynet anerkender markedets behov for en vis regulatorisk
klarhed, så skal Energitilsynet indledningsvist bemærke, at det fremsendte principnotat alene præsenterer resultatet af de foreløbige beregninger og således alene
er indikative. Der er således flere uklarheder i notatet af væsentlig betydning for
fastsættelse af de indikative tariffer og dermed for muligheden for umiddelbart at
vurdere hensigtsmæssigheden af at anvende den foreslåede tarifmetode. Det er
f.eks. usikkert, hvor omkostningerne til den nødvendige kompressor bliver placeret, og hvorledes restværdien af investeringen skal behandles, hvis der ikke transporteres transitgas efter ophør af den indledende kontraktperiode på 15 år. Det
ligger dog fast, at der skal bygges en kompressor for at føre gas til Polen, og at den
skal ligge på dansk jord.
20. Energitilsynet gør desuden opmærksom på, at Energitilsynet skal træffe en ny
metodeafgørelse om tarifprincipper for Danmark i henhold til den nye europæiske
netregel for tarifprincipper (NC TAR). NC TAR forventes at træde i kraft i foråret
2017. Energitilsynet tillægger den kommende metodeanmeldelsesproces i forhold
til implementering af NC TAR stor vægt, herunder Energinet.dk’s dialog med
markedets parter, som vil være en del af denne proces.
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21. I det følgende gennemgår og kommenterer Energitilsynet de to elementer i
Energinet.dk’s principnotat – den fælles markedszone og det påtænkte tarifprincip.
2.

EN FÆLLES DANSK MARKEDSZONE?

22. Som beskrevet indledningsvist består Baltic Pipe Projektet af flere delprojekter, hvoraf nogle er grænseoverskridende, og har flere entry/exit-systemer med
forskellig regulering. TSOerne har derfor fra starten af Baltic Pipe Projektet lagt
vægt på, at det er både hensigtsmæssigt og nødvendigt at undgå for mange individuelle entry- og exitpunkter på ruten mellem Norge og Polen.
23. Jo flere entry/exit-punkter, jo flere tariffer skal transportkunderne betale for en
samlet transport. Hvis der skal betales for mange individuelle tariffer, så er der en
risiko for en ophobning af tariffer (”tariff pancaking”) og for høje tariffer samlet
set, hvilket kan gøre Baltic Pipe Projektet urentabel for transportkunderne. Dette
gælder specielt for de transportkunder, som skal transportere gas på hele ruten fra
Norge til Polen, hvor transportruten er i konkurrence med alternative ruter fra
Tyskland til Polen.
24. Som det er i dag, så skal en transportkunde betale både entry-/exit/volumentariffer for transporten gennem det danske opstrømssystem og entry/exit-/volumentariffer gennem det danske transmissionssystem.
25. I Energinet.dk’s foreslåede model for en ny markedszone flyttes indgangspunktet til det danske transmissionsnet offshore til overgangen mellem norsk og
dansk infrastruktur i Nordsøen (NO/DK tie-in). Dette betyder, at en transportkunde kun skal betale én entry-tarif ved entry-punktet fra den norske infrastruktur
(North Sea Entry Point) og én exit-tarif, når gassen transporteres ud af Danmark
via rørledningen under Østersøen (Interconnection Point Baltic Pipe), jf. figur 2.
Det bemærkes, at den eksisterende opstrømsrørledning fra Tyra-feltet til Nybro
ikke er omfattet af forslaget til en ny markedszone.
FIGUR 2 | DEN FÆLLES DANSKE MARKEDSZONE

Kilde: Energinet.dk
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26. Energitilsynet anerkender, at det kan være en forhindring for transport af gas,
hvis transportkunderne skal transportere gassen gennem mange selvstændige entry/exit-punkter med mange individuelle entry-tariffer og exit-tariffer (tariff pancaking). Det kan især udgøre et problem, når der er tale om transit på tværs af flere
landegrænser og/eller flere entry/exit-zoner.
27. Energitilsynet noterer sig, at den foreløbige markedsundersøgelse (del af forstudiet) viser, at det primært er transitruten (Norge til Polen), der skal bære projektet kommercielt, og at der derfor vil være en stor risiko for, at ”tariff pancaking”
kan forhindre, at projektet bliver konkurrencedygtigt for visse transportkunder
sammenlignet med alternative forsyningsruter til Polen. Energitilsynet gør dog
opmærksom på, at omkostningerne ved projektet er de samme, uanset om der er
mange eller få tarifpunkter.
28. Energitilsynet bemærker, at flere individuelle og forskellige tariffer for opstrøm og transmission på det, der udgør en samlet transportrute, også risikerer at
skabe en uigennemsigtig og administrativt besværlig tarifstruktur. Sekretariatet for
Energitilsynet har i forbindelse med en konkurrenceanalyse (2015) gennemført en
dialogrunde med transportkunder, som bruger opstrømssystemet, og her udtrykte
transportkunderne generelt, at der er behov for mere gennemsigtighed og en transparent tarifstruktur med en one-stop-shop model for transport af gas fra Nordsøen.
29. Energitilsynet finder, at det vil være mere gennemsigtigt og attraktivt for
transportkunder kun at skulle foretage én entry-booking/betaling (North Sea entry)
og én exit-booking/betaling (Interconnection Point Baltic Pipe) for at føre gas fra
Norge til Polen via Danmark.
30. Energitilsynet kan tilslutte sig, at en fælles markedszone isoleret set med stor
sandsynlighed vil gøre Baltic Pipe Projektet mere konkurrencedygtigt i forhold til
andre alternative ruter. Energitilsynet bemærker i den forbindelse, at forstudiet
analyserer alternative forsyningsmuligheder til Polen (via Tyskland), og at ruten
for Baltic Pipe Projektet skal holdes op mod disse alternativer i forhold til vilkår
og tariffer.
31. Energitilsynet vurderer med udgangspunkt i Energinet.dk’s oplysninger i
principnotatet, at det er sandsynligt, at der vil være synergieffekter ved at have én
markedszone, hvor driften af opstrøm og transmission er koordineret og baseret på
integrerede IT-løsninger for balancering, fakturering, etc. Synergieffekter vil gøre
driften billigere, hvilket også bidrager til at gøre projektet konkurrencedygtigt.
32. Energitilsynet kan derfor isoleret set tilslutte sig målet om at forenkle adgangen til transport fra det norske offshore-system til Danmark (Sverige) og til Polen
ved at lade entry-punktet til det danske marked starte ved indgangspunktet fra den
norske infrastruktur i Nordsøen.
33. Energitilsynet gør opmærksom på, at hverken den danske naturgasforsyningslov eller den europæiske gasforordning (med netregler) har bestemmelser om begrebet ”markedszoner” eller ”markedsområder”. Grundlæggende gælder, at enhver
mod betaling har ret til at benytte transmissionsnet, og at tildeling af transmissionskapacitet skal tilbydes på transparente og ikke-diskriminerende vilkår, jf. naturgasforsyningslovens § 38, stk. 1, og gasforordningens artikel 16, stk. 2.
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34. Tilsvarende bestemmelser gælder for adgang til opstrømssystemet.
35. Der er derfor ikke noget til hinder for at lægge markeder eller markedszoner
sammen for eksempelvis at skabe mere tilgængelige, konkurrenceprægede og gennemsigtige markeder.
36. Energitilsynet bemærker endvidere, at zonesammenlægninger og markedssammenlægninger pågår flere steder i Europa. F.eks. bestod det tyske gasmarked i
2010 af syv markedszoner, men markedet er siden blevet reduceret til to markedsområder for kapacitetsbooking.
37. Også det europæiske agentur for samarbejde mellem regulatorer, ACER, understøtter med den såkaldte Gas Target Model (GTM) en udvikling, hvor de enkelte landes gasmarkeder løbende evalueres med henblik på fortsat markedsudvikling
– f.eks. via markedssammenlægninger.
38. Energitilsynet finder derfor, at det har god støtte i den generelle markedsudvikling og EU's erklærede målsætninger, at der sker en forenkling af markedsadgangen, at tilstødende systemer lægges sammen, hvor det er muligt, og at der skabes
bedre forsyningsdiversifikation og sikkerhed for gasforsyningen i fremtiden
39. Energitilsynet noterer sig dog, at Energinet.dk tager udgangspunkt i, at der
skabes et nyt kapacitetsprodukt, der består af både et opstrømselement (transport
gennem opstrømssystemet, dvs. norsk tie-in og tilknyttet behandlingsanlæg) og et
transmissionselement (transport gennem det danske transmissionsnet). Dette betyder, at den transportkunde, som skal betale én samlet tarif for transport fra Norge
til Danmark/Polen, både betaler for transport gennem opstrømssystemet, hvor der
er forhandlet adgang, og gennem transmissionssystemet, hvor adgangen er reguleret. Betalingen tilfalder Energinet.dk som transmissionsselskab.
40. Det er i så fald afgørende, at de to aktiviteter økonomisk set er adskilt, jf. at
der er tale om to forskellige reguleringer, således at omkostninger/indtægter fra
henholdsvis opstrøm og transmission kan identificeres og behandles særskilt i
forhold til regnskabsførelse m.m. Den regnskabsmæssige adskillelse skal også
sikre, at der ikke sker krydssubsidiering, konkurrenceforvridning eller forskelsbehandling, jf. Lov om Energinet.dk (§ 12, stk. 1).
41. Energitilsynet gør opmærksom på, at den forhandlede adgang til opstrøm er
særskilt reguleret, jf. naturgasforsyningslovens § 21, jf. § 5, stk. 1, i opstrømsbekendtgørelsen (BEK 1090 af 06/12/2000). Bekendtgørelsen fastsætter, at der er
mod betaling er adgang til det danske opstrømsrørledningsnet for gasselskaber
hjemmehørende i et EU land, jf. bekendtgørelsens § 1.
42. Bekendtgørelsen skelner ikke mellem eksisterende og nye opstrømsrørledninger, og den indeholder ikke undtagelses- eller overgangsbestemmelser. Bekendtgørelsen skelner heller ikke mellem forskellige ejerforhold, og den gælder derfor
fuldt ud for en eventuel ny dansk opstrømsrørledning. Priser og betingelser fastsættes således ved forhandling mellem ejerne/operatøren og ansøgere, og priser/betingelser skal fastsættes således, at der ikke diskrimineres mellem ansøgere,
jf. § 5, stk. 2. Energitilsynet fører tilsyn med, om priser og betingelser for adgang
er rimelige, jf. § 6, stk. 2.
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43. Energitilsynet gør endelig opmærksom på, at der er tale om en principiel ændring af adgangen til og betingelserne for anvendelse af det danske transmissionsnet, hvilket kræver en formel anmeldelse og en formel godkendelse fra Energitilsynet.
44. Energitilsynet forventer, at det kommer til at fremgå tydeligt af det endelige
udbudsmateriale for OS, at de foreslåede ændringer i den danske markedsmodel
skal godkendes af det danske Energitilsyn, før de kan træde i kraft.
3.

ET NYT TARIFPRINCIP?

Generelt om tarifmetoder

45. Enhver ny tarifmetode skal metodegodkendes af Energitilsynet, før den kan
træde i kraft. Energitilsynet udtaler sig derfor kun principielt og overordnet i det
efterfølgende, og Energitilsynets udtalelser er uden præjudice i forhold til en
kommende formel godkendelse af et eventuelt nyt tarifprincip.
46. Den nye europæiske netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer
(NC TAR) stiller ikke krav om, at der skal anvendes en bestemt tarifmetode, og
tarifmetoden fastsættes derfor fortsat nationalt. NC TAR (artikel 7) fremhæver
dog, at den nationale tarifmetode skal leve op til visse fundamentale krav til tariffer/tarifmetoder, som er angivet i den europæiske gasforordning (forordning
715/2009).
47. Gasforordningen (artikel 13, stk. 1) fastsætter grundlæggende, at tariffer/tarifmetoder skal være gennemsigtige, tilgodese behovet for systemintegritet
og afspejle de faktiske omkostninger, for så vidt sådanne omkostninger svarer til
en effektiv og strukturelt sammenlignelig netoperatørs omkostninger. Tariffer eller
metoderne til beregning af disse skal bidrage til en effektiv handel med gas samt
konkurrence på markedet, samtidig med at krydssubsidiering mellem netbrugerne
undgås, og samtidig med at der anspores til investeringer og opretholdes eller skabes interoperabilitet for transmissionsnet.
48. Ifølge NC TAR (artikel 6, stk. 1 og 3, jf. artikel 27) skal den regulerende myndighed senest den 31. maj 2019 have godkendt en national referenceprismetode
(tarifmetode) baseret på en offentlig proces med høring af markedet, og den samme metode skal anvendes på alle entry/exit-punkter i et givent entry/exit-system.
49. Den nationale regulator kan dog foretage ”tilpasninger” i forhold til dette princip f.eks. for at få et konkurrencedygtigt tarifniveau mellem forskellige entry/exitpunkter i systemet (”benchmarking”), eller således at den samme referencepris
anvendes i nogle eller alle punkter inden for en homogen gruppe af punkter (”udligning”), jf. artikel 6, stk. 4.
50. NC TAR (artikel 7 (d)) nævner specifikt, at en national tarifmetode skal sigte
imod at ”sikre, at betydelig volumen-risiko, navnlig i forbindelse med transmission på tværs af et entry- og exitsystem, ikke pålægges slutkunderne i det pågældende entry- og exitsystem.”
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51. NC TAR (artikel 27, stk. 1) indfører også et krav om, at den nationale regulator (eller TSO) skal fremsende den foreslåede tarifmetode (”høringsdokumenterne”) til ACER, som herefter gennemgår dokumenterne i forhold visse formkrav og
indholdskrav. ACER skal inden for to måneder offentliggøre og sende sin analyse
af den nationale metode til den nationale regulator (eller TSO).
52. Energitilsynet skal senest fem måneder efter afslutningen af høringen af metodeforslaget træffe en endelig afgørelse om tarifmetoden, og metodegodkendelsen
skal sendes til ACER og Kommissionen (artikel 27, stk. 4).
53. Energitilsynet vil behandle en kommende tarifmetodesag i overensstemmelse
med gasforordningen, NC TAR og national lovgivning. Energitilsynet gør opmærksom på, at Energitilsynet altid behandler metodesager i en offentlig og transparent proces. Således foretager Energitilsynet altid en offentlig høring af både
den formelle metodeanmeldelse fra Energinet.dk og Energitilsynets udkast til afgørelse. Energitilsynets endelige afgørelse tager højde for de kommentarer og
synspunkter, som Energitilsynet finder relevante.
54. Energitilsynet finder, at det vil være hensigtsmæssigt, at den tarifmetodegodkendelse, som Energitilsynet under alle omstændigheder skal foretage ifølge
NC TAR inden udgangen af maj 2019, så vidt muligt kommer til at dække alle
tarifmæssige aspekter af Baltic Pipe Projektet og samtidig tager højde for anvendelse og udvikling af det samlede danske transmissionssystem. Dette vil kunne
give en robust og holdbar tarifmodel, der giver markedet en vis regulatorisk sikkerhed. Sekretariatet for Energitilsynet vil diskutere timingen af godkendelsesprocessen med Energinet.dk.
Tarifprincipper i forhold til Baltic Pipe Projektet

55. Energitilsynet gør indledningsvist opmærksom på, at sekretariatet har gennemgået udkastet til OS-regler, og at sekretariatet i den forbindelse har betonet
over for Energinet.dk, at der ikke i disse regler kan ”indføres” eller ”garanteres” et
nyt tarifprincip for Baltic Pipe Projektet. Energitilsynet bemærker, at udkastet til
OS-regler nævner, at den fordeling af omkostninger (via tarifprincipper), som skal
fastlægges som følge af Baltic Pipe Projektet vil følge den til enhver tid gældende
tarifmodel. Den gældende tarifmodel er den model, som Energitilsynet har godkendt forud for ikrafttræden.
56. Energinet.dk er som dansk transmissionssystemoperatør reguleret i henhold til
et såkaldt ”hvile-i-sig-selv” princip, som har hjemmel i naturgasforsyningsloven (§
37 d, stk. 1) samt en bekendtgørelse om den økonomiske regulering af Energinet.dk (BEK nr. 816 af 27/06/2016).
57. Ifølge bekendtgørelsen (§ 3 og § 4) kan Energinet.dk via selskabets tariffer
alene få dækket ”nødvendige omkostninger” og få en ”nødvendig forrentning” af
den investerede kapital. Den nødvendige forrentning er som udgangspunkt den
forrentning, der er nødvendig for at fastholde realværdien af nettoaktiverne. Realværdien er den værdi, hvormed nettoaktiverne indgår i åbningsbalancen for Energinet.dk per 1. januar 2005. Nettoaktiverne bliver dog pristalsreguleret.
58. Dette giver ”regulatorisk sikkerhed” på den måde, at Energinet.dk ikke kan
opnå en større forrentning end den ”nødvendige” på at bygge og drive ny infra-
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struktur, ligesom Energinet.dk ikke kan få en urimelig fortjeneste på bekostning af
brugerne af systemet. Energinet.dk kan heller ikke udlodde overskud eller egenkapital til staten, jf. § 13, stk. 3, i lov om Energinet.dk.
59. Differencer mellem indtægter og nødvendige omkostninger plus realværdisikring af grundkapitalen (dvs. underdækning eller overdækning) skal føres tilbage til
forbrugerne ved indregning i tarifferne hurtigst muligt og senest i næstfølgende
regnskabsår, men Energitilsynet kan dog tillade en længere afviklingsperiode med
henblik på at sikre en jævn prisudvikling, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2.
Dette indebærer helt grundlæggende, at Energinet.dk ikke kan akkumulere overskud, som kan bruges til at udjævne tariffer over en længere periode.
60. Energitilsynet skal hvert år godkende årsregnskabet for Energinet.dk, herunder
hvorledes afvikling af differencer opgøres og afvikles, jf. bekendtgørelsens § 11,
stk. 4.
61. Transportkunderne kommer samlet set – uanset hvilket tarifprincip der gælder
- kun til at betale den lavest mulige tarif, nemlig en tarif baseret på de rene omkostninger og en forrentning, der blot skal fastholde realværdien af den investerede kapital.
62. Energitilsynet er dog bekendt med, at den nuværende regering har fremlagt en
ny samlet forsyningsstrategi for energiområdet, og at den nuværende regulering af
Energinet.dk derfor kan blive genstand for politisk debat og mulige ændringer i
fremtiden.
Tidligere tarifafgørelser

63. Energitilsynets metodeafgørelse fra september 2013 introducerer differentierede kapacitetstariffer i Danmark, hvor omkostningerne til investeringen i EllundEgtved-udvidelsen blev allokeret til de transportkunder, som det blev vurderet
ville have gavn af udvidelsen. Ellund-Egtved-udvidelsen blev etableret for at sikre
forsyningssikkerheden via import fra Tyskland. De differentierede tariffer blev
lagt ovenpå en uniform tarif for det eksisterende transmissionssystem. Før udvidelsen var der uniforme tariffer i Danmark – og dermed også for transport af de
betydelige mængder transitgas fra Nordsøen til Tyskland og Sverige.
64. Energitilsynet lagde i sin afgørelse vægt på, at kapitalomkostninger bør allokeres til de transportkunder, som anvender og har nytte og gavn af systemet. Metoden med differentierede tariffer skulle desuden sikre mod krydssubsidiering mellem de forskellige typer af transportkunder i transmissionssystemet
65. Energitilsynets metodeafgørelse fra juni 2016 godkendte den metodeanmeldelse, som Energinet.dk var forpligtet til at indsende ifølge afgørelsen i 2013. Allokeringsmetoden blev ændret til at tage højde for det forhold, at en bredere gruppe af
transportkunder havde gavn af nyinvesteringerne end først antaget, idet udvidelsen
medførte øget markedsintegration og reducerede omkostningen til nødforsyning.
Energinet.dk’s omkostninger til varetagelse af forsyningssikkerheden for gas opkræves via en nødforsyningstarif. Nødforsyningstariffen opkræves alene i den
danske exitzone og betales således kun af slutkunderne i det danske system, der er
sikret gas, hvis der bliver erklæret en nødsituation (såkaldt Emergency) for det
danske gasmarked.
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66. Med 2016-afgørelsen blev det differentierende tarifelement således reduceret i
forhold til 2013-afgørelsen, da en større del af aktivbasen blev fordelt bredt på alle
transport- og slutkunder. I den forstand indebar 2016-afgørelsen et skridt i retning
af et mere uniformt tarifsystem i forhold til allokeringsmetoden, der blev godkendt
i 2013.
67. Energitilsynet lagde i 2016-afgørelsen vægt på, at de transportkunder, som
reelt har nytte og gavn af en investering, også skal bære omkostningerne. Det blev
desuden vurderet, at den relativt store tarifforskel mellem Ellund Entry og de øvrige punkter i det danske transmissionssystem kunne udgøre en handelsbarriere ved
den dansk-tyske grænse.
Tarifprincipper foreslået af Energinet.dk

68. Baltic Pipe Projektet vil ændre det danske transmissionssystem fra udelukkende at levere gas til det danske og svenske marked til et system med meget store
transitmængder.
69. Baltic Pipe Projektet består af fem delprojekter jf. figur 1: norsk tie-in, udvidelse af det danske transmissionsnet, en kompressor til at øge transitkapaciteten til
Polen, en dansk-polsk offshore transmissionsledning og en udvidelse af det polske
transmissionsnet. I Energinet.dk’s forslag til tarifprincipper indgår kun norsk tie-in
og udvidelsen af det danske transmissionsnet i den aktivbase, der skal betales via
de danske transmissionstariffer.
70. Energitilsynet er bekendt med, at kompressoren udgør en betydelig anlægsinvestering (ca. 1. mia. kroner) og samtidig har væsentlige årlige driftsomkostninger
(estimeret til over 200 mio. kroner ved en transit på 9 mia. m3/år), der kan henføres til produktion af tryk til transport af gas fra Sjælland til Polen i Baltic Pipe over
Østersøen. Hvis kompressoren (kapitalomkostninger og/eller driftsomkostninger)
bliver helt eller delvist inkluderet i den danske aktivbase, så vil det alt andet lige
indebære en betydelig stigning i tarifferne.
71. Energitilsynet skal desuden bemærke, at en eventuel CBCA-beslutning (CrossBorder Cost Allocation), hvor investeringsomkostninger fordeles mellem lande
med nettogevinst fra projektet, potentielt kan føje yderligere omkostninger til aktivbasen og dermed øge tarifferne. Ved en CBCA-beslutning træffer Energitilsynet
og den polske regulator sammen en afgørelse om fordelingen af omkostninger
mellem Danmark og Polen for de elementer, som er på den europæiske PCI-liste
(dansk-polsk offshore transmissionsledning og kompressor). Regulatorerne skal
ovedrage sagen til ACER, hvis regulatorerne ikke kan blive enige om en CBCAbeslutning.
72. Projektet er forskelligt fra udvidelsen af Ellund-Egtved. Baltic Pipe Projektet
vil medføre væsentlige omkostninger, men vil desuden medføre markant øgede
transportmængder gennem det danske transmissionssystem til forbrug i Polen.
Dette vil samlet set sænke tarifferne for alle transportkunder i det danske transmissionssystem i forhold til de forventede tarifstigninger uden transitgas via Baltic
Pipe Projektet. Transportkunder i det danske system kan dermed få gavn af projektet i form af lavere tariffer.
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73. Værdien af de lavere tariffer for transportkunderne i det danske system kan
beregnes som et dækningsbidrag opgjort som forskellen mellem transportkundernes fremtidige gennemsnitlige transportomkostninger uden Baltic Pipe Projektet og deres gennemsnitlige transportomkostninger med Baltic Pipe Projektet. Dækningsbidraget for transportkunderne i det danske system vil falde ved hel eller
delvis indregning af omkostning til kompressor i aktivbasen. Dækningsbidraget
per år kan aflæses som forskellen mellem referencescenariet (0-ref) og de respektive transitmængdescenarier, jf. figur 3. Dækningsbidragene for hvert år diskonteres1 til en nutidsværdi i 2016.
74. Forskellige transitmængder efter OS-kontrakternes udløb i 2037 resulterer i
forskellige dækningsbidrag, som dog alle er positive, jf. tabel 1. Hvis der fra 2038
og frem transporteres 2 mia. m3/år eller mere via Baltic Pipe-ruten, vil projektet
skabe værdi i form af lavere transportomkostninger hvert år i hele projektets levetid. Hvis der ingen transitmængder er fra 2038 og frem, vil projektet derimod medføre ekstra transportomkostninger i denne periode og dermed skabe et negativt
dækningsbidrag.
75. Ifølge Energinet.dk vil de lange kontrakter fra OS begrænse en stor del af den
økonomiske risiko ved projektet, mens risikoen efter de lange OS-kontrakters udløb skal bæres af fremtidige transportkunder i systemet og/eller systemejeren.

FIGUR 3 | UDVIKLING I GENNEMSNITLIGE TRANSPORTOMKOSTNINGER PER ENHED BASERET PÅ FORSKELLIGE TRANSITMÆNGDER, EUR/MWH
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0 mia. m /år efter udløb af OS-kontrakter
Reference (0-ref)

3

2 mia. m /år efter udløb af OS-kontrakter

3

5 mia. m /år efter udløb af OS-kontrakter
3

7 mia. m /år efter udløb af OS-kontrakter

Kilde: Energinet.dk, Tariff principles and market design in a Baltic Pipe Pro jektet Open Season for
public Consultation (November 2016)
Note: 0-reference (0-ref) er et scenarie, hvor Baltic Pipe Projektet ikke bygges. Graferne er baseret på
en antagelse om 15-årige OS-kontrakter, som udløber i 2037.
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Der anvendes en diskonteringsrente på 4 pct., som følger Energinet.dk’s generelle analyseforudsætninger baseret på anbefalinger fra Finansministeriet og Energistyrelsen.
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TABEL 1 | DISKONTEREDE DÆKNINGSBIDRAG FOR FORSKELLIGE TRANSITSCENARIER, MIO. EUR I 2016-PRISER
Transitmængdescenarier

Nutidsværdi for perioden 2017-2050
mio. EUR

0 mia. m3/år efter udløb af OS-kontrakter

149

2 mia. m3/år efter udløb af OS-kontrakter

340

3

5 mia. m /år efter udløb af OS-kontrakter

410

7 mia. m3/år efter udløb af OS-kontrakter

431

Kilde: Energinet.dk
Note: Tallene er baseret på en antagelse om 15-årige OS-kontrakter, som udløber i 2037.

76. Energitilsynet konstaterer, at projektet uden omkostning til kompressor, i henhold til Energinet.dk’s principnotat, samlet set skaber et positivt dækningsbidrag
frem mod 2050 uanset størrelsen på transitmængder efter udløbet af de 15-årige
OS-kontrakter i 2037, jf. tabel 1. Energitilsynet konstaterer videre, at dækningsbidraget i scenarierne med 2 mia. m3/år eller mere er højere end den estimerede tilbageværende værdi af Baltic Pipe Projektet-aktiverne på 154 mio. EUR2 (2016priser). For scenariet uden transitmængder efter 2037 er dækningsbidraget på niveau med, men lavere end, den estimerede tilbageværende værdi.
77. Energitilsynet bemærker desuden, at der forventeligt vil være forskel på værdien af dækningsbidraget i de første 15 år (under OS-kontrakterne) og de efterfølgende år. De eksisterende transportkunder i det danske system vil i de første 15 år
få et positivt dækningsbidrag, mens transportkunder (som ikke nødvendigvis er de
samme) efter 2037 risikerer at få et mindre dækningsbidrag eller ligefrem et negativt dækningsbidrag grundet en stigning i tarifferne i forhold til 0-reference scenariet. Dette afhænger af omfanget af de transporterede mængder efter 2037.
78. Energinet.dk har beregnet tariffen for 2025 med udgangspunkt i forskellige
tarifmetoder, jf. figur 4.
79. Tariffen med den nuværende differentierede tarifmetode vil i gennemsnit være
1,44 EUR/MWh for eksisterende transportkunder i 2025, hvis Baltic Pipe Projektet ikke gennemføres. Såfremt den nuværende differentierede tarifmetode anvendes som udgangspunkt for at fastsætte tarifferne i et scenarie med Baltic Pipe Projektet, vil tariffen for transportkunder i Baltic Pipe Projektet (transitkunderne)
være 0,86 EUR/MWh. Tarifferne vil derimod blive noget lavere for de eksisterende transportkunder i det danske system.
80. Energinet.dk foreslår at ændre allokeringsmetoden for kapitalomkostninger til
uniforme tariffer, så både volumen- og kapacitetstariffer bliver uniforme.
81. En uniform tarifmetode medfører en tarif på 0,74 EUR/MWh for både transitkunder og eksisterende transportkunder, hvis Baltic Pipe Projektet gennemføres.
Dette reducerer både tariffen for eksisterende transportkunder sammenlignet med
2

Dette beløb af oplyst af Energinet.dk og er beregnet som nutidsværdien i 2016 af ikke-afskrevne kapitalomkostninger efter OS kontrakternes udløb (352 mio. EUR i 2037). Der er anvendt en diskonteringsrente på 4 pct.
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scenariet uden Baltic Pipe Projektet og tariffen for transitkunder sammenlignet
med den nuværende differentierede tarifmetode.
82. Hvis transitkunder kun skulle betale for omkostningerne for Baltic Pipe Projektet - dvs. kapitalomkostninger med en 30-årig afskrivningsperiode og driftsomkostninger for de to delprojekter i aktivbasen (de inkrementelle omkostninger) uden at bidrage til det eksisterende transmissionssystem, så ville de marginale
transportomkostninger være 0,45 EUR/MWh.

FIGUR 4 | TARIFFER I 2025 BASERET PÅ FORSKELLIGE ALLOKERINGSMETODER,
EUR/MWH
Eksisterende
transportkunder

Transitkunder

Transitkunder
og
eksisterende
transportkunder

Transitkunder

Kilde: Energinet.dk
Note: 0-reference (0-ref) er et scenarie, hvor Baltic Pipe Projektet ikke bygges.

83. Det fremgår af Energinet.dk’s principnotat, at Energinet.dk ikke finder det
rimeligt, at nye transitkunder skal betale til størstedelen af den eksisterende danske
infrastruktur foruden omkostningerne ved Baltic Pipe Projektet. Energinet.dk ønsker derfor at socialisere alle omkostninger ved at anvende uniforme kapacitetstariffer.
84. Energinet.dk finder, at en uniform allokeringsmetode er rimelig, objektiv og
gennemsigtig, da de forventede transitmængder giver et langsigtet dækningsbidrag
for hele det danske transmissionssystem. Energinet.dk fremhæver, at en uniform
allokeringsmetode er mere gennemsigtig end den aktuelle metode med differentierede tariffer og vurderer desuden, at uniforme tariffer er en nødvendighed for at
gøre det rentabelt at anvende ruten for Baltic Pipe Projektet sammenlignet med
alternative ruter.
85. Energitilsynet bemærker, at ingen af de markedsaktører, som har sendt høringssvar til Energinet.dk eller Energitilsynet, foretrækker at fortsætte med den
nuværende differentierede tarifmetode.
86. Nogle markedsaktører angiver, at uniforme tariffer forekommer at være en
rimelig omkostningsfordeling, da projektet samlet set sænker de gennemsnitlige
tariffer. Andre markedsaktører udtrykker bekymring omkring uniforme tariffer,
der betragtes som et rigidt tarifprincip, der distribuerer omkostninger uden at tage
højde for værdi, inkrementelle omkostninger og risici ved projektet. En markeds-
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aktør finder, at en ”transittarif” baseret på marginale omkostninger vil være mere
rimelig end uniforme tariffer. Ingen aktører finder i øvrigt anledning til at kommentere konkurrencesituationen i øvrigt på gasmarkedet som følge af Baltic Pipe
Projektet (en dansk markedszone og en uniform tarifmetode).
87. Energinet.dk foreslår desuden at fastholde de øvrige elementer i den aktuelle
tarifmetode, dvs. vægtningen af kapacitets- og volumenbetalingen i tarifstrukturen,
så de fortsat følger de faktiske omkostninger til CAPEX og OPEX; multiplikatorer
og sæsonprofil samt fastsættelse af nødforsyningstariffen.
88. Energitilsynet konstaterer i relation til tarifmetoden, at ingen markedsaktører
har haft bemærkninger til fastholdelsen af de øvrige elementer i tarifmetoden som
angivet i principnotatet.
89. Energitilsynet skal særligt bemærke, at det er muligt (og kan være hensigtsmæssigt) at foretage tilpasninger indenfor en given generel allokeringsmetode, jf.
punkt 49, som naturligt vil kunne påvirke tarifniveauet for de forskellige transportkunder i det danske system. Energitilsynet finder, at det uanset, at det alt andet
lige vil være naturligt at tage udgangspunkt i de enkelte elementer i den nuværende tarifmetode, kan være hensigtsmæssigt at overveje at foretage justeringer under
hensyn til virkningerne af indførelsen af et nyt generelt allokeringsprincip – den
uniforme tarifmetode.
90. Energitilsynet lagde i sine seneste godkendelser af tarifallokeringsmetoder
vægt på, at transportkunder, som anvender og har gavn af infrastrukturen, skal
være med til at betale omkostningerne. Energitilsynet anerkender, at Baltic Pipe
Projektet vil kunne skabe gavn for de eksisterende transportkunder i form af lavere
tariffer, hvis de transporterede mængder øges markant. Dette kan tale for, at eksisterende transportkunder og slutkunder skal være med til at betale for omkostningerne i forbindelse med Baltic Pipe Projektet gennem uniforme tariffer. Transitkunder vil få gavn af det eksisterende danske system, hvorfor det er rimeligt, at de
er med til at betale for det gennem uniforme tariffer.
91. En markedsaktør vurderer i sit høringssvar til Energinet.dk, at projektet kan
bidrage til øget likviditet, mens en anden nævner, at det ikke er klarlagt, hvordan
forskellige tarifprincipper bidrager til øget integration med de nordvesteuropæiske
markeder.
92. Tarifmetoder skal bidrage til effektiv handel med gas samt konkurrence på
gasmarkedet, og tariffer må hverken begrænse markeders likviditet eller medføre
skævheder i handlen på tværs af grænser, jf. gasforordningen (artikel 13). Konkurrencehensyn og eliminering af handelsbarrierer er således centrale kriterier for
Energitilsynet, når en tarifmetode skal vurderes, jf. også Energitilsynets seneste
afgørelse fra 2016.
93. Energitilsynet bemærker, at Baltic Pipe Projektet vil koble det danske gasmarked til Norge og Polen, og at denne markedskobling kan føre til øget likviditet og
konkurrence på det danske gasmarked til gavn for aktørerne på markedet.
94. Energitilsynet bemærker, at enhver tarifmetode skal leve op til visse grundlæggende lovkrav, hvor de væsentligste er fremhævet ovenfor. Et grundlæggende
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krav er gennemsigtighed, som indebærer, at metoden er gennemskuelig, og at den
nødvendige information er tilgængelig. NC TAR (artikel 7) nævner specifikt, at
tarifmetoder skal sigte mod, ”at give netbrugerne mulighed for at reproducere
beregningen af referencepriser og præcis fremskrivning af dem, […]”. Således
har det frem for alt været et hovedformål med NC TAR at sikre gennemsigtighed i
forhold til brugerne. Det giver forudsigelighed og sikkerhed, hvis brugerne selv
kan regne på/fremskrive deres tariffer.
95. Energitilsynet finder, at en uniform tarifmetode kan tilrettelægges, så der på en
gang opnås større sikkerhed for projektets gennemførelse og mulighed for, at eksisterende transportkunder kan realisere en gevinst i form af generelt lavere transmissionstariffer end der ellers ville have været.
96. Energitilsynet kan i forbindelse med etableringen af Baltic Pipe Projektet se
fordele ved at genindføre uniforme tariffer i det danske transmissionssystem. En
uniform tarifmetode vil være mere gennemsigtig end den differentierede allokeringsmetode, hvor det kan være relevant at foretage en vurdering af gavn for de
enkelte delementer i Baltic Pipe Projektet med henblik på at føje flere differentierede tarifelementer til den eksisterende allokeringsmetode. Energitilsynet gør dog
samtidig opmærksom på, at uniform allokering alt andet lige kan øge risikoen for
en vis grad af krydssubsidiering mellem transportkunder. Energitilsynets vurdering af tarifmetoder vil derfor være baseret på en afvejning af en række modsatrettede hensyn, hvor der tilstræbes at få en gennemsigtig metode, som blandt andet
tager hensyn til krydssubsidiering, konkurrence og nytte og gavn.
97. Flere markedsaktører pointerer i deres høringssvar til Energinet.dk, at eksisterende transportkunder og slutkunder i det danske system ikke bør stilles dårligere,
end hvis Baltic Pipe Projektet ikke gennemføres. Flere nævner desuden, at værdien, som projektet skaber, bør komme slutkunder og eksisterende transportkunder
til gode.
98. Energitilsynet gør opmærksom på, at en kommende tarifmetode, foruden de
lovgivne kriterier anvendt i tidligere afgørelser, vil sigte efter ”at betydelig volumen-risiko, navnlig i forbindelse med transmission på tværs af et entry- og exitsystem, ikke pålægges slutkunderne i det pågældende entry- og exitsystem.”, jf. NC
TAR (artikel 7 (d)). Dette er særligt relevant i forbindelse med Baltic Pipe Projektet, som kan føre meget store transitmængder gennem det danske transmissionssystem.
99. Energitilsynet bemærker, at det ikke fremgår eksplicit af principnotatet, hvordan afskrivningen af restværdien skal håndteres, såfremt der ikke efter 2037 er
transitgas. Hvis afskrivningen foretages i Energinet.dk’s egenkapital, så vil slutkunder i det danske system være beskyttet mod den tilbageværende økonomiske
risiko efter OS-kontrakternes udløb, jf. punkt 75.
100. Energitilsynet finder, at der skal være en rimelig balance mellem den gevinst
og den risiko, som henholdsvis transitkunder og transportkunder til det danske
marked bærer. Energitilsynet bemærker, at der er usikkerhed omkring, hvem der
bærer risikoen efter OS-kontrakternes udløb og frem, hvor der stadig er kapitalomkostninger for Baltic Pipe Projektet.
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OPEN SEASON 2017

SEKRETARIATET FOR
ENERGITILSYNET

Den danske TSO, Energinet.dk, og den polske TSO, Gaz-System, offentliggør i
dag en koordineret Open Season (Open Season 2017), jf. de to selskabers respektive hjemmesider.

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Open Season 2017 har til formål at fastslå, om der er efterspørgsel i gasmarkedet
efter ny transmissionskapacitet mellem Norge og Polen – det såkaldte Baltic Pipe
Projekt. Open Season 2017 fastsætter desuden de vilkår, som gælder for adgang
til kapacitet i Baltic Pipe Projektet.
Energitilsynet henviser til Energinets hjemmeside (www.Energinet.dk) for en
nærmere beskrivelse af Open Season 2017 og Baltic Pipe Projektet.
Energitilsynet har dags dato offentliggjort to dokumenter på tilsynets hjemmeside i anledning af Open Season 2017:
- En udtalelse fra Energitilsynet vedrørende den zonemodel og tarifmodel, som
den danske del af Open Season 2017 er baseret på.
- En formel dansk godkendelse af reglerne for allokering i Open Season 2017.
Tilsynets udtalelse af 31. januar 2017
Energitilsynet udtalelse fra den 31. januar 2017 forholder sig til de påtænkte
principper for markedsdesign og tariffastsættelse i Baltic Pipe Projektet.
Udtalelsen forholder sig således konkret til Energinet.dk’s principnotat af 2. november 2016 om én fælles markedszone og et fremtidigt dansk tarifprincip med
uniforme tariffer.
Energitilsynet udtaler sig grundlæggende positivt om principnotatets idé om én
fælles markedszone for Baltic Pipe Projektet, således at opstrøms- og transmissionssystemet bliver behandlet som én markedszone, hvor der betales én tarif ved
entry (Nordøsen) og én tarif for exit (Baltic Pipe ledningen).
Energitilsynet udtaler, at det vil forenkle markedsadgangen med kun én zone og
én tarif, ligesom det kan skabe mere transparens i Nordsøen og en større grad af
harmonisering af adgangsvilkår for offshore og onshore gastransport i Danmark.

Tlf. 4171 5400
post@energitilsynet.dk
www.energitilsynet.dk
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Energitilsynet udtaler sig også grundlæggende positivt i forhold til at genindføre
et tarifprincip med uniforme tariffer i alle entry/exit punkter i det danske transmissionssystem. Et tarifprincip med uniforme tariffer er enkelt og transparent,
og det kan tilrettelægges, så der på engang opnås en større sikkerhed for projektets gennemførelse og mulighed for, at eksisterende transportkunder kan få en
gevinst i form af generelt lavere transmissionstariffer end de ellers ville få.
Energitilsynet fremhæver, at et nyt tarifprincip skal overholde den nye europæiske netregler for harmoniserede tarifstrukturer for gas (NC TAR), og tilsynet
fremhæver specifikt bestemmelsen i NC TAR om, at betydelig volumenrisiko –
navnlig ved transit – ikke skal pålægges slutkunderne i transitlandet. Transitlandet vil være Danmark, hvis Baltic Pipe projektet gennemføres.
Energitilsynet hæfter sig desuden ved, at der i principnotatet af 2. november
2016 er flere usikkerheder og uafklarede spørgsmål i projektet.
Energitilsynet gør opmærksom på, at Energitilsynet skal godkende et nyt tarifprincip og en ny markedszone-model.
Godkendelse af allokeringsregel i Open Season 2017
Det følger af europæiske lovgivning, at Energitilsynet skal godkende den andel
af ny transmissionskapacitet, som reserveres til korte kapacitetskontrakter, jf. den
europæiske netregel for kapacitet (NC CAM).
Sekretariatet for Energitilsynet godkender, at der reserveres 10 % til korte kapacitetskontrakter i Open Season 2017. I afgørelsen godkender sekretariatet desuden den pro-rata model til fordeling af kapacitet ved overefterspørgsel, som er
indeholdt i Open Season 2017 reglerne.
Afgørelsen gælder kun for den danske del af Open Season 2017, men afgørelsen
er koordineret med den polske regulerende myndighed, ERO, som har laver en
tilsvarende godkendelse for den polske del af Open Season 2017.
--------------------------------------------Kontaktperson for yderligere information: Specialkonsulent Henrik Nygaard
Jensen (mail: hnj@energitilsynet.dk) (telefon: +45 41 71 53 76)
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GODKENDELSE AF PARAMETRE OG FASTSÆTTELSE AF F-FAKTOR TIL DEN ØKONOMISKE TEST FOR BALTIC PIPE PROJEKTET

28. november 2017
Engros & Transmission
17/10973
MHB/HNJ

RESUMÉ
1. Denne sag handler om godkendelse og fastsættelse af parametre, som skal indgå
i en såkaldt økonomisk test for Baltic Pipe Projektet med etablering af gasinfrastruktur mellem Danmark og hhv. Polen og Norge. Den økonomiske test skal fastslå, om Baltic Pipe Projektet er økonomiske levedygtigt i den forstand, at projektets omkostninger i tilstrækkelig grad dækkes af de netbrugere, som efterspørger
projektet. Godkendelsen af disse parametre skal ske efter nye regler i den europæiske netregel for kapacitetstildeling, NC CAM.
2. Den økonomiske test skal herunder sikre, at de nuværende netbrugere, de såkaldte ”tvungne kunder”, i det danske gassystem ikke udsættes for risikofyldte
investeringer. Den økonomiske test er således ikke en investeringsbeslutning for
Baltic Pipe Projektet.
3. Sagen har stor økonomisk betydning for det danske gassystem. Baltic Pipe Projektet vil gøre Danmark til et transitland og forventes at føre til betydelige tarifbesparelser for netbrugere i det danske gassystem. Projektet indebærer en investering
for Energinet på 5-6 mia. kr.
4. Sagen forelægges Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet godkender
parametre (referencepriser og Energinets tilladte indtægtsstigning), som er forelagt
af Energinet, og fastsætter en såkaldt f-faktor.
5. Referencepriser (kapacitetstariffer) anvendes til beregning af værdien af de
bindende tilsagn (de bindende bud i Open Season 2017) fra budgivere i Baltic Pipe
Projektet. Værdien af de bindende tilsagn beregnes ved at multiplicere referencepriser (estimerede kapacitetstariffer) med mængder fra de bindende bud på 15årige kapacitetskontrakter afgivet i forbindelse med Open Season 2017.
6. I netreglen for kapacitetstildeling anvendes et begreb, der benævnes ”tilladt
indtægtsstigning”. De årlige tilladte indtægtsstigninger udgøres af afskrivninger af
kapitalomkostningerne ved Baltic Pipe Projektet over projektets økonomiske levetid på 30 år samt de faste driftsomkostninger, som Energinet i henhold til den økonomiske regulering kan opkræve via tariffer.
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7. F-faktoren er en skønnet størrelse, der angiver, hvor stor en del af omkostningerne (”de tilladte indtægter”) i Baltic Pipe Projektet, der skal være sikkerhed for
via indtægter fra de bindende tilsagn i form af køb af kapacitet på lange kontrakter.
F-faktoren fastsættes forud for beregningen af den økonomiske test under hensyntagen til elementer såsom forventede indtægter, som ikke indgår i beregningsmetoden, og de samfundsøkonomiske gevinster af projektet i Danmark.
8. Projektet er økonomisk levedygtigt i henhold til den økonomiske test, hvis de
sikre indtægter fra bindende tilsagn svarer til eller overstiger Energinets tilladte
indtægtsstigning justeret med f-faktoren. Energinet skal gennemføre den økonomiske test, og et positivt resultat er en forudsætning for, at projektet kan fortsætte.
9. Energinet har estimeret referencepriser på 0,23-0,27 EUR/MWh (1,7-2,0
kr./MWh) for perioden fra 1. oktober 2022 til 30. september 2037, hvor Energinet
har bindende tilsagn i form af kapacitetskontrakter fra Open Season i 2017. Energinet har oplyst, at disse referencepriser og bindende tilsagn på 7,5 mia. m3/år har
en værdi på 428 mio. euro (3,2 mia. kr.). Energinet har estimeret den tilladte indtægtsstigning til 693 mio. euro (5,2 mia. kr.). Energinet har desuden foretaget en
vurdering af størrelsen på f-faktoren, som Energinet finder, kan sættes til 0,60.
10. Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet f-faktoren i henhold til NC CAM,
dvs. under hensyntagen til de samfundsøkonomiske gevinster (positive eksternaliteter) og de forventede indtægter, som ikke indgår i beregningen af den økonomiske test, såsom volumenindtægter og efterspørgsel efter udløb af de lange kapacitetskontrakter i 2037. Sekretariatet bemærker, at der er betydelige volumenindtægter for Energinet samt en ikke ubetydelige tarifbesparelse for det danske gassystem
ved Baltic Pipe Projektet, der ikke indgår i beregningen af den økonomiske test.
11. Sekretariatet bemærker endvidere, at der er en række tiltag, som kan anvendes
til at begrænse risici for ”tvungne kunder”, hvis der mod forventning ikke transporteres gas i den anlagte infrastruktur. Fx kan Energinet forkorte afskrivningsperioden for Baltic Pipe Projektets kapitalomkostninger, og tarifmetoden kan ændres
under hensyn til relevante netregler, så Energinets tilladte indtægter i højere grad
dækkes af kapacitetsindtægter.
12. Sekretariatet har anvendt konservative skøn, jf. at den økonomiske test skal
sikre, at netbrugere, der efterspørger kapacitet i et projekt som Baltic Pipe, overtager de tilhørende risici for at undgå, at ”tvungne kunder” udsættes for risikofyldte
investeringer.
13. Energitilsynet finder, at de forelagte referencepriser og den forelagte tilladte
indtægtsstigning kan godkendes. Energitilsynet fastsætter ud fra en samlet betragtning f-faktoren til 0,60. En f-faktor på 0,60 indebærer, at 60 pct. af den tilladte
indtægtsstigning, som Baltic Pipe Projektet giver anledning til, skal dækkes af
sikre indtægter i form af bindende tilsagn fra brugerne af Baltic Pipe Projektet.
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INDSTILLING
14. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og
vurdering træffer følgende afgørelse.
15. Energitilsynet godkender følgende parametre for den økonomiske test for Baltic Pipe Projektet i medfør af Kommissionens forordning nr. 2017/459 af 16. marts
2017 (den europæiske netregel om kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmissionssystemer (NC CAM):
- Estimerede referencepriser (transporttariffer) for tidshorisonten for udbuddet af
ny kapacitet i Baltic Pipe Projektet - dvs. for 15 år – der skal bruges til at beregne den aktuelle værdi af de bindende tilsagn fra netbrugerne om køb af kapacitet i Baltic Pipe Projektet, jf. artikel 25, stk. 1, litra a (se tabel 5).
- Den aktuelle værdi af Energinets tilladte indtægtsstigning knyttet til den ny
kapacitet i Baltic Pipe Projektet, jf. artikel 25, stk. 1, litra b, jf. artikel 22, stk.
1,litra b (se tabel 7).
16. Energitilsynet fastsætter en f-faktor på 0,60 for den udbudte kapacitet i Baltic
Pipe Projektet, jf. artikel 23, stk. 1, litra a) – d).
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SAGSFREMSTILLING
17. Denne sag handler om, at der i henhold til den reviderede europæiske netregel
for kapacitetstildeling (forordning 2017/459 - herefter NC CAM) skal foretages en
såkaldt ”økonomisk test”, når/før der skal bygges ny transmissionskapacitet. Baltic
Pipe Projektet vil udgøre ny transmissionskapacitet i henhold til NC CAM.
18. Sekretariatet for Energitilsynet (sekretariatet) forelægger sagen for Energitilsynet, da der er tale om en sag af stor økonomisk betydning for det danske samfund.
19. Den økonomiske test har til formål at fastslå, om projekter, der skaber ny kapacitet, er økonomisk levedygtige. NC CAM angiver i øvrigt, at den økonomiske
test skal sikre, at netbrugere, der efterspørger kapacitet, overtager de tilhørende
risici for at undgå, at ”tvungne kunder” udsættes for risikofyldte investeringer.
Tvungne kunder er fx de eksisterende netbrugere i et transmissionssystem, som vil
blive påvirket af, at der bliver investeret i infrastruktur til at føre gas til et andet
land (transit).
20. Den nationale regulerende myndighed skal ikke godkende resultatet af den
økonomiske test, men skal godkende parametrene i den økonomiske test, inden
testen udføres af Energinet. De testparametre, som skal godkendes af Energitilsynet, er referencepriserne (tariffer), som indgår i beregning af værdien af de bindende tilsagn, og den tilladte indtægtsstigning, som Baltic Pipe Projektet giver
anledning til, jf. figur 1.
21. Energitilsynet skal desuden fastsætte en såkaldt f-faktor, som angiver, hvor
stor en del af omkostningerne i Baltic Pipe Projektet, der skal være sikkerhed for
via indtægter fra de bindende tilsagn i form af køb af kapacitet på lange kontrakter.
Fx angiver en f-faktor på 0,5, at halvdelen af omkostningerne skal være dækket af
de bindende tilsagn.
22. Den polske regulerende myndighed, URE, godkendte testparametre og fastsatte en f-faktor på 0,60 for den polske del af Baltic Pipe Projektet den 25. august
2017.
23. Den økonomiske test ved ny kapacitet skal foretages enten af transmissionssystemoperatøren eller af den nationale regulerende myndighed, dvs. Energitilsynet i
Danmark. Ifølge NC CAM skal den nationale regulerende myndighed bestemme,
hvem der skal udføre den økonomiske test. Sekretariatet har bestemt, at Energinet
skal udføre den økonomiske test. Dette er sket ved brev af 7. september 2017 til
Energinet (”Beslutning om udførelse af økonomisk test for Baltic Pipe Projektet”).
24. Forud for igangsættelsen af udbudsprocessen (Open Season 2017), i juni 2017
offentliggjorde Energitilsynet en udtalelse på baggrund af et principnotat fra Energinet om markedszone og tarifprincipper (udtalelse af 31. januar 2017 og notat af
2. november 2016). Energitilsynet udtalte sig positivt om Baltic Pipe Projektet og
om en indførelse af uniforme tariffer i det danske transmissionssystem.
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FIGUR 1 | ILLUSTRATION AF PARAMETRENE I DEN ØKONOMISKE TEST

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet
Note: Understregede elementer skal godkendes (referencepriser og tilladt indtægtsstigning) eller fastsættes (f-faktoren) af Energitilsynet.

25. Den sidste og bindende fase (fase 2) af Open Season 2017 blev afsluttet den
31. oktober 2017. Den økonomiske test skal foretages efter den bindende fase er
afsluttet, og der er indhentet bindende tilsagn fra netbrugere om køb af kontraktuel
kapacitet, men inden kapacitetskontrakterne underskrives, da et positivt resultat i
den økonomiske test er en forudsætning for, at projektet kan fortsætte.
26. Energinet har den 11. september 2017 fremsendt et notat om principper, parametre og f-faktor til den økonomiske test, inkl. beregningsmodel. Energinet har
efterfølgende fremsendt revisioner af notatet til sekretariatet den 26. september
2017 og den 24. oktober 2017, jf. bilag 2.
27. Sekretariatet har haft udkastet til denne afgørelse i høring hos Energinet. Energinet er kun kommet med enkelte bemærkninger, som ikke har givet anledning til
ændringer i Energitilsynets vurdering eller afgørelse.
28. I det følgende beskrives først selve Baltic Pipe Projektet, hvorefter
parametrene i den økonomiske test gennemgås i henhold til NC CAM, inden
Energinets forslag til parameterværdier samt specifikke danske forhold med
betydning for parametrene gennemgås.
BALTIC PIPE PROJEKTET

29. Baltic Pipe Projektet er et dansk-polsk gasprojekt, hvor den danske TSO
(Energinet) og den polske TSO (Gaz-System) planlægger at bygge ny
infrastruktur, der i fremtiden kan transportere naturgas fra den norske
opstrømsinfrastruktur i Nordsøen til Polen og/eller Danmark (Sverige). Der er tale
om et projekt med en forventet samlet årlig transportkapacitet på 10 mia. m 3
(næsten tre gange det samlede dansk/svenske gasforbrug i dag), hvor den totale
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anlægssum forventes at blive ca. 12 mia. kr. Den danske del af projektet forventes
at komme til at koste 5-6 mia. kr.
30. Såfremt Baltic Pipe Projektet bliver gennemført, vil langt størstedelen af de
transporterede gasmængder i det danske gassystem i fremtiden være gas til transit,
idet interessen for norsk gas primært kommer fra polske aktører, der gerne vil
sikre alternative forsyningskilder til den russiske gas, som Polen i dag er helt
afhængig af.
31. Baltic Pipe Projektet omfatter fem delprojekter, jf. figur 2.

FIGUR 2 | OVERBLIK OVER BALTIC PIPE PROJEKTETS DELPROJEKTER

Kilde: Energinet præsentation af Baltic Pipe Projektet ved Offshore Forum 2017

32. Delprojekt 1 er en ny gasledning, der skal føre gas ind fra den norske opstrømsrørledning, Europipe II, i Nordsøen til det danske fastland og videre ind i
det eksisterende danske transmissionssystem. Denne ledning er en opstrømsrørledning, og længden på ledningen vil være ca. 120 km.
Energinet er ansvarlig for delprojekt 1, og de estimerede kapitalomkostninger for
dette delprojekt er 2,3 mia. kr.
33. Delprojekt 2 er nødvendige udbygninger af det eksisterende danske transmissionsnet over land. Der er tale om forstærkninger på ca. 230 km fra det danske
knudepunkt i transmissionssystemet (Egtved) henover Fyn og Sjælland til Faxe.
Energinet er ansvarlig for delprojekt 2, og de estimerede kapitalomkostninger for
dette delprojekt er 2,8 mia. kr.
34. Delprojekt 3 er en ny kompressorstation, som er nødvendig for at sikre, at
gassen kan transporteres fra Danmark til Polen med tilstrækkeligt højt tryk.
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De estimerede totale kapitalomkostninger for delprojekt 3 er 1,1 mia. kr., og de
anslåede årlige variable driftsomkostninger til brændsel (el) er 107 mio. kr. Delprojektet er primært polsk, men med dansk medfinansiering, således forstået, at
Gaz-System betaler ca. 0,7 mia. kr. (64 pct. af ca. 1 mia. kr.), mens Energinet betaler ca. 0,4 mia. kr. (36 pct. af ca. 1 mia. kr. samt 100 pct. af evt. yderligere omkostninger til kompressoren). Energinet og Gaz-System har desuden aftalt, at
Energinet dækker 50 pct. af de faste driftsomkostninger til kompressoren og, at
Energinet først dækker de variable driftsomkostninger, når de transporterede gasmængder overstiger 7,5 mia. m3/år.
Fordelingen af omkostninger for kompressoren er resultatet af forhandlinger mellem Energinet og Gaz-System, og den fremgår af parternes rammeaftale
(”framework agreement”) for projektet, som parterne underskrev i juni 2017.
35. Delprojekt 4 er selve Baltic Pipe – dvs. en undersøisk rørledning fra Danmark
til Polen. Denne ledning er en transmissionsrørledning (interconnector), og længden på rørledningen vil være mellem 227 og 285 km – afhængig af den valgte rute.
Gaz-System er ansvarlig for delprojekt 4, og de estimerede kapitalomkostninger
for dette delprojekt er 3,3 mia. kr.
36. Delprojekt 5 omfatter de nødvendige udbygninger i det polske transmissionssystem, som Gaz-System er ansvarlig for. Gaz-System er ansvarlig for delprojekt
5. Den estimerede kapitalomkostning for dette delprojekt er 2,5 mia. kr.
37. Baltic Pipe Projektet er beskrevet i nærmere detaljer i en række dokumenter –
bl.a. i informationspakker i forbindelse med Open Season 2017 – som kan findes
på Energinets hjemmeside. Informationspakken for den endelig fase (fase 2) af
Open Season 2017 er vedlagt som bilag 5. Der henvises hertil for nærmere detaljer
og øvrig baggrundsinformation om Baltic Pipe Projektet.
38. Energinet og Gaz-System arbejder på at kunne idriftsætte Baltic Pipe Projektet
den 1. oktober 2022. Idriftsættelsen forudsætter dog forudgående godkendelser fra
selskabernes respektive bestyrelser og ejere. I Danmark forventes Energinets bestyrelse at behandle business casen (forretningsplanen) for Baltic Pipe Projektet
senest den 1. marts 2018, og der forventes en endelig investeringsgodkendelse
(Final Investment Decision, FID) i slutningen af 2018.
BESKRIVELSE AF PARAMETRE I DEN ØKONOMISKE TEST

39. Ifølge NC CAM omfatter den økonomiske test:
a) nutidsværdien af de bindende tilsagn fra netbrugerne (kapacitetskontrakter
i Open Season 2017) og
b) nutidsværdien af den anslåede stigning i tilladte indtægter, som kan godkendes og indregnes i tarifferne i henhold til den til enhver tid gældende nationale metodegodkendelse for tariffer og
c) den såkaldte f-faktor.
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40. Resultatet af den økonomiske test er positivt, hvis nutidsværdien af de bindende tilsagn fra netbrugere, der skal anvende den nye infrastruktur, er større end eller
lig med nutidsværdien af stigningen i den tilladte eller tilsigtede indtægt justeret
med den fastsatte f-faktor.
41. For Baltic Pipe Projektet består værdien af de bindende tilsagn af de estimerede kapacitetsindtægter fra de bindende kapacitetsbud i Open Season 2017, og den
tilladte indtægtsstigning udgøres af Energinets omkostninger til etablering af Baltic Pipe Projektet samt omkostningerne til den faste drift. Dvs. resultatet af den
økonomiske test er positivt hvis:
𝑵𝒖𝒕𝒊𝒅𝒔𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒆𝒏 𝒂𝒇 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒍𝒔𝒂𝒈𝒏 𝒊 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑺𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 𝟐𝟎𝟏𝟕
≥ (𝒇 − 𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓)
× 𝒏𝒖𝒕𝒊𝒅𝒔𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒆𝒏 𝒂𝒇 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒏𝒆𝒕𝒔 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒕æ𝒈𝒕𝒔𝒔𝒕𝒊𝒈𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒔𝒆𝒓𝒆𝒕 𝒑å 𝑩𝑷 𝒐𝒎𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒆𝒓
Hvor:
BP omkostninger

er kapitalomkostninger og faste driftsomkostninger for Baltic Pipe Projektet, som afholdes af Energinet

42. I det følgende beskrives testens enkelte parametre.
AKTUEL VÆRDI AF BINDENDE TILSAGN FRA NETBRUGERE (A)

43. Den aktuelle værdi af de bindende tilsagn fra netbrugere om køb af kontraktuel
kapacitet fra Open Season 2017 opgøres som nutidsværdien af betalingen for kapaciteten (referencepris tillagt eventuelle auktions- eller minimumstillæg) ganget
med mængden af ny kapacitet, der er indgået aftale om. Nutidsværdien beregnes
ved at tilbagediskontere værdien af de bindende tilsagn:
𝑵𝒖𝒕𝒊𝒅𝒔𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒆𝒏 𝒂𝒇 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒍𝒔𝒂𝒈𝒏
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑎𝑔𝑛

=

∑
𝑡=0

(𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 × 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡)𝑡
(1 + 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)𝑡

44. Referenceprisen er i den nye europæiske netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer (forordning 2017/460 – herefter NC TAR) defineret som prisen for et kapacitetsprodukt for uafbrydelig kapacitet med en varighed på et år,
som er gældende i entry- og exit-punkter, og som bruges til at fastsætte transmissionstariffer for de øvrige harmoniserede transmissionsprodukter – dvs. kvartalsprodukter, månedsprodukter, dagsprodukter og intra-day-produkter.
45. Referencepriserne estimeres for hvert udbudsniveau i projektet.
AKTUEL VÆRDI AF DEN ANSLÅEDE STIGNING I TILLADTE ELLER TILSIGTEDE INDTÆGT (B)

46. Den aktuelle værdi af den anslåede tilladte indtægtsstigning opgøres som nutidsværdien af den tilladte indtægt over hele infrastrukturens økonomiske levetid.
Nutidsværdien beregnes ved at diskontere de estimerede årlige indtægtsstigninger,
som Baltic Pipe Projektets omkostninger giver anledning til:
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𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑡𝑖𝑑

𝑵𝒖𝒕𝒊𝒅𝒔𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒆𝒏 𝒂𝒇 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒕 𝒊𝒏𝒅𝒕æ𝒈𝒕𝒔𝒔𝒕𝒊𝒈𝒏𝒊𝒏𝒈 =

∑
𝑡=0

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑠𝑠𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡
(1 + 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)𝑡

47. Den tilladte indtægt defineres som summen af indtægter fra transmissionstjenester og ikke-transmissionstjenester for transmissionssystemoperatørens levering
af tjenesteydelser i en bestemt periode inden for en given reguleringsperiode, som
den pågældende transmissionssystemoperatør er berettiget til, og som den nationale regulerende myndighed har godkendt via nationale (metode)godkendelser.
48. Værdien af den tilladte indtægt opgøres for den ny kapacitet, der er inkluderet i
det respektive udbudsniveau, som er godkendt af den relevante nationale reguleringsmyndighed i henhold til NC CAM. Det respektive udbudsniveau for Baltic
Pipe Projektet er den kapacitetsvolumen, som er udbudt i Open Season 2017.
F-FAKTOREN

49. F-faktoren er i NC CAM defineret som andelen af den aktuelle værdi af den
anslåede stigning i transmissionssystemoperatørens tilladte indtjening i forbindelse
med den nye kapacitet (i det respektive udbudsniveau), der skal dækkes af den
aktuelle værdi af netbrugernes bindende tilsagn i forbindelse med projektet.
50. Niveauet for f-faktoren fastsættes af den nationale reguleringsmyndighed, som
for den danske del af Baltic Pipe Projektet er Energitilsynet, for et givet udbudsniveau under hensyntagen til følgende elementer:
a) mængden af teknisk kapacitet, der er reserveret til korte kontrakter
b) positive afledte eksternaliteter for projektet for ny kapacitet på markedet eller transmissionsnettet, eller begge steder
c) perioden for netbrugeres bindende tilsagn for kontraktuel kapacitet sammenlignet med aktivets økonomiske levetid
d) hvor længe efterspørgslen på kapacitet, der er fastlagt i projektet for ny kapacitet, kan forventes at vare ved ud over ophøret af den tidshorisont, der er
brugt i den økonomiske test.
51. En f-faktor på 1 (100 pct.) medfører, at hele stigningen i tilladt indtægt skal
dækkes af bindende tilsagn fra de netbrugere, som kommer til at anvende infrastrukturen.
52. F-faktoren kan sættes lavere end 1, hvis den nationale regulerende myndighed
finder det relevant ud fra en vurdering af elementerne beskrevet ovenfor. En ffaktor på 0,50 (50 pct.) medfører, at halvdelen af stigningen i tilladt indtægt skal
dækkes af bindende tilsagn fra de netbrugere, som kommer til at anvende infrastrukturen. Den øvrige del af den tilladte indtægtsstigning (50 pct.) skal dækkes af
indtægter fra netbrugerne af Baltic Pipe Projektet udover de bindende tilsagn, fx
volumenbetalinger for transporteret gas samt af indtægter fra de øvrige brugere af
det danske gassystem.
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ENERGINETS FORSLAG TIL PRINCIPPER, PARAMETRE OG F-FAKTOR

53. Energinet har den 11. september 2017 (med revisioner af hhv. 26. september
og 24. oktober 2017) fremsendt notat med tilhørende beregningsmodel til sekretariatet vedrørende principper, parametre og f-faktor til anvendelse i den økonomiske test, jf. bilag 2.
54. I det følgende beskrives først de tarifprincipper, som ligger til grund for Energinets parametre for den økonomiske test, hvorefter parametrene a) bindende tilsagn, b) tilladt indtægtsstigning og c) f-faktoren gennemgås. Endeligt opsummeres
Energinets bud på en økonomisk test.
ANVENDTE TARIFPRINCIPPER

55. Energinet forudsætter ved angivelse af tarifindtægter, at der vil blive anvendt
en uniform tarifmetode og en omkostningsægte fordeling af kapital- og driftsomkostninger i den fremtidige tarifmetode for det danske transmissionssystem.
56. Forud for igangsættelsen af Open Season 2017 i juni 2017 offentliggjorde
Energinet et principnotat (notat af 2. november 2016), som lægger op til at ændre
den danske tarifmodel fra differentierede til uniforme tariffer samt at fastholde det
grundlæggende princip om en omkostningsægte fordeling af kapital- og driftsomkostninger i tariferingen. Energitilsynet offentliggjorde i juni 2017 en udtalelse
(udtalelse af 31. januar 2017), som bl.a. skulle give potentielle transportkunder
større sikkerhed om fremtidige vilkår og tariffer i Baltic Pipe i forbindelse med
udbudsrunden, hvor markedsaktørerne bliver bedt om at forpligte sig til at købe
kapacitet på kontrakter af lang varighed (15 år). Udtalelsen af 31. januar 2017 er
vedlagt som bilag 6.
57. Energitilsynet udtalte sig positivt om en indførelse af uniforme tariffer i det
danske transmissionssystem, da uniforme tariffer sikrer gennemsigtighed og kan
tilrettelægges, så der opnås større sikkerhed for projektets gennemførelse, samtidig
med at de eksisterende transportkunder får en gevinst i form af generelt lavere
transmissionstariffer. Energitilsynet gjorde i den forbindelse opmærksom på, at en
kommende tarifmetode skal overholde en række principper og lovbestemmelser,
herunder en række nye regler i NC TAR.
58. Princippet om en omkostningsægte fordeling af kapital- og driftsomkostningerne i tariferingen blev godkendt af Energitilsynet i afgørelsen af 23. september
2013 om tariferingsmetoder for gas. Princippet indebærer, at Energinets årlige
kapitalomkostninger skal allokeres til kapacitetstariffen, og at de årlige driftsomkostninger skal allokeres til volumentariffen – samt at andelen til kapacitets- og
volumentariffen justeres årligt efter de faktiske omkostninger. Fordelingen af
driftsomkostninger blev justeret i afgørelsen af 21. juni 2016 for at tage højde for
de variable driftsomkostninger til kompressoren ved Egtved, som blev medregnet i
kapacitetstariffen.1 Desuden blev en tredjedel af kapitalomkostningerne for inve-

1

Brændselsomkostninger til kompressoren for de første 400 driftstimer allokeres til volumentariffen, mens omkostninger over denne grænse allokeres til kapacitetstariffen for entry-punktet ved Ellund. Grænsen på 400 ti-
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steringen ved Ellund-Egtved allokeret til nødsegmentet. Det grundlæggende princip for fordelingen af kapital- og driftsomkostningerne i tariferingen (omkostningsægte fordeling) er dog fastholdt.
59. Princippet om omkostningsægte fordeling af kapital- og driftsomkostninger
adskiller sig fra tarifmetoderne i de fleste andre europæiske tarifsystemer, hvor
kapacitetstarifferne dækker mere end kapitalomkostningerne og udgør en langt
større andel af indtægterne. En høj kapacitetstarif giver incitament til en bedre
udnyttelse af infrastrukturen (en høj load-faktor), hvilket kan være hensigtsmæssigt, hvis der er flaskehalse eller risiko for flaskehalse. Den danske infrastruktur på
gas er derimod relativt veludbygget, og der er ikke flaskehalse i det danske system.
Energitilsynet vurderede i 2013, at omkostningsfordelingen i den nuværende danske omkostningsægte tarifmetode bidrager til en mere fleksibel adgang til
gassystemet – særligt for nye aktører - og i højere grad fremmer en fleksibel
anvendelse af systemet, jf. Energitilsynets afgørelse 23. september 2013. Dette
vurderes at fremme effektiv handel med gas og konkurrencen på det danske
gasmarked.
60. Netbrugerne, som booker kapacitet i Open Season 2017, skal ifølge Open Season-reglerne betale de til enhver tid gældende tariffer i perioden for de indgåede
kontrakter. Det vil sige, at der ikke gælder en selvstændig tarifmetode for Baltic
Pipe Projektet, men at den generelle tarifmetode, som Energitilsynet har godkendt,
gælder for både eksisterende og ny kapacitet. Den nuværende tarifmetode blev
godkendt af Energitilsynet den 21. juni 2016.
AKTUEL VÆRDI AF BINDENDE TILSAGN FRA NETBRUGERE (A)

61. Energinet beskriver, at værdien af bindende tilsagn fra netbrugere opgøres som
nutidsværdien af de fremtidige kapacitetsindtægter, som Energinet er sikret gennem de kapacitetsbindinger, som er foretaget af netbrugere i fase 2 i Open Season
2017. Kapacitetsbindingerne dækker perioden fra 1. oktober 2022 til 30. september 2037 svarende til den 15-årige periode, der er udbudt kontrakter for i Open
Season 2017. Den økonomiske test indeholder dermed ikke indtægter fra volumentariffer baseret på transporterede gasmængder. Værdien af de bindende tilsagn
er baseret på indtægter i en 15-årig periode, hvilket skal sammenholdes med den
tilladte indtægtsstigning for projektets økonomiske levetid på 30 år.
62. Kapacitetsindtægterne er beregnet som estimerede referencepriser (kapacitetstariffer) ganget med forventede kapacitetsbookinger i Open Season 2017.
15 å𝑟

∑ 𝑁𝑢𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑏𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑎𝑔𝑛 =
𝑡=1

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠(𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓)𝑡 × 𝐾𝑎𝑝𝑎. OS2017 t
(1 + 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)𝑡

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠(𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓)𝑡 =

(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝐾𝑡 + 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐵𝑃𝑡 )
𝐾𝑎𝑝𝑎. 𝐷𝐾𝑡 + 𝐾𝑎𝑝𝑎. 𝑂𝑆2017𝑡

mer svarer til testkørsler samt det minimum brændselsforbrug (el), som anvendes, selv når kompressoren ikke
er i brug (standby).
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Hvor:
CAPEX DKt

er afskrivninger af kapitalomkostninger for eksisterende dansk gasinfrastruktur i år t

CAPEX BPt

er afskrivninger af kapitalomkostninger for Baltic Pipe afholdt af Energinet i år t

Kapa.OS2017t er udbudsniveau for entry- og exit-kapacitet i Open Season 2017
Kapa DKt

er entry- og exit-kapacitetsbookinger i det eksisterende danske gassystem

63. Referencepriserne er estimeret på baggrund af kapitalomkostninger for Baltic
Pipe Projektet med en teknisk kapacitet på 10 mia. m3 og det eksisterende danske
gassystem divideret med de forventede kapacitetsbookinger for både Baltic Pipe
Projekt (i Open Season 2017) og for det eksisterende danske gassystem. Det antages hermed, at der anvendes en uniform tarifmetode – dvs. at tarifferne er ens på
alle transmissionssystemets punkter, jf. punkt 56-57 og Energitilsynets udtalelse af
31. januar 2017.
64. Energinet gør opmærksom på, at anvendelse af en open season proces til tildeling af kapacitet indebærer, at der ikke vil kunne opnås et auktionstillæg, der er
defineret som forskellen mellem salgsprisen og mindsteprisen på en auktion. Et
auktionstillæg er derfor ikke relevant i forbindelse med den økonomiske test for
Baltic Pipe Projektet.
65. Energinet gør desuden opmærksom på, at indtægter fra kapacitetstariffer generelt kun udgør ca. 50 pct. af Energinets indtægter for gastransmissionssystemet, jf.
princippet om en omkostningsægte fordeling i tariferingen. De resterende 50 pct.
indtægter kommer fra volumentariffer (dvs. indtægter fra den faktiske transport af
gas), som ikke indgår i beregningen af værdien af de bindende tilsagn. Energinet
forventer, at indtægter fra volumentariffer vil udgøre omkring 37 pct. i 2025, jf.
figur 3.

FIGUR 3 | TARIFNDTÆGTER FRA KAPACITET (CAPEX) OG VOLUMEN (OPEX) I DET
DANSKE GASSYSTEM I 2017 (FØR BALTIC PIPE) OG 2025 (MED BALTIC PIPE)

Kilde: Energinet
Note: CAPEX: kapitalomkostninger, OPEX: driftsomkostninger.
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66. Energinet bemærker, at det ikke fremgår af NC CAM, hvilken diskonteringsfaktor der skal anvendes til beregning af den ”aktuelle værdi” af de bindende tilsagn.
67. Energinet anvender den diskonteringsrente, som Finansministeriet vurderer, er
retvisende til evaluering af offentlige investeringer i Danmark, der løber op til 35
år. Dette er begrundet i, at Energinet er et statsejet selskab, hvor selskabsøkonomien blot er en delmængde af samfundsøkonomien, og at alle Energinets overskud/underskud tilbageføres til/opkræves fra Energinets kunder. Energinet beskriver, at alternativet til investeringen i Baltic Pipe Projektet er andre offentlige investeringer såsom jernbaner og sygehuse, som alle er projektet, som skal skabe samfundsøkonomisk gevinst. På denne baggrund har Energinet anvendt en diskonteringsrente på 4 pct. til at tilbagediskontere værdierne af de bindende tilsagn til år
2017.
68. Energinet bemærker desuden, at det er Energinets normale praksis at anvende
Finansministeriets diskonteringsrente til vurdering af nye investeringer, og at denne tidligere er anvendt i forbindelse med evalueringen af Ellund-Egtved projektet
for gastransmission og senest i forbindelse med evaluering af el-interconnectoren
Viking Link.
69. Værdien af de bindende tilsagn er beregnet for to forskellige udbudsniveauer.
Det ene udbudsniveau er 7,5 mia. m3/år (svarende til 10.058 MWh/h/år), som
Energinet og Gaz-System satte som mindstekravet til bud i fase 1 af Open Season
2017 for at ville gå videre med en såkaldt ”fast track” proces for Baltic Pipe Projektet. Selskaber, som bød i fase 1 af Open Season 2017, er forpligtede til at byde
på minimum samme mængde kapacitet i sidste fase (fase 2) af Open Season 2017.
Såfremt selskaber ikke lever op til denne forpligtelse, skal der betales bod til
Energinet svarende til Energinets omkostninger i perioden mellem de to faser i
Open Season 2017 på ca. 30 mio. kr. Det andet udbudsniveau er 9 mia. m3/år (svarende til 12.070 MWh/h/år), som svarer til 90 pct. af den totale udbudte kapacitet i
Open Season 2017.
70. På denne baggrund er den aktuelle værdi af de bindende tilsagn for den danske
del af Baltic Pipe Projektet beregnet til hhv. 428 og 454 mio. euro ved udbudsniveauer på hhv. 7,5 og 9 mia. m3, jf. tabel 1.
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TABEL 1 | VÆRDIEN AF BINDENDE TILSAGN FRA NETBRUGERE I OPEN SEASON 2017,
MIO. EURO I 2017-PRISER
7,5 mia. m3/år

Antagelser
Diskonteringsrente

9 mia. m3/år

4 pct.

4 pct.

Entry-kapacitetsbooking (Open Season 2017)

7,5 mia.m3

9 mia.m3

Exit-kapacitetsbooking (Open Season 2017)

7,5 mia.m3

9 mia.m3

Parameter
a) Bindende tilsagn fra netbrugere i Open Season 2017
Nutidsværdi af bindende tilsagn

700 mio. euro

740 mio. euro

428 mio. euro

454 mio. euro

Kilde: Energinets notat om økonomisk test for Baltic Pipe Projektet
Note: 7,5 mia. m3 svarer til 10.085 MWh/h/år og 9 mia. m3 svarer til 12.070 MWh/h/år.

AKTUEL VÆRDI AF DEN ANSLÅEDE STIGNING I TILLADTE INDTÆGT (B)

71. Energinet angiver, at den estimerede stigning i Energinets tilladte indtægt er
baseret på de kapitalomkostninger og faste driftsomkostninger, der afholdes i forbindelse med Baltic Pipe Projektet med en teknisk kapacitet på 10 mia. m3.
30 år

∑ 𝑁𝑢𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑠𝑠𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑡=1

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐵𝑃 𝑓𝑜𝑟 𝐷𝐾𝑡 + 𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐵𝑃 𝑓𝑜𝑟 𝐷𝐾𝑡
(1 + 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)𝑡

Hvor:
CAPEX BPt

er afskrivninger af kapitalomkostninger for Baltic Pipe, som afholdes af Energinet i år t

Fast OPEX BPt er faste driftsomkostninger for Baltic Pipe, som afholdes af Energinet i år t

72. De årlige indtægtsstigninger består af afskrivninger af kapitalomkostninger
over projektets 30-årige økonomiske levetid og årlige faste driftsomkostninger i
den 30-årige periode.
73. Omkostningerne, der indgår i den økonomiske test, er udelukkende omkostninger, som er upåvirket af, om der transporteres gas i systemet eller ej. De faste
driftsomkostninger inkluderes i den forventede stigning i tilladt indtægt, da disse
udgifter vil eksistere, hvis aktivet realiseres, uanset om aktiverne anvendes eller ej.
Variable driftsomkostninger for Baltic Pipe Projektet udgøres hovedsageligt af
brændselsudgifter til drift af kompressorstationen, som Energinet kun afholder ved
transport af gasmængder over 7,5 m3/år, jf. punkt 34.
74. Energinet har oplyst, at omkostningerne, som indgår i beregningsmodellen for
den økonomiske test, svarer til omkostningerne, som er beskrevet Energinets informationspakke for fase 2 i Open Season 2017. Informationspakken angiver desuden, hvordan Energinet og Gaz-System har aftalt at dele omkostningerne, som
anført i punkt 34.

ENERGITILSYNET | GODKENDELSE AF PARAMETRE OG FASTSÆTTELSE AF F-FAKTOR TIL DEN
ØKONOMISKE TEST FOR BALTIC PIPE PROJEKTET

75. Den tilladte indtægtsstigning opgøres for en 30-årig periode, da dette er den
estimerede økonomiske levetid for infrastrukturen i Baltic Pipe Projektet.
76. Alle værdier diskonteres til år 2017 med en diskonteringsrente på 4 pct., jf.
punkt 66-67.

TABEL 2 | VÆRDEN AF TILLADT INDTÆGTSSTIGNING, MIO. EURO I 2017-PRISER
Antagelser
Diskonteringsrente

4 pct.

Parameter
b) Tilladt indtægtsstigning baseret på BP omkostninger
Nutidsværdi af tilladt indtægtsstigning

1.403 mio. euro
693 mio. euro

Kilde: Energinets notat om økonomisk test for Baltic Pipe Projektet
Note: 7,5 mia. m3 svarer til 10.085 MWh/h/år og 9 mia. m3 svarer til 12.070 MWh/h/år.

F-FAKTOREN (C)

77. Energinet har forelagt Energitilsynet (sekretariatet) en vurdering af størrelsen
af f-faktoren for Baltic Pipe Projekt, som selskabet finder, bør ligge mellem 0,50
og 0,60 (50-60 pct.). Energinet anbefaler, at f-faktoren fastsættes til 0,60.
78. Der er en række elementer, såsom positive eksternaliteter eller forventede indtægter efter de bindende tilsagns udløb i 2037, der kan tale for, at f-faktoren reduceres, som beskrevet i punkt 50.
79. Energinet har redegjort for betydningen af de forskellige elementer. Betydningen af de enkelte elementer er opgjort i procentpoint og angiver, hvor meget ffaktoren kan nedjusteres, dvs. kravet til andelen af Energinets ”sikre” indtægter
(de bindende tilsagn) i forhold til omkostningerne til Baltic Pipe.
80. Energinets anbefaling er i høj grad baseret på forventede indtægter, som ikke
er bindende tilsagn og derfor ikke indgår i beregningen af den økonomiske test. En
betydelig del af Energinets forventede indtægter fra Baltic Pipe aktiverne indgår
således ikke i beregningen af den økonomiske test, da de ikke er ”sikre”, jf. figur
4. Kapacitetsindtægter fra Open Season 2017 er bindende tilsagn og anses som
sikre indtægter (felt 2 i figur 4).
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FIGUR 4 | ILLUSTRATIVT EKSEMPEL PÅ FORVENTEDE INDTÆGTER I BALTIC PIPE
PROJEKTETS LEVETID, 2022-2052

Kilde: Energinet
Note: Eksemplet er illustrativt og er ikke baseret på faktisk tal. De seks forskellige elementer udgør
samlet set Energinets forventede indtægter fra Baltic Pipe Projektet, hvoraf nogle er mere sikre end
andre fx ved bindende tilsagn. Element 2 består af kapacitetsindtægter fra OS 2017 kontrakter er
bindende tilsagn og er dermed "sikre", mens de øvrige indtægtselementer er forventede og forbundet
med en vis grad af usikkerhed.

MÆNGDEN AF KAPACITET RESERVERET TIL KORTE KONTRAKTER

81. Sekretariatet godkendte i en afgørelse af 2. juni 2017 en reservation til korte
kapacitetskontrakter på 10 pct. af den planlagte ny transmissionskapacitet i Baltic
Pipe Projektet, jf. artikel 8, stk. 9, i NC CAM. Der skal som minimum reserveres
10 pct. af eventuel ny transmissionskapacitet til korte kontrakter, jf. artikel 8, stk.
8, i NC CAM.
82. Sekretariatet vurderede, at det utvivlsomt er tilstrækkeligt at reservere 10 pct.
af kapaciteten i Baltic Pipe Projektet (dvs. 1 mia. m3/år) til det korte marked, jf. at
der i forvejen er tilgængelig dansk transmissionskapacitet og jf. størrelsen af
gasmarkedet og den forventede udvikling i markedet. Dermed må Energinet kun
udbyde 9 mia. m3/år i Open Season 2017.
83. Energinet vurderer, at f-faktoren kan nedjusteres med 2,5 - 5 procentpoint på
baggrund af, at der forventes indtægter fra den kapacitet, som er reserveret til korte
kontrakter, og som derfor ikke sælges i Open Season 2017.
84. Reservationen betyder, at værdien af bindende tilsagn fra netbrugere i Open
Season 2017 (potentielt) er lavere, end hvis der ikke var reserveret 10 pct. af kapaciteten til korte kapacitetskontrakter. Der er dermed mulighed for, at Energinets
indtægter fra Baltic Pipe Projektet bliver højere, end hvad der er estimeret på baggrund af bindende tilsagn i Open Season 2017.
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85. Energinet forventer, at en andel af disse korte kontrakter vil blive solgt for at
kunne håndtere sæsonudsving i efterspørgslen. Det fremgår af Energinets informationspakke for fase 2 i Open Season 2017, at der er en forventet anvendelsesgrad
(load-faktor) på 0,75 for de korte kontrakter. Load-faktoren på 0,75 er udtryk for
en konservativ vurdering, da der er en vis usikkerhed forbundet med forventninger
relativt langt frem i tid.
86. Reservationen af kapacitet til det korte marked gør det muligt for eksisterende
og nye netbrugere at reservere og anvende kapacitet i dele af eller for hele ruten i
Baltic Pipe Projektet. Der er dermed ingen barrierer for, at nye netbrugere kan
træde ind på gasmarkedet ved at anvende denne forsyningsrute, hvilket kan gavne
konkurrencen på markedet.
POSITIVE AFLEDTE EKSTERNALITETER

87. Positive afledte eksternaliteter kan bl.a. estimeres ved at anvende en metode til
udarbejdelse af cost-benefit analyser (CBA) for gasprojekter, som ENTSOG (European Network of Transmission Systems Operators for Gas) har udarbejdet og
publiceret på baggrund af infrastrukturforordningen (Forordning nr. 347/2013).
Forordningen bestemmer, at ENTSOG skal udarbejde metoden, så der tages højde
for konkurrencen på markedet, forsyningssikkerhed, bæredygtighed samt markedsintegration og interoperabilitet.
88. Energinet og Gaz-System har fået foretaget en samfundsøkonomisk analyse
(CBA), der identificerer og kvantificerer de mulige gevinster foranlediget af Baltic
Pipe Projektet for hhv. Danmark og Polen. Analysen er baseret på ENTSOG's
CBA-metode for cost-benefit analyser.
89. Energinet vurderer, at de samfundsøkonomiske gevinster fra positive eksternaliteter og forventningen til variable volumenindtægter tilsammen kan begrunde en
nedjustering af f-faktoren med 27,5 – 30 procentpoint.
90. Energinet har ikke præciseret, hvor store nedjusteringer hhv. samfundsøkonomiske gevinster og forventede volumenindtægter kan begrunde ud af den samlede
nedjustering på 27,5 – 30 procentpoint. Energinet vurderer dog, at den samfundsøkonomiske gevinst kun i mindre grad kan begrunde en nedjustering af f-faktoren.
De samfundsøkonomiske gevinster omfatter lavere gaspriser og tarifbesparelser
for de eksisterende brugere af det danske transmissionssystem, hvoraf tarifbesparelser udgør langt den største samfundsøkonomiske gevinst.
Markedsintegration og lavere gaspriser
91. Energinet har oplyst, at den samfundsøkonomiske analyse viser en mindre
gevinst i form af lavere gaspriser på det danske marked. Disse estimerede lavere
gaspriser skyldes primært, at den nye forsyningsrute medfører færre transportomkostninger.
Reducerede transportomkostninger for alle netbrugere
92. Baltic Pipe Projektet vil gøre Danmark til et transitland, idet den planlagte
kapacitet er over tre gange så stor som det årlige danske gasforbrug. Denne mar-
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kante stigning i transporten af gas gennem det danske transmissionsnet vil medføre en reduktion af tarifferne sammenlignet med et scenarium, hvor Baltic Pipe
Projektet ikke realiseres (et såkaldt 0-referencescenarium), jf. figur 5.
93. I 0-referencescenariet skal omkostningerne til det eksisterende danske gassystem uden Baltic Pipe Projektet dækkes af faldende gasmængder drevet af lavere
gasforbrug, hvilket medfører stigende transmissionstariffer over tid. Tarifbesparelserne er en gevinst for de eksisterende (og kommende) brugere af det danske gassystem.
94. Energinet forventer en stigning i de gennemsnitlige transportomkostninger fra
ca. 1,2 EUR/MWh i 2017 til over 2,0 EUR/MWh i 2035 i 2017-priser, såfremt
Baltic Pipe Projektet ikke realiseres. Energinet estimerer, at Baltic Pipe Projektet
vil medføre en reduktion af transporttarifferne på 38 pct. i 2025, 46 pct. i 2030 og
60 pct. i 2035 sammenlignet med et 0-referencescenarium, når der antages en load-faktor på 0,85, som det fremgår af Energinets informationspakke for fase 2 af
Open Season 2017, jf. bilag 5.2

FIGUR 5 | DEN ESTIMEREDE UDVIKLING I TRANSPORTOMKOSTNINGER MED OG
UDEN BALTIC PIPE PROJEKTET, 2017-2037 EUR/MWH

Kilde: Energinets informationspakke til fase 2 af Open Season 2017
Note: Transportomkostninger er beregnet som totale omkostninger for Energinets del af projektet og
omkostningsbasen for den eksisterende danske infrastruktur divideret med antaget gasflow. '0reference' er et scenarium for det danske transmissionssystem uden realisering af Baltic Pipe projektet.
Stigningen i omkostninger for 0-referencescenariet i perioden 2019-2022 skyldes forventet fald i entrybookinger grundet nedlukningen af Tyra-platformen. 'Base case' referer til en antagelse om, at der
bookes 12,070 MWh/h/y (svarende til 9 mia. m 3) i Open Season 2017. 'LF' refererer til load-faktor
(anvendelsesgrad) for den bookede kapacitet, og denne varierer fra 75 pct. til 95 pct. for de tre base
case scenarier.

2

Energinets antagelser: booking af kapacitet svarende til 9 mia. m3 årligt i 15 år samt en anvendelsesgrad (loadfaktor) af denne kapacitet på 85 pct.
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FORVENTEDE VOLUMENINDTÆGTER

95. Energinet bemærker, at Energinets forventning til variable volumenindtægter
bør indgå i vurderingen af f-faktoren, idet de variable indtægter udgør en stor del
af Energinets samlede økonomi for gastransmission og ikke er en del af beregningen af den økonomiske test, der udelukkende er baseret på ”sikre” indtægter, dvs.
de bindende tilsagn om køb af kapacitet, jf. figur 4.
96. Energinet har ikke specificeret, hvor meget f-faktoren kan nedjusteres med på
baggrund af forventede volumenindtægter i den økonomiske test, jf. punkt 89.
97. Energinet forventer en gennemsnitlig udnyttelse af kapaciteten på ca. 85 pct.
(load-faktor på 0,85) i informationspakke for fase 2 i Open Season 2017. Den forventede load-faktor er baseret på Energinets observationer fra sammenlignelige
gastransitruter og kapacitet fra produktion, hvor det ikke er ualmindeligt med en
load-faktor på 0,90. Fx har entry-punktet Nybro (for gas produceret i Nordsøen) i
indeværende gasår haft en load-faktor på 0,88 inklusiv uplanlagte produktionsnedgange.
98. Energinet gør opmærksom på, at Energinet har mulighed for at afskrive aktiverne inden for Open Season kontrakternes tidshorisont på 15 år i tilfælde af, at
Baltic Pipe kapaciteten ikke udnyttes fx i de første par år af aktivets levetid. Dermed kan aktiverne blive afskrevet over 15 år frem for over 30 år, som er den oprindelige estimerede levetid. Dette vil sikre, at omkostninger fra Baltic Pipe Projektet i større grad dækkes af netbrugere af Baltic Pipe-ruten.
99. Energinet har oplyst, at de finder det meget usandsynligt, at der ikke transporteres gas i Baltic Pipe, da dette betyder, at de polske selskaber, som har købt kapacitet i Open Season 2017, undlader at anvende kapaciteten og dermed påfører GazSystem det størst mulige tab i et scenarium, hvor Baltic Pipe Projektet realiseres.
Gaz-System vil i dette tilfælde gå glip af volumenindtægter. Energinet finder det
mere sandsynligt, at projektet termineres (dvs. at projektet ikke realiseres), end at
der ikke transporteres gas i systemet. Såfremt projektet realiseres, finder Energinet
det mest sandsynligt, at kapaciteten udnyttes til transport af gas.
PERIODEN FOR NETBRUGERES BINDENDE TILSAGN

100. Energinet vurderer, at f-faktoren kan nedjusteres med 7,5 – 10 procentpoint
baseret på det faktum, at kontrakterne i Open Season 2017 forventes at løbe i 15
år, hvilket er halvdelen af aktivernes økonomiske levetid på 30 år.
101. Såfremt levetiden havde været 20 år i stedet for 15 år, ville værdien af de
bindende tilsagn – i form af sikre kapacitetsindtægter fra Baltic Pipe netbrugere –
være større. Den økonomiske test ville i dette tilfælde kunne bestås med en højere
f-faktor.

Side 19/38

Side 20/38

ENERGITILSYNET | GODKENDELSE AF PARAMETRE OG FASTSÆTTELSE AF F-FAKTOR TIL DEN
ØKONOMISKE TEST FOR BALTIC PIPE PROJEKTET

FORVENTET EFTERSPØRGSEL PÅ KAPACITET UD OVER OPHØRET AF TIDSHORISONTEN I DEN ØKONOMISKE TEST

102. Energinet vurderer, at f-faktoren bør reduceres med 2,5 – 5 procentpoint ud
fra en forventning om, at der vil være efterspørgsel efter kapacitet efter Open Season kontrakternes udløb i 2037.
103. Energinet forventer en efterspørgsel på ca. 5 mia. m3/år i de sidste 15 år af
aktivernes økonomiske levetid. Denne vurdering er lavere end antagelsen i den
business case for Baltic Pipe Projektet, som foreligger nu, hvor der forventes en
efterspørgsel i denne periode svarende til 80 pct. af udbudsniveauet i Open Season
2017 (dvs. 6 mia. m3/år).
104. Energinet ønsker at anvende et konservativt estimat til fastsættelse af ffaktoren, da der er usikkerhed omkring estimater for 2037 og frem.
ENERGINETS BUD PÅ EN F-FAKTOR

105. Energinet vurderer samlet set, at f-faktoren bør nedjusteres med 40-50 procentpoint og dermed bør fastsættes til 0,50-0,60, jf. tabel 3. På denne baggrund
anbefaler Energinet, at f-faktoren fastsættes til 0,60.

TABEL 3 | ELEMENTERNES BETYDNING FOR FASTSÆTTELSE AF F-FAKTOREN
Elementer
Kapacitet reserveret til korte kontrakter

Energinets vurdering
2,5 - 5 procentpoint

Forventede volumenindtægter i perioden
27,5 - 30 procentpoint
Afledte positive eksternaliteter
Perioden for netbrugeres bindende tilsagn
Forventet efterspørgsel efter ophør af bindende tilsagn
Samlet nedjustering af f-faktoren
Energinets bud på en f-faktor

7,5 - 10 procentpoint
2,5 - 5 procentpoint
40 - 50 procentpoint
60 pct.

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på Energinets notat om økonomisk test for Baltic
Pipe Projektet

OPSAMLING

106. Energinet har estimeret udfaldet af den økonomiske test for de to udbudsniveauer anført i punkt 69 (7,5 og 9 mia. m3/år) på baggrund af de estimerede referencepriser, den anslåede indtægtsstigning baseret på kapitalomkostninger og faste
driftsomkostninger samt ved anvendelse af en f-faktor på 0,60.
107. På baggrund af disse estimerede værdier resulterer begge udbudsniveauer i
positive resultater for den økonomiske test, idet værdien af bindende tilsagn overstiger værdien af den anslåede indtægtsstigning justeret med f-faktoren, jf. tabel 4.
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TABEL 4 | RESULTATER AF ØKONOMISK TEST VED FORSKELLIGE UDBUDSNIVEAUER,
MIO. EURO I 2017-PRISER
Antagelser
Diskonteringsrente

7,5 mia. m3/år

9 mia. m3/år

4 pct.

4 pct.

Entry-kapacitetsbooking (Open Season 2017)

7,5 mia.m3

9 mia.m3

Exit-kapacitetsbooking (Open Season 2017)

7,5 mia.m3

9 mia.m3

Parametre
a) Bindende tilsagn fra netbrugere i Open Season 2017
Nutidsværdi af bindende tilsagn
b) Tilladt indtægtsstigning baseret på BP omkostninger
Nutidsværdi af tilladt indtægtsstigning
c) F-faktor

700 mio. euro

740 mio. euro

428 mio. euro

454 mio. euro

1.403 mio. euro

1.403 mio. euro

693 mio. euro

693 mio. euro

0,60

0,60

Økonomisk test
Nutidsværdig af bindende tilsagn –
(f-faktor * nutidsværdi af tilladt indtægtsstigning) =
Beregnet resultat af økonomisk test
Resultatet af økonomisk test

428 mio. euro –

454 mio. euro –

(0,60 * 693 mio. euro) =

(0,60 * 693 mio. euro) =

13 mio. euro

38 mio. euro

Positivt

Positivt

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på Energinets notat om økonomisk test for Baltic Pipe Projektet
Note: 7,5 mia. m3 svarer til 10.085 MWh/h/år og 9 mia. m3 svarer til 12.070 MWh/h/år.

VURDERING
108. Energitilsynet skal godkende de referencepriser, som anvendes til beregning
af de bindende tilsagn, og den aktuelle værdi af Energinets tilladte indtægtsstigning, jf. artikel 25, stk. 1, litra a, i NC CAM. Energitilsynet skal desuden fastsætte
en f-faktor under hensyntagen til elementerne anført i punkt 50, jf. artikel 23, stk.
1, i NC CAM.
109. I det følgende vurderer sekretariatet de testparametre, som Energitilsynet skal
godkende. Herefter beskrives og vurderes elementerne med indflydelse på ffaktoren, hvorefter f-faktoren fastsættes. Endeligt vurderes risikoen for de eksisterende netbrugere i det danske system i forhold til usikkerhederne forbundet med
Baltic Pipe Projektet.
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SEKRETARIATETS VURDERING AF PARAMETRENE I DEN ØKONOMISKE TEST (A
OG B)
AKTUEL VÆRDI AF BINDENDE TILSAGN FRA NETBRUGERE: REFERENCERPISER
FOR TIDSHORISONTEN 2022-2037 (A)

110. Energinet har fremsendt estimerede referencepriser (kapacitetsbetaling) for
tidshorisonten med bindende tilsagn, dvs. fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2037, jf. tabel 5.
111. Sekretariatet kan oplyse, at de estimerede referencepriser er beregnet ud fra
principper om omkostningsægte tariffer og uniforme tariffer, jf. punkt 56. Sekretariatet finder derfor de estimerede referencepriser for egnede til at finde anvendelse
i den økonomiske test.
112. Sekretariatet indstiller derfor, at Energitilsynet på denne baggrund godkender
de estimerede referencepriser, jf. tabel 5, for tidshorisonten for de bindende tilsagn
for Baltic Pipe Projektet, jf. artikel 25, stk. 1, litra a), i NC CAM.

TABEL 5 | ESTIMEREDE REFERENCEPRISER (KAPACITETSBETALING), 2022-2037 EUR/MWH
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
10.058 MWh/h/y

0,27 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 0,27 0,27

12.070 MWh/h/y

0,23 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Kilde: Energinets notat om parametre til den økonomiske test for Baltic Pipe Projektet
Note: 10.058 MWh/h/y og 12.070 MWh/h/y svarer til hhv. 7,5 mia. m 3/år og 9 mia. m3/år. Tabellen viser kalenderår og de tilhørende betalinger pr. EUR/MWh. Betalinger pr. EUR/MWh fastsættes typisk pr. gasår (1. oktober – 30. september). Da Baltic
Pipe Projektet først planlægges idriftsat den 1. oktober 2022, udgøres betalingerne for 2022 af ni måneders betalinger uden
Baltic Pipe Projektet og tre måneder med Baltic Pipe Projektet, hvilket forklarer, hvorfor betalingerne i 2022 er højere end de
efterfølgende år.

113. Sekretariatet konstaterer, at den anvendte diskonteringsrente på 4 pct. er baseret på Finansministeriets anbefalinger til samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, som Energinet generelt anvender til at måle rentabiliteten af store anlægsprojekter. Energinets vurdering af anlægsprojekters rentabilitet har fokus på samfundsøkonomisk velfærd og forholder sig dermed til, hvordan et givent projekt
påvirker forbrugerne og producenterne på markedet, da Energinet er et statsejet
selskab, hvis aktiviteter finansieres af forbrugerne.
114. Sekretariatet bemærker yderligere, at Energinet har anvendt Finansministeriets diskonteringsrente til selskabets samfundsøkonomiske konsekvensvurdering af
Baltic Pipe Projektet. Energinet har desuden anvendt diskonteringsrenten ved tidligere vurderinger af store anlægsprojekter såsom udvidelsen i Ellund (gastransmission) og senest Viking Link projektet (eltransmission). På denne baggrund
finder sekretariatet, at det er rimeligt at anvende en diskonteringsrente på 4 pct. i
den økonomiske test.
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115. De estimerede referencepriser er forskellige for de to anvendte udbudsniveauer, da et højere bookingniveau medfører lavere priser, idet kapitalomkostningerne for Baltic Pipe Projektet er baseret på et fast teknisk koncept, som ikke ændrer sig ved forskellige udbuds-/bookingniveauer. Referencepriserne resulterer i
samlede nutidsværdier på hhv. 428 og 454 mio. euro (ca. 3,3 mia. kr. og 3,4 mia.
kr.) i 2017-priser for de to forskellige udbudsniveauer, der anvendes i beregningen
som anført i punkt 69, jf. tabel 6. Dermed er der – alt andet lige – større sandsynlighed for et positivt resultat i den økonomiske test ved et udbudsniveau på 12.070
MWh/h/y, da dette resulterer i en højere nutidsværdi af de bindende tilsagn.
116. Jo større værdien af de bindende tilsagn er, enten ved højere referencepriser
eller større/flere bindende kapacitetsbookinger, jo større er sandsynligheden for at
få et positivt resultat i den økonomiske test.

TABEL 6 | NUTIDSVÆRDI AF BINDENDE TILSAGN BASERET PÅ REFERENCEPRISER, 2022-2037, MIO.
EURO 2017-PRISER
Total 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
10.058 MWh/h/y

428

10

34

34

33

32

31

30

29

28

27

26

26

25

24

23

17

12.070 MWh/h/y

454

10

37

37

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

17

Kilde: Energinets notat og beregningsmodel til den økonomiske test for Baltic Pipe Projektet
Note: 10.058 MWh/h/y og 12.070 MWh/h/y svarer til hhv. 7,5 mia. m3/år og 9 mia. m3/år.

AKTUEL VÆRDI AF ENERGINETS ANSLÅEDE STIGNING I TILLADTE INDTÆGT (B)

117. Som det fremgår af tabel 7 er stigningen i Energinets tilladte indtægt anslået
til 693 mio. euro i Baltic Pipe Projektets 30-årige levetid.
118. Sekretariatet bemærker, at sekretariatet ikke har grundlag for at stille spørgsmålstegn ved selve omkostningsstørrelserne for de enkelte danske delprojekter.
Sekretariatet kan konstatere, at de anvendte omkostningsstørrelser stemmer
overens med de informationspakker, som er blevet offentliggjort i forbindelse med
Open Season 2017, hvilket dermed er de omkostninger, som markedet er blevet
præsenteret for, og som indgår i det videre arbejde med projektet.
119. Da sekretariatet ikke har anledning til at betvivle de anførte omkostningsstørrelser, vil der være tale om ”nødvendige omkostninger”, som Energinet kan indregne i tarifferne for transmission (en tilladt indtægtsstigning), jf. naturgasforsyningslovens § 37 d, stk. 1.
120. Sekretariatet finder dermed også, at den anslåede ”aktuelle værdi af den anslåede stigning i transmissionssystemoperatørens tilladte eller tilsigtede indtægt”
knyttet til den ny kapacitet i Baltic Pipe Projektet kan godkendes som parameter
efter NC CAM, jf. artikel 25, stk. 1, litra b), jf. artikel 22, stk. 1, litra b).
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121. Sekretariatet konstaterer, at den anslåede stigning i Energinets tilladte indtægt
ikke giver anledning til en stigning i referencepriserne i perioden fra 2022-2037,
hvor der er afgivet bindende tilsagn om køb af kapacitet, da der forventes en markant stigning i de transporterede gasmængder, som resulterer i lavere referencepriser (kapacitetsbetaling).
122. Sekretariatet vurderer, at den anvendte diskonteringsrente på 4 pct. er rimelig,
som beskrevet nærmere i punkt 113. Der anvendes samme diskonteringsrente til
beregning af nutidsværdien af den anslåede stigning i Energinets tilladte indtægt,
som der anvendes til beregningen af nutidsværdien af de bindende tilsagn. Sekretariatet finder det korrekt at anvende den samme diskonteringsrente, da begge
parametre og de tilhørende pengestrømme vedrører en andel af Energinets indtægter, som illustreret i figur 1.
123. Energinets estimerede kapitalomkostninger (afskrivninger), faste driftsomkostninger og diskonteringsrenten på 4 pct. resulterer i en samlet tilladt indtægtsstigning for perioden 2022-2052 på 693 mio. euro i 2017-priser, jf. tabel 7. Nutidsværdien af indtægtsstigningen for de enkelte år i perioden fremgår af bilag 3.
124. Jo større den tilladte indtægtsstigning er, desto større skal værdien af de bindende tilsagn være for at få et positivt resultat i den økonomiske test.

TABEL 7 | ANSLÅET STIGNING I ENERGINETS TILLADTE INDTÆGT FOR PERIODEN
2022-2052, 2017-PRISER
Samlet nutidsværdi af estimeret indtægtsstigning

693 mio. euro

Kilde: Energinets notat om parametre til den økonomiske test for Baltic Pipe Projektet
Note: Indtægtsstigningen er ens udbudsniveauerne 10.058 MWh/h/y (7,5 mia. m3/år) og 12.070
MWh/h/y (9 mia. m3/år), da Energinet planlægger et projekt med en samlet teknisk kapacitet på 10
mia. m3/år. Den tilladte indtægtsstigning, som er baseret på kapitalomkostninger og faste driftsomkostninger, ændrer sig dermed ikke ved forskellige udbudsniveauer.

VURDERING AF F-FAKTOREN (C)

125. Formålet med den økonomiske test er at sikre, at nye infrastrukturprojekter er
økonomisk levedygtige. Energitilsynet skal fastsætte en f-faktor, som bestemmer
hvor stor en andel af Energinets indtægtsstigning, der skal dækkes af sikre kapacitetsindtægter fra bindende tilsagn, jf. artikel 23, stk. 1, i NC CAM.
126. En f-faktor på 1 (100 pct.) indebærer, at kapacitetsbetalingerne skal dække
alle omkostninger fra Baltic Pipe Projektet, som giver anledning til en stigning i
Energinets tilladte indtægt. For hver procentpoint faktoren mindskes, desto lavere
bliver kravet til, hvad kapacitetsbetalingerne knyttet til de bindende tilsagn skal
dække.
127. F-faktoren skal fastsættes under hensyntagen til elementerne anført i punkt
50, jf. artikel 23, stk. 1, litra a) – d), i NC CAM. Elementerne omfatter bl.a. for-
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ventede indtægter, som ikke er en del af beregningen af den økonomiske test, og
gevinster for det øvrige danske gasmarked i form af afledte positive eksternaliteter. For nogle af elementerne er det vanskeligt at lave konkrete beregninger eller
kvantificeringer, hvorfor der må anvendes mere skønsprægede betragtninger. I de
følgende afsnit gennemgås de enkelte elementer, som skal indgå i vurderingen af
fastsættelsen af f-faktoren.
128. Kravet om, at der i forbindelse med evt. nye anlægsprojekter skal gennemføres en økonomisk test er et nyt element i den reviderede NC CAM, som trådte i
kraft april 2017. Det fremgår af NC CAM, at f-faktoren skal fastsættes under hensyntagen til de elementer, som er angivet i punkt 50, men NC CAM angiver ikke
nærmere, hvordan de forskellige elementer i f-faktoren skal estimeres, eller hvordan de skal indgå i fastsættelse af f-faktoren.
129. Sekretariatet har til støtte for vurderingen anvendt publikationer, der har været med til at danne baggrund for introduktionen af den økonomiske test i NC
CAM, såsom en rapport fra konsulentvirksomheden Frontier Economics om konsekvensvurderingen af de politiske muligheder for ny kapacitet for EU's gastransmission. 3 Denne rapport indeholder bl.a. en beskrivelse af en markedstest svarende til den økonomiske test og af en dækningsratio for tilladt indtægtsstigning, som
er sammenlignelig med f-faktoren. Dækningsratioen angiver, hvor skal en del af
den tilladte indtægtsstigning, der dækkes af indtægter fra bindende tilsagn. Hvis
dækningsratioen er 1, kan den økonomiske test bestås med en f-faktor på 1.
MÆNGDEN AF KAPACITET RESERVERET TIL KORTE KONTRAKTER

130. Energinet vurderer, at f-faktoren bør reduceres med 2,5 - 5 procentpoint på
baggrund af forventede indtægter fra den kapacitet, som er reserveret til korte kontrakter (10 pct. eller 1 mia. m3), og som derfor ikke sælges i Open Season 2017.
Energinet forventer at sælge en andel af kapaciteten i Baltic Pipe Projektet på korte kontrakter, hvor der forventes en load-faktor på 0,75.
131. Sekretariatet finder ikke anledning til at anfægte Energinets forventede loadfaktor på 0,75, som er udtryk for en konservativ vurdering af load-faktoren for
korte kontrakter.
132. Sekretariatet har foretaget en række beregninger med disse antagelser for at
vurdere, hvordan dækningsratioen påvirkes. Sekretariatet bemærker, at dækningsratioen vil stige med ca. 1,5 procentpoint ved salg af korte kapacitetskontrakter
svarende til 0,5 mia. m3/år i perioden 2022-2037 med antagelse om en load-faktor
på 0,75. Dækningsrationen vil stige, hvis der sælges flere korte kapacitetskontrakter, eller hvis load-faktoren er højere end 0,75.

3

Europa-Kommissionen igangsatte i 2012 et projekt om tarifering i forbindelse med etableringen af ny kapacitet,
og ACER fik udarbejdet en rapport om konsekvensvurderingen af de politiske muligheder for ny kapacitet for
EU's gastransmission. Rapporten blev udarbejdet af Frontier Economics i samarbejde med en styregruppe bestående af ACER, Council of European Energy Regulators (CEER), European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) og Europa-Kommissionen.
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133. Sekretariatet finder, at de 2,5 - 5 procentpoint, som angivet af Energinet, er
udtryk for et højt skøn. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at de forventede
indtægter fra korte kapacitetskontrakter og det konkurrencefremmende i tilgængeligheden af kortere kontrakter kan begrunde en lille nedjustering af f-faktoren.
POSITIVE AFLEDTE EKSTERNALITETER

134. Energitilsynet vurderer, at Baltic Pipe Projektet bidrager med en række samfundsøkonomiske gevinster for Danmark, som giver anledning til nedjustering af
f-faktoren.
135. Sekretariatet finder, at det er begrundet at nedjustere f-faktoren svarende til
10-15 procentpoint ud fra en skønsmæssig vurdering af de samfundsøkonomiske
gevinster ved Baltic Pipe Projektet.
136. Gevinsterne fra de enkelte elementer varierer fra moderate effekter (øget
konkurrence, prisreduktion som følge af kortere forsyningsrute samt et øget antal
forsyningskilder og -ruter til det danske gasmarked) til mere betydelige effekter
(reduktion af transportomkostninger for eksisterende netbrugere).
137. I rapporten fra Frontier Economics er der opstillet en række indikatorer, som
kan anvendes til vurderingen af visse eksternaliteters betydning for f-faktoren.
Indikatorerne er beskrevet nærmere i tabel 8.

TABEL 8 | INDIKATORER MED BETYDNING EKSTERNALITETERS EFFEKT PÅ F-FAKTOREN
Eksternalitet Stor effekt, hvis der er:

Lille effekt, hvis der er:

Forsynings- 
sikkerhed








Øget konkurrence





Høj afhængighed af én forsyningskilde eller
-rute
Lav grad af markedsintegration med andre
områder
Lav lagerkapacitet på markedet
Stor andel af kunder med lav kortsigtet
efterspørgselselasticitet
Interconnectoren er relativ stor sammenlignet med peak-efterspørgsel






Høj markedskoncentration
Begrænsning i forbindelse til andre områder
Lav eller ingen integration med et område 
med likvidt gasmarked

Diversificerede forsyningskilder og -ruter
Høj grad af fysisk markedsintegration med andre
områder
Tilgængelig gaslagerkapacitet til at kompensere
for kortsigtede forsyningsafbrydelser/-nedbrud
Efterspørgslen er fleksibel og kan reduceres ved
høje priser
Interconnectoren er relativ lille sammenlignet
med peak-efterspørgsel
Konkurrencepræget marked uden en dominerende leverandør
Likvid gashandel på en hub, hvor priserne er
integrerede med andre områder

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på Frontier Economics' 'Impact Assessment of policy options on incremental capacity for EU gas transmission'

FORSYNINGSSIKKERHED

138. Forsyningssikkerheden kan evalueres ved bl.a. at se på antallet af forsyningskilder og -ruter, jf. indikatorerne i tabel 8.
139. Det fremgår af Energinets seneste redegørelse for forsyningssikkerhed på det
danske gasmarked for 2016, at forsyningssikkerheden i Danmark fortsat er meget
høj. Energinet henviser til de eksisterende forsyningskilder og -ruter samt driftssikkerheden for det danske gastransmissionssystem. Energinet vurderer, at det
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danske gastransmissionssystem er robust overfor havari – selv ved høj gasefterspørgsel.
140. Sekretariatet bemærker desuden, at der er en stor lagerkapacitet på det danske
gasmarked, idet lagerkapaciteten på ca. 1 mia. m3 svarer til over en tredjedel af det
danske gasforbrug.
141. Der er aktuelt tre forsyningskilder til det danske gasmarked, idet Danmark
forsynes med gas fra danske gasfelter og et enkelt norsk gasfelt (Trym) i Nordsøen
samt fra Kontinentaleuropa, som leveres via to forsyningsruter: fra Nordsøren via
Nybro og fra Kontinentaleuropa via det dansk-tyske grænsepunkt Ellund.
142. Baltic Pipe Projektet vil øge antallet af forsyningskilder og -ruter, da det vil
blive muligt at føre gas til Danmark direkte fra det norske opstrømssystem, der
forbinder alle norske gasfelter undtagen Trym, og fra Polen, idet der kan føres gas
både til og fra Polen via Baltic Pipe rørledningen. Det polske gassystem inkluderer
en LNG-terminal, som aktuelt kan levere 5 mia. m3/år til det polske gassystem og
potentielt kan levere op til 7,5 mia. m3/år, hvis det udbygges.
143. Sekretariatet finder ikke anledning til at anfægte Energinets vurdering af den
danske forsyningssikkerhed. Sekretariatet lægger særligt vægt på, at det danske
marked har en høj grad af fysisk markedsintegration med Kontinentaleuropa via
Tyskland samt betragtelig gaslagerkapacitet.
144. Sekretariatet vurderer, at Baltic Pipe Projektet kan begrunde en mindre nedjustering af f-faktoren, da det kan bidrage til diversificering af forsyningskilder og
forsyningsruter til det danske gasmarked, jf. tabel 8; men projektet forventes ikke i
særlig grad at forbedre den eksisterende høje forsyningssikkerhed.
MARKEDSINTEGRATION OG LAVERE GASPRISER

145. Energitilsynets løbende markedsovervågning og analyser indikerer, at det
danske gasmarked er relativt tæt forbundet med de nordvesteuropæiske gasmarkeder, som betragtes som nogle af de mest likvide og velfungerende gasmarkeder i
Europa. Bl.a. er der en relativ lille prisforskel mellem den danske spotpris på Gaspoint Nordic (GPN) og spotpriserne på nederlandske Title Transfer Facility (TTF),
tyske NetConnect Germany (NCG) og tyske Gaspool, jf. figur 6.
146. Spotpriserne på GPN har siden starten af 2015 været lavere end priserne på
de tre øvrige gashubs, jf. figur 6. Dette har været tilfældet for 83 pct. af dagene
siden 1. januar 2016.
147. Den høje grad af markedsintegration kan desuden ses ved en høj korrelation
af prisudviklingen for GPN og de tre øvrige gashubs. Korrelation mellem GPN og
de tre gashubs har ligget på ca. 0,98 siden 2014, hvor kapaciteten ved det tyske
grænsepunkt Ellund blev udbygget.
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148. Energinet vurderer i deres samfundsøkonomiske analyse, at den nye forsyningsrute potentielt medfører færre/lavere transportomkostninger, hvilket kan føre
til lavere gaspriser.

FIGUR 6 | PRISFORSKELLE PÅ MELLEM GPN OG HHV. TTF, GASPOOL OG NCG,
2014 - OKTOBER 2017 (EUR/MWH)
3
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0
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Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på data fra Gaspoint Nordic og EEX.
Note: GPN: Gaspoint Nordic, TTF: Title Transfer Facility, NCG: NetConnect Germany. Positive værdier
indikerer, at priserne på GPN er højere end de øvrige gashubs, mens negative værdier indikerer, at
GPN's priser er lavere.

149. Sekretariatet vurderer på baggrund af Energinets samfundsøkonomiske analyse og Energitilsynets løbende markedsovervågning, at der er begrænsede gevinster for det danske gasmarked i form af øget markedsintegration og lavere gaspriser. Disse forhold kan derfor alene begrunde en beskeden nedjustering af ffaktoren.
ØGET KONKURRENCE

150. Velfungerende adgangsveje til det danske gasmarked er vigtige for udviklingen af markedet, da det bl.a. bidrager til, at flere aktører kan føre gas til markedet.
Derved øges gashandlen og konkurrencen på markedet. Det danske gasmarked
forsynes med gas fra producenter i Nordsøen og fra importører, der transporterer
gas fra europæiske kontinent via det tyske grænsepunkt Ellund.
151. Energitilsynet konstaterede i sin analyse af konkurrencen på gasengrosmarkedet fra januar 2016, at der generelt er få aktører, der fører gas til det danske
marked fra Nordsøen eller Kontinentaleuropa.
152. Energitilsynets løbende markedsovervågning af gasmarkedet viser desuden,
at relativt få selskaber står for størstedelen af gassalget på engrosmarkedet. I 2016
stod de fem største sælgende selskaber for 79 pct. af de gasmængder, der blev
solgt. Markedskoncentrationsindekset Herfindahl-Hirschman (HHI) er omkring
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1.700 baseret på markedsandelene i 2016 for både Gaspoint Nordic og markedet
for bilaterale kontrakter.4
153. Flere forhold peger således på, at Baltic Pipe Projektet kan gøre det lettere for
nye aktører at indtræde på det danske marked ved at byde på kapacitet i Open Season 2017 eller ved at købe korte kontrakter. Sekretariatet finder, at disse forhold
kan forbedre konkurrencen på det danske marked og begrunde, at der foretage en
moderat nedjustering af f-faktoren.
REDUCEREDE TRANSPORTOMKOSTNINGER FOR ALLE NETBRUGERE

154. Baltic Pipe Projektet medfører reducerede transportomkostninger (tariffer),
som følge af den forventede markante forøgelse af gasmængderne i det danske
gastransmissionssystem, hvilket er den største samfundsøkonomiske gevinst ved
projektet, jf. punkt 90.
155. Sekretariatet bemærker, at denne positive eksternalitet er relativ sikker sammenlignet med de øvrige elementer, der skal tages hensyn til ved fastsættelse af ffaktoren. Realiseringen af Baltic Pipe Projektet forudsætter booking af kapacitet
over et vist niveau, hvilket giver en sikkerhed for, at kapacitetstarifferne i det danske gassystem reduceres i perioden for Open Season 2017 kontrakter (2022-2037),
som det fremgår af figur 5.
156. Sekretariatet bemærker, at de estimerede kapacitetstariffer for netbrugere i
perioden efter bindende tilsagn (2038-2052) i den økonomiske test er højere end i
et scenarium uden Baltic Pipe Projektet (0-referencescenariet). Dette skyldes, at
beregningen af den økonomiske test per definition kun inkluderer kapacitetsbookinger i Open Season 2017 og dermed ignorerer kapacitetsbookinger efter
2037. De samlede transportomkostninger består imidlertid både af en kapacitetsog en volumentarif.
157. Energinet forventer en load-faktor på 0,85 for kapacitetsbookinger i Open
Season 2017, hvilket svarer til, at der transporteres godt 6 mia. m3 gas om året
gennem det danske gassystem, hvis der bookes 7,5 m3 kapacitet i Open Season.
Volumentarifferne i det danske gassystem forventes derfor også at falde som følge
af Baltic Pipe Projektet. Reduktionen af volumentarifferne vil naturligt afhænge af
mængden af gas som transporteres.
158. Sekretariatet konstaterer, at den forventede load-faktor på 0,85 samt Energinets observationer for entry-punktet Nybro stemmer overens med de load-faktorer,
som sekretariatet er bekendt med for opstrømssystemet i første halvår 2016.
159. Sekretariatet vurderer, at der er relativ stor sandsynlighed for, at en betydelig
del den bookede kapacitet vil blive anvendt, og der vil blive transporteret gas på
Baltic Pipe-ruten – bl.a. på baggrund af Energinets vurdering af de tab, som mang-

4

Markeder med et HHI på 1.800 anses generelt for at være koncentrerede. ACER anvender dog en grænse på
2.000, som indikator for "sund" konkurrence på et marked.
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lende anvendelse vil påføre Gaz-System, jf. punkt 99. Sekretariatet finder på denne baggrund ikke anledning til at anfægte rimeligheden i Energinets skøn for loadfaktoren i Baltic Pipe Projektet.
160. Sekretariatet har foretaget en følsomhedsberegning, der viser, at de samlede
transportomkostninger (kapacitet og volumen) vil være under 0-referencescenariet
i hele aktivets levetid, såfremt der efter 2037 købes kapacitetsbookinger på 2 mia.
m3/år med en load-faktor på 0,85, jf. figur 7.

FIGUR 7 | SAMLEDE TRANSPORTOMKOSTNINGER (KAPACITET OG VOLUMEN) VED
FORSKELLIGE EFTERSPØRGSELSSCENARIER SAMMENHOLDT MED ET SCENARIUM UDEN BALTIC PIPE, 2022-2050 (EUR/MWH)
EUR/MWh
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Scenarium uden Baltic Pipe (0-reference)
Økonomisk test (ØT) udgangspunkt + load-faktor: 0,85
ØT udgangspunkt + load-faktor: 0,85 + 2 mia. efterspørgsel efter 2037 med load-faktor 0,75
ØT udgangspunkt + load-faktor: 0,85 + 5 mia. efterspørgsel efter 2037 med load-faktor 0,75
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på data fra Energinet
Note: Økonomisk test udgangspunkt: 2022-2037: kapacitetsbooking = 7,5 mia. m3, load-faktor = 0.
Load-faktoren er nul, da den økonomiske test kun inkluderer bindende tilsagn, og transporterede
mængder, som load-faktoren er udtryk for, er ikke bindende tilsagn fra netbrugerne.

161. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at det er rimeligt at forvente reducerede transportomkostninger (tariffer) for de eksisterende brugere af det danske
gassystem.
162. De forventede reduktioner af transportomkostningerne skaber værdi for eksisterende netbrugere i det danske transmissionssystem. Sekretariatet finder, at dette
forhold kan begrunde en ikke ubetydelig nedjustering af f-faktoren. Sekretariatet
bemærker samtidig, at tarifbesparelsen for eksisterende netbrugere udgør den største positive eksternalitet ved Baltic Pipe Projektet.
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SAMLET VURDERING FOR POSITIVE EKSTERNALITETER

163. Sekretariatet finder, at det er begrundet at nedjustere f-faktoren svarende til
10-15 procentpoint ud fra en skønsmæssig vurdering af de samfundsøkonomiske
gevinster ved Baltic Pipe Projektet. Denne vurdering er i høj grad baseret på de
forventede reducerede transportomkostninger (tariffer) for alle netbrugere i det
danske gassystem.
PERIODEN FOR NETBRUGERES BINDENDE TILSAGN

164. Den sikre indtægt – de bindende tilsagn - dækker alene perioden 2022 til
2037. Baltic Pipe har imidlertid en økonomisk levetid, som er betydelig længere,
hvor aktivet også forventes anvendt. Energinet vurderer, at dette forhold kan begrunde en reduktion af f-faktoren på ca. 10 procentpoint.
165. Energinet lægger vægt på, at kapacitetskontrakterne fra Open Season 2017
løber i op til 15 år, hvilket er halvdelen af aktivernes økonomiske levetid. Energinet fremhæver desuden, at en længere periode for bindende tilsagn ville føre til en
højere værdi af de bindende tilsagn, dvs. at den økonomiske test i et sådant tilfælde ville kunne bestås med en højere f-faktor.
166. Sekretariatet finder, at kontrakternes løbetid er relativ lang, og at der tages
højde for indtægter i perioden efter de bindende tilsagn i et andet element til fastsættelse af f-faktoren. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at dette forhold
ikke kan begrunde en yderligere nedjustering af f-faktoren.
FORVENTET EFTERSPØRGSEL PÅ KAPACITET UD OVER OPHØRET AF TIDSHORISONTEN I DEN ØKONOMISKE TEST

167. Energinet har en forventning om, at der vil blive booket kapacitet svarende til
5 mia. m3/år i de sidste 15 år af aktivernes levetid, dvs. i perioden 2038-2052.
Energinet angiver, at der er tale om et konservativt estimat baseret på erfaringer.
168. Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget en følsomhedsanalyse for bedre
at kunne vurdere, hvad efterspørgslen efter 2037 betyder, såfremt disse kunne
medregnes i den økonomiske test. Analysen viser, at dækningsratioen for den tilladte indtægtsstigning stiger - alt andet lige - med ca. 35 procentpoint under antagelse af kapacitetsbookinger på 5 mia. m3/år i perioden 2038-2052.
169. Efterspørgslen efter 2037 forventes i høj grad er drevet af polske aktører ligesom budene i Open Season 2017. Energitilsynet finder det derfor relevant at se
nærmere på tilgængelige oplysninger om og forventningerne til den fremtidige
polske efterspørgsel efter gas.
170. Gasforbruget er steget i Polen fra ca. 16 mia. m3 i 2009 til ca. 19 mia. m3 i
2016, mens Polens gasproduktion har været stabil omkring 6 mia. m3/år, jf. figur
8. Industrien stod i 2015 for den største andel af det polske gasforbrug i Polen (ca.
40 pct.) efterfulgt af husholdninger (ca. 25 pct.) og produktion af el og varme (ca.
15 pct.), jf. figur 8.
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FIGUR 8 | GASFORBRUG OG PRODUKTION I POLEN, 2009-2016 (MIA. M3)
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Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på data fra International Energy Agency, Natural Gas
Information 2017

171. Ifølge den uafhængige forskningsinstitution, Oxford Institute for Energy Studies, forventes det polske gasforbrug at stige frem mod 2030. Udviklingen i gasefterspørgslen i Polen forventes at være drevet af øget anvendelse af naturgas til
produktion af elektricitet.
172. Gas forventes at komme til at fylde mere i produktionen af elektricitet i Polen, da der er en forventning om, at de kulfyrede værker tages ud af drift. Ifølge
Oxford Institute for Energy Studies står Polen overfor at skulle lukke kulfyrede
værker svarende til ca. 8 GW senest i 2023, da værkerne er undtaget fra at overholde emissionsgrænseværdier, hvilket kun er muligt frem til udgangen af 2023, jf.
direktivet om industrielle emissioner (direktiv 2010/75/EU).
173. Der er ingen tilgængelige prognoser for det polske gasbrug efter 2037, hvor
de bindende tilsagn i form af Open Season 2017 kontrakter udløber. Oplysningerne om Polens aktuelle og forventede gasforbrug indikerer dog, at forbruget ikke
følger tendensen med faldende gasforbrug, som flere europæiske lande oplever og
forventer fremadrettet.
174. Sekretariatet bemærker, at det er vanskeligt at forudsige efterspørgsel så langt
frem i tid. Sekretariatet finder dog ikke anledning til at anfægte Energinets forventning til kapacitetsbookinger svarende til 5 mia. m3/år i perioden efter Open
Season 2017 kontrakternes udløb. Sekretariatet bemærker, at antagelsen er mere
konservativ end antagelsen i den business case for Baltic Pipe Projektet, som foreligger nu.
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175. Energinet vurderer, at forventningerne til den fremtidige efterspørgsel efter
kapacitet i Baltic Pipe Projektet kan begrunde en nedjustering af f-faktoren med
2,5 - 5 procentpoint. Sekretariatet finder, at det er begrundet at nedjustere ffaktoren svarende til ca. 5 procentpoint ud fra en skønsmæssig vurdering af følsomhedsberegninger og oplysningerne angivet ovenfor.
FORVENTEDE VOLUMENINDTÆGTER

176. I den økonomiske test er det kun de bindende tilsagn om køb af kapacitet,
som betragtes som en ”sikker indtægt”. Der er derfor store forventelige indtægter
fra Baltic Pipe Projektet, som ikke indgår direkte i den økonomiske test, jf. punkt
65.
177. Sekretariatet finder, at det er relevant at medtage forventede volumenindtægter i fastsættelse af f-faktoren.
178. Energinet forventer en load-faktor på 0,85 for kapacitetsbookningerne i Open
Season 2017 – dvs. at 85 pct. af den bookede kapacitet anvendes til transport af
gas. Dette finder sekretariatet ikke anledning til at anfægte, jf. punkt 158-159.
179. Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget en følsomhedsanalyse for at
estimere betydningen af de forventelige volumenindtægter for perioden 20222037. Følsomhedsanalysen viser, at volumenindtægterne, såfremt de kunne medregnes i den økonomiske test, kan begrunde en nedjustering i f-faktoren på 21-38
procentpoint for et udbudsniveau på 7,5 mia. m3 og på 23-40 procentpoint for et
udbudsniveau på 9 mia. m3 afhængig af den antagede load-faktor, jf. tabel 9.

TABEL 9 | VOLUMENINDTÆGTERS BETYDNING FOR F-FAKTOREN (NEDJUESTERING ANGIVET I PROCENTPOINT)
7,5 mia. m3

9 mia. m3

Load-faktor: 0,85

38 procentpoint

40 procentpoint

Load-faktor: 0,50

31 procentpoint

33 procentpoint

Load-faktor: 0,25

21 procentpoint

23 procentpoint

Kapacitetsbooking/år

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på data fra Energinet

180. Sekretariatet bemærker, at der er en del usikkerhed forbundet med at estimere
transport af gas i mere end 15 år frem i tid, hvilket begrunder anvendelse af et
konservativt skøn.
181. Sekretariatet finder på baggrund af dette, at det er begrundet at nedjustere ffaktoren i størrelsesordenen 25 procentpoint ud fra en skønsmæssig vurdering af
de forventede fremtidige volumenindtægter.

Side 33/38

Side 34/38

ENERGITILSYNET | GODKENDELSE AF PARAMETRE OG FASTSÆTTELSE AF F-FAKTOR TIL DEN
ØKONOMISKE TEST FOR BALTIC PIPE PROJEKTET

VURDERING AF RISICI FOR EKSISTERENDE NETBRUGERE

182. Det fremgår af præamblen (betragtning 11) til NC CAM, at den økonomiske
test skal sikre, at de eksisterende netbrugere (”de tvungne kunder”) ikke udsættes
for risikofyldte investeringer, da netbrugere, der efterspørger kapacitet, skal overtage de tilhørende risici.
183. Sekretariatet finder det relevant at vurdere risici for de eksisterende netbrugere i forhold til de økonomiske gevinster, som projektet desuden medfører i form af
bl.a. reducerede tariffer.
184. Sekretariatet konstaterer, at der er to risikoelementer med potentiel negativ
økonomisk konsekvens for de eksisterende kunder: manglende anvendelse af de
bookede kapacitetskontrakter til transport af gas og manglende efterspørgsel efter
de bindende tilsagns udløb i 2037.
185. Energinet har adgang til tiltag, som kan anvendes til at begrænse disse risici
og bidrage til, at tvungne kunder ikke belastes urimelig. Et af tiltagene er forkortelse af afskrivningsperioden for Baltic Pipe Projektets kapitalomkostninger, jf.
punkt 98. Energinet og Energitilsynet har desuden mulighed for at begrænse nogle
af disse risici ved at ændre tarifmetoden, så Energinets tilladte indtægter i højere
grad dækkes af kapacitetsindtægter.
186. I det efterfølgende beskrives de to risikoelementer nærmere.
KONSEKVENSVURDERING AF MANGLENDE TRANSPORTEREDE GASMÆNGDER

187. Sekretariatet bemærker, at en del af elementerne med indflydelse på fastsættelse af f-faktoren - såsom forventede volumenindtægter de første 15 år og reducerede volumentariffer - afhænger af de transporterede gasmængder.
188. Sekretariatet finder det usandsynligt, at der ikke vil blive transporteret gas,
hvis der bookes 7,5 m3 kapacitet eller mere i Open Season 2017 og projektet realiseres, jf. punkt 158-159. Sekretariatet finder det dog relevant at vurdere et værsttænkeligt-scenarium, hvor der mod forventning ikke transporteres gas, ved at
estimere konsekvenserne for de eksisterende netbrugere i et sådant scenarium.
189. I sådan et scenarium vil danske netbrugere skulle dække alle driftsomkostningerne gennem volumentarifferne. Energinet har dog mulighed for at forkorte
afskrivningsperioden for kapitalomkostningerne for Baltic Pipe Projektet. Afskrivningsperioden kan således afkortes fra 30 til 15 år, jf. punkt 98. Dette tiltag
betyder, at "brugerne" af Baltic Pipe i højere grad bidrager til at dække kapitalomkostningerne, da kapacitetstarifferne stiger ved en kortere afskrivningsperiode.
190. En kortere afskrivningsperiode indebærer også stigninger i kapacitetstarifferne for de eksisterende bruger under antagelse af anvendelse af en uniform tarif. De
eksisterende netbrugere vil derudover tabe de forventede tarifbesparelser, som
Baltic Pipe Projektet ellers forventes at medføre. Det skal dog bemærkes, at dette
alt andet lige er mindre byrdefuldt for de eksisterende netbrugere (og evt. fremti-
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dige nye netbrugere), end hvis afskrivningsperioden blev fastholdt og omkostningerne skulle dækkes frem til 2052.
191. Energinet har oplyst sekretariatet om, at selskabet i tilfælde af, at der ikke
transporteres gas i de første år, vil reducere vedligeholdelse (og dermed faste
driftsomkostninger) så meget som muligt indenfor de gældende kontrakter. Det er
ikke muligt at stoppe al vedligeholdelse af Baltic Pipe aktiverne, da Energinet skal
kunne servicere kapacitetsaftaler frem til 30. september 2037.
192. Energinet har analyseret, hvad en forkortelse af afskrivningsperioden fra 30
år til 15 år vil betyde for tarifferne (kapacitetstarif og volumentarif) for de eksisterende netbrugere i forhold til 0-referencescenariet uden Baltic Pipe Projektet, jf.
figur 9. Analysen indeholder et scenarium, hvor Energinet betaler de faste driftsomkostninger hele den 15-årige periode, og et hypotetisk scenarium, hvor Energinet stopper vedligeholdelse af aktiver efter fem år, hvilket betyder at de faste
driftsomkostninger ophører.

FIGUR 9 | TARIFUDVIKLINGEN (KAPACITET OG VOLUMEN) UDEN FLOW VED EN
15-ÅRIGE AFSKRIVNINGSPERIODE FOR BALTIC PIPE PROJEKTET, 2017-2050
6
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0

0-reference

BP OPEX i 15 år

BP OPEX i 5 år

Kilde: Energinet
Note: 0-ref: et scenarium for det danske gassystem, hvis Baltic Pipe Projektet ikke realiseres. BP
OPEX 15 år: Baltic Pipe Projektet realiseres, der bookes 7,5 mia. m3/år i Open Season som ikke anvendes, afskrivninger for kapitalomkostningerne forkortes fra 30 år til 15 år, der er faste driftsomkostninger i hele den 15-årige periode. BP OPEX 5 år: Dette er et hypotetisk scenarium, hvor Baltic Pipe
Projektet realiseres og der bookes 7,5 mia. m3/år i Open Season, som ikke anvendes, hvorefter afskrivninger for kapitalomkostningerne forkortes fra 30 år til 15 år og Energinet stopper vedligeholdelse
efter fem år (dvs. der kun er faste driftsomkostninger i de første fem år af den 15-årige periode).
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193. Energinets analyse viser, at volumentariffen vil stige, da de årlige faste
driftsomkostninger på ca. 75 mio. kr. vil skulle dækkes af de eksisterende netbrugere i systemet. Til sammenligning er de årlige driftsomkostninger for det eksisterende danske gassystem på ca. 235 mio. kr. Den gennemsnitlige volumentarif vil
således være ca. 30 pct. (0,26 EUR/MWh eller 1,91 kr./MWh) højere end i 0referencescenariet for det danske gassystem uden Baltic Pipe Projektet, såfremt
Energinet har faste driftsomkostninger i hele den 15-årige periode.
194. I det hypotetiske scenarium, hvor vedligeholdelse af Baltic Pipe aktiverne
stoppes efter fem år, vil den gennemsnitlige volumentarif stige ca. 7 pct. (0,07
EUR/MWh eller 0,50 kr./MWh), og volumentariffen ender under tariffen i 0referencescenariet i slutningen af den 15-årige periode, jf. figur 9.
195. Kapacitetstarifferne vil kun stige beskedent sammenlignet med 0referencescenariet pga. kapacitetsindtægterne fra Open Season kontrakterne. Gennemsnitligt er kapacitetstariffen ca. 6 pct. (0,15 kr./MWh eller 0,02 EUR/MWh)
højere ved en forkortet afskrivningsperiode end i 0-referencescenariet.
196. Sekretariatet har estimeret den ekstra udgift for eksisterende netbrugere, som
disse tarifforskelle vil medføre. Den samlede ekstra udgift (for både kapacitet og
volumen) for alle eksisterende netbrugere er omkring 1,3 mia. kr. i 2017-priser5.
Til sammenligning er de samlede kapital- og driftsomkostninger for det eksisterende danske gassystem for perioden fra 1. oktober 2022 til 30. september 2037
omkring 6,8 mia. kr. i 2017-priser. I scenariet, hvor vedligeholdelse af Baltic Pipe
aktiverne stoppes efter fem år, er den samlede ekstra udgift ca. 0,6 mia. kr. i 2017priser.
197. Når beskyttelse af eksisterende netbrugere skal vurderes, er det relevant at
sammenholde den potentielle risiko med den forventede gevinst ved Baltic Pipe
Projektet. Sekretariatet har derfor estimeret den samlede værdi af de forventede
tarifbesparelser for alle eksisterende netbrugere i perioden 2022-2037, som udgør
ca. 2,7 mia. kr. i 2017-priser6. Dertil kommer forventede tarifbesparelser i perioden efter 2037, som ikke er estimeret her. Den forventede gevinst for de eksisterende netbrugere er dermed betydeligt større end den potentielle ekstra udgift, som
kan opstå, hvis der ikke transporteres gas i Baltic Pipe.
198. Sekretariatet skal desuden anføre, at det i den usandsynlige situation, hvor
den nyanlagte kapacitet ikke anvendes, kan være relevant at justere i den anvendte
– uniforme – tarifmetode, således at der sker en mere rimelig omkostningsdeling,
der bedre afspejler, at der er foretaget investeringer for at imødekomme en efterspørgsel efter transport fra Norge til Polen, som efterfølgende har vist sig ikke at
5

Den ekstra udgift er beregnet på baggrund af Energinets estimerede tarifstigninger som følge af en kortere
afskrivningsperiode på 15 år samt Energinets forventede kapacitets- og transportmængder i et scenarium uden
Baltic Pipe Projektet.

6

Den estimerede gevinst ved de forventede tarifbesparelser er beregnet på baggrund af referencepriserne, Energinets forventede load-faktor på 0,85 samt de forventede kapacitets- og transportmængder i et scenarium uden
Baltic Pipe Projektet, som fremgår i Energinets beregningsmodel for den økonomiske test.
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være til stede; og hvor de eksisterende kunder som følge heraf skal bære en betydelig omkostning. Justeringen af tarifmetoden skal foretages under hensyn til eksisterende lovgivning, herunder NC TAR. NC TAR fremhæver bl.a., at nationale
tarifmetoder skal sigte mod at sikre, at slutkunderne i et entry-exit system ikke
pålægges betydelig risiko i forbindelse med gastransport på tværs af et entry-exit
system, jf. artikel 7, litra d.
KONSEKVENSVURDERING AF MANGLENDE EFTERSPØRGSEL EFTER 2037

199. Energitilsynet konstaterede i udtalelsen af 31. januar 2017, at der er usikkerhed omkring, hvordan restværdien i projektet skal håndteres, hvis der ikke er efterspørgsel efter transitgas efter 2037. Sekretariatet finder det derfor relevant at vurdere konsekvensen for eksisterende netbrugere ved manglende efterspørgsel efter
2037.
200. Det skal bemærkes, at sekretariatet finder det rimeligt at forvente efterspørgsel efter 2037, jf. punkt 169-173.
201. Energinet har vurderet, at Baltic Pipe Projektet overordnet set er en gevinst
for eksisterende netbrugere i form af tarifbesparelser - selv i tilfælde af manglende
efterspørgsel efter 2037, jf. Energinets principnotatet af 2. november 2016. Dette
skyldes, at tarifbesparelserne i perioden 2022-2037 er større end de potentielle
tarifforøgelser efter 2037 som følge af manglende efterspørgsel. Beregninger i
principnotatet inkluderer dog ikke Energinets andel af kapitalomkostningerne for
kompressoren, som forventes at udgøre ca. 0,4 mia. kr., jf. punkt 34.
202. Det fremgår desuden af tarifscenarierne i figur 7 og Energinets principnotat
af 2. november 2016, at kapacitetsbookinger på 2 mia. m3/år med en load-faktor på
0,85 i perioden efter 2037 er nok til at holde tarifferne under det tarifniveau, som
eksisterende netbrugere ville have betalt i et scenarium uden Baltic Pipe Projektet.
SAMLET VURDERING AF F-FAKTOREN

203. Sekretariatet vurderer, at de forventede indtægter, som ikke indgår i den økonomiske test, og de samfundsøkonomiske gevinster (positive eksternaliteter), samlet set kan begrunde en nedjustering af f-faktoren på i intervallet 40 – 45 procentpoint, jf. tabel 10.
204. Sekretariatet har anvendt en konservativ skønsmæssig betragtning til fastsættelse af f-faktoren, som inkluderer konsekvensvurdering af risici for tvungne kunder. Sekretariatet finder, at en nedjustering af f-faktoren i intervallet 40 - 45 procentpoint tager tilstrækkeligt hensyn til elementerne anført i punkt 50 og til risici
såsom manglende transport af gas i perioden for bindende tilsagn og for manglende efterspørgsel efter 2037.
205. Intervallet for nedjustering af f-faktoren på 40 – 45 procentpoint er på niveau
med Energinets vurderede nedjustering på 40 – 50 procentpoint, som det fremgår
af tabel 10. For nogle elementer er der dog forskel på sekretariatets og Energinets
vurdering af elementernes betydning for nedjustering af f-faktoren, hvilket resulterer i, at den øvre grænse i sekretariatets interval er lavere end Energinets.
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TABEL 10 | ELEMENTERNES BETYDNING FOR FASTSÆTTELSE AF F-FAKTOREN
Energitilsynets

Energinets

Elementer

vurdering

vurdering

Kapacitet reserveret til korte kontrakter

Lille effekt

2,5 - 5 procentpoint

Forventede volumenindtægter i perioden

25 procentpoint
27,5 - 30 procentpoint

Afledte positive eksternaliteter
Perioden for netbrugeres bindende tilsagn
Forventet efterspørgsel efter ophør af bindende tilsagn
Samlet nedjustering
Fastsættelse af f-faktoren

10 - 15 procentpoint
Ingen effekt

9 - 10 procentpoint

5 procentpoint

2,5 - 5 procentpoint

40 - 45 procentpoint

40 - 50 procentpoint

60 pct.

60 pct.

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet

206. Sekretariatet finder på denne baggrund, at f-faktoren med rimelighed kan
fastsættes til 0,60, jf. artikel 23, stk. 1, litra a) – d), i NC CAM. Dermed nedjusteres f-faktoren med 40 procentpoint, hvilket ligger midt i det estimerede interval.
Dette medfører, at 60 pct. af Energinets tilladte indtægtsstigning som følge af Baltic Pipe Projektet skal dækkes af bindende tilsagn i Open Season 2017.
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AFGØRELSE OM FORDELING AF OMKOSTNINGERNE FOR BALTIC PIPE PROJEKTET
(CROSS-BORDER COST ALLOCATION - CBCA)

27. februar 2018
Engros & Transmission
17/12917
HNJ/MHB

RESUMÉ
1. Baltic Pipe Projektet er stort gasprojekt mellem Danmark og Polen. Potentielt
kan det fra 2022 blive muligt at transportere op til 10 mia. m3 gas om året fra den
norske infrastruktur i Nordsøen og gennem Danmark til Polen. Projektet er et
projekt af fælles europæisk interesse (PCI-projekt), og projektet er dermed
omfattet af den europæiske infrastrukturforordning. Forordningen har blandt andet
bestemmelser, der skal sikre en smidigere myndighedsbehandling for sådanne
projekter, og som gør det muligt at fordele projektomkostningerne mellem to eller
flere lande, hvis projektet krydser en eller flere fysiske grænser eller har
grænseoverskridende effekter. En sådan fordeling kaldes CBCA (cross-border-cost
allocation).
2. Denne sag er en CBCA-afgørelse, hvor Energitilsynet og den polske regulerende myndighed (URE) skal godkende fordelingen af omkostningerne for Baltic
Pipe Projektet mellem Danmark (Energinet) og Polen (Gaz-System) i medfør af
infrastrukturforordningen. Polen og Danmark er de eneste to lande, som er væsentligt berørt af projektet.
3. Energinet og Gaz-System (den polske statsejede TSO) er projektansvarlige for
Baltic Pipe Projektet, og de har i 2017 gennemført en såkaldt Open Season (udbud), hvor gasmarkedets aktører gav bindende bud til de projektansvarlige om at
købe transmissionskapacitet på lange kontrakter på ruten fra Norge til Polen (ca. 8
mia. m3/år i 15 år). Projektet er derfor gået ind i næste fase, som er, at de projektansvarlige har fremsendt en såkaldt ”investeringsanmodning” med et ”begrundet
forslag” til en omkostningsfordeling for Baltic Pipe Projektet til Energitilsynet og
URE.
4. Forslaget går ud på, at Gaz-System skal betale et engangsbeløb på 78,4 mio.
euro (2017 beløb) til Energinet som betaling for den merværdi, projektet efter de
gennemførte-analyser giver til Polen (Gaz-System) i forhold til Danmark (Energinet).
5. Energitilsynet skal godkende dette forslag - eller foretage en alternativ fordeling
af omkostninger - sammen med URE i form af ”koordinerede afgørelser”. Der er
indgået en samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding), som sikrer, at de to
nationale afgørelser har samme indhold.
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Carl Jacobsens Vej 35
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post@energitilsynet.dk
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6. Forslaget tager udgangspunkt i et territorialprincip – dvs. Energinet betaler
samtlige anlægsomkostninger i Danmark (51 %), og Gaz-System betaler samtlige
anlægsomkostninger i Polen (49 %). De samlede anlægsomkostninger for hele
Projektet udgør ca. 1.604 mio. euro. Gaz-System betaler herefter et kompensationsbeløb på 89,6 mio. euro svarende til en nutidsværdi på 78,4 mio. euro ved 4 %
realdiskontering, såfremt anlægsomkostningerne til kompressor-stationen forfalder
på de planlagte tidspunkter i konstruktionsfasen. I denne sag omtaltes kompensationsbeløbet generelt som 78,4 mio. euro, idet det er dette beløb, som investeringsanmodningen (herunder det begrundede forslag) fra Energinet og GS fokuserer på,
men det skal altså forstås som et diskonteret beløb.
7. Kompensationsbeløbet er baseret på økonomiske analyser, der viser, at Projektet giver en væsentlig større socioøkonomisk gevinst til Polen end til Danmark –
beregnet til 682 mio. euro til Polen og 281 mio. euro til Danmark. Energinet forventes at få store tarif-indtægter fra at transportere gas fra Norge til Polen (transit).
De samlede tarifindtægter for Energinet er beregnet til 919 mio. euro, og disse
tarifindtægter fra Projektet vil betyde, at de fremtidige tariffer for alle netbrugerne
i det danske gassystem vil falde markant.
8. Kompensationsbeløbet er dog også et resultat af forhandlinger, og beløbet fordeler frem for alt omkostningerne til en kompressor-station, som skal placeres i
Danmark, men som i praksis skal bruges til at transportere gas og skabe merværdi
for Polen.
9. De økonomiske analyser er indeholdt i de tre dokumenter, som efter infrastrukturforordningen skal indleveres sammen med investeringsanmodningen, nemlig en
forretningsplan, en cost-benefit analyse (baseret på en europæisk model) og et
begrundet forslag til omkostningsfordelingen. Og forhandlingerne er udmøntet i en
rammeaftale (Framework Agreement), som Energinet og Gaz-System har underskrevet den 1. juni 2017. Forhandlingsresultatet bygger i sig selv på omfattende og
tilsvarende økonomiske analyser som f.eks. et stort forstudie (Feasibility study),
der blev gennemført i 2016 med økonomisk støtte fra EU.
10. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at det begrundede forslag er i tråd med
de økonomiske analyser i investeringsanmodningen og forekommer afbalanceret,
at det er et resultat af forhandlinger mellem Danmark og Polen (Energinet og GazSystem), som de projektansvarlige selv tillægger afgørende betydning, at det vil
bringe transit-indtægter til Danmark, som kan fastholde lave transmissionstariffer
for alle nye og eksisterende brugere af det danske transmissionssystem, og at de
økonomiske risici, som manglende brug på lang sigt kan medføre, forekommer
overskuelige og rimelige i forhold til de forventede gevinster.
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AFGØRELSE
11. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og
vurdering træffer følgende afgørelse
12. Energitilsynet godkender det begrundede forslag til en omkostningsfordeling
for Baltic Pipe Projektet, som den danske TSO (Energinet) og den polske TSO
(Gaz-System) har fremsendt til Energitilsynet og den polske nationale regulator
(URE) i deres fælles investeringsanmodning af 27. oktober 2017, jf. artikel 12, stk.
4, i forordning nr. 347/2013 (infrastrukturforordningen).
13. Dette betyder, at Energitilsynet godkender, at Energinet skal modtage en betaling på 78,4 mio. euro som et diskonteret nutidsbeløb fra Gaz-System som følge af
denne afgørelse. Dette beløb og de godkendte omkostninger for Energinet kan
indregnes i de transmissionstariffer, som Energinet kan opkræve i henhold til den
til enhver tid gældende tarifmetode for det danske transmissionssystem, jf. naturgasforsyningslovens § 37 d og artikel 12, stk. 4, første punktum, i forordning nr.
347/2013.
14. Energitilsynet godkender som led i afgørelsen følgende delementer:
- at de beregnede anlægsomkostninger, driftsomkostninger og afviklingsomkostninger for Energinet betragtes som nødvendige omkostninger, der kan indregnes
i tarifferne i henhold til den til enhver tid gældende tarifmetode for Danmark.
- at samtlige omkostninger til opstrømsrørledningen (tie-in) fra den norske Europipe II og til den danske kyst, samtlige omkostninger til udbygning og forstærkninger af det eksisterende danske transmissionsnet og en kompressorstation på
dansk jord betragtes som danske og betales af Energinet (efter et territorialprincip).
- at samtlige omkostninger til Baltic Pipe rørledningen under Østersøen (interconnector) og forstærkninger af nettet i Polen betragtes som ”ikke-danske” – dvs.
omkostningerne er polske og betales af Gaz-System (efter et territorialprincip).
- at anlægsomkostningerne (kapitalomkostninger) til den planlagte kompressorstation på dansk jord (Sjælland) som udgangspunkt betales af Energinet efter territorial-princippet, men at Energinet kompenseres for, at kompressoren i praksis
kun forventes at have betydning for Polen, idet den skal sikre gastrykket mod
Polen. Kompensationen er indeholdt i det godkendte beløb i denne afgørelse,
mens den faktiske omkostningsfordeling er udtrykt i den rammeaftale
(Framework Agreement), som Energinet og Gaz-System har indgået.
- at de faste driftsomkostninger til kompressorstationen på dansk jord fordeles lige
(50/50 %) mellem Energinet og Gaz-System.
- at de variable driftsomkostninger (brændselsudgifter (el) ved flow) til kompressorstationen på dansk jord dækkes således: Energinet betaler brændselsomkostninger ved et eventuelt gasflow over 7,5 mia. m3/år, og Gaz-System betaler alle
omkostninger op til 7,5 mia. m3/år – dog med en øvre grænse, således at Gaz-
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Systems samlede driftsomkostninger højst kan udgøre 12 mio. euro om året.
Energinet betaler eventuelle driftsomkostninger over denne øvre grænse, som reguleres for ændringer i elprisen og inflation.
- at de estimerede fremtidige omkostninger bliver diskonteret til en nutidsværdi
(2017) med en diskonteringsfaktor på 4 %.
15. Energitilsynet har truffet afgørelsen i samarbejde med URE, men der er tale
om to ”koordinerede” nationale afgørelser, hvor det materielle indhold vedrørende
omkostningsfordelingen og de overordnede begrundelser for omkostningsfordelingen er koordineret mellem de to nationale regulerende myndigheder, jf. artikel
12, stk. 4, i forordning nr. 347/2013, der bestemmer, at de relevante nationale regulerende myndigheder skal træffe koordinerede afgørelser om fordelingen af de
investeringsomkostninger, der skal afholdes af hver systemoperatør for projektet,
og om indregningen heraf i tarifferne. Energitilsynet har hørt Energinet forud for
afgørelsen (og URE har hørt Gaz-System), jf. infrastrukturforordningens artikel
12, stk. 4, første punktum.
16. Koordineringen mellem Energitilsynet (ved sekretariatet) og URE er konkret
sket ved at sekretariatet for Energitilsynet og URE har udarbejdet et fælles aftaledokument. Aftaledokumentet (Memorandum of Understanding) fastsætter den
omkostningsfordeling, som denne afgørelse udtrykker, og dokumentet angiver de
væsentligste parametre, som indgår i de koordinerede afgørelser.
Betalingen
17. Energitilsynet (og URE) tager ikke stilling til, hvordan og hvornår betalingen
på 78,4 mio. euro fra Gaz-System til Energinet skal finde sted, og Energitilsynet
og URE er enige om, at Energinet og Gaz-System kan aftale en betalingsmåde,
som passer til Projektet. I mangel af en konkret aftale anbefaler tilsynet dog, at
betalingen sker som en engangsbetaling, når (hvis) Baltic Pipe Projektet idriftsættes, jf. punkt 2.8 i ACERs anbefaling nr. 5/2015 af 18. december 2015 (om god
praksis for behandling af investeringsanmodninger for PCI- projekter).
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SAGSFREMSTILLING
18. Baltic Pipe Projektet (herefter omtalt som Projektet) er et stort gasprojekt, som
skal gøre det muligt at transportere gas fra de norske gasfelter i Nordsøen til
Danmark (Sverige) – og gennem Danmark til Polen. De samlede
anlægsomkostninger til Projektet er estimeret til ca. 12 mia. kroner, de årlige
driftsomkostninger er estimeret til ca. 368 mio. kroner, og omkostningerne til den
fremtidige nedtagning er estimeret til ca. 878 mio. kroner.
19. Denne sag handler om at afgøre, hvorledes disse samlede omkostninger for
Projektet skal fordeles mellem Danmark og Polen. Afgørelsen har hjemmel i europæisk lovgivning (infrastrukturforordningen, TEN-E), og der er tale om en omkostningsfordeling, som er koordineret mellem Danmark og Polen. Ifølge infrastrukturforordningen skal de relevante nationale regulerende myndigheder – dvs.
Energitilsynet og den polske regulerende myndighed, Urzędu Regulacji Energetyki (herefter omtalt som URE) – træffe koordinerede nationale afgørelser om
fordeling af omkostninger for projekter, hvis de modtager en såkaldt ”investeringsanmodning” fra de projektansvarlige med et begrundet forslag til en omkostningsfordeling.
20. Energinet og Gaz-System (herefter omtalt som GS) er projektansvarlige for
Projektet, og de har fremsendt en fælles investeringsanmodning (Investment
Request) til Energitilsynet og URE den 27. oktober 2017.
21. Sekretariatet for Energitilsynet (herefter blot omtalt som sekretariatet) forelægger sagen for Energitilsynet, da tilsynet ikke tidligere har behandlet sager, hvor
der skal godkendes en fordeling af omkostninger for grænseoverskridende infrastruktur, og da der er tale om en sag af endog meget stor økonomisk betydning for
Danmark.
22. Sagsfremstillingen er inddelt i to hovedafsnit. I første hovedafsnit beskrives
Projektet og sagsforløbet hidtil (dvs. Projektets elementer, baggrunden for
projektet, forløbet i Open Season 2017 og tilsynets hidtidige rolle i projektet),
fordi det hidtidige sagsforløb har betydning for denne konkrete sag, og fordi
projektet naturligt kan beskrives indledningvist, selvom projektbeskrivelsen også
er element i investeringsanmodningen. I andet hovedafsnit gennemgås
investeringsanmodningen fra de projektansvarlige TSOer (dvs. baggrunden for
investeringsanmodningen, de enkelte dokumenter i investeringsanmodningen og
det konkrete forslag til en omkostningsfordeling mellem Danmark og Polen for
projektet) – med hovedvægt på de centrale økonomiske nøgletal og det konkrete
forslag til en omkostningsfordeling.
1. BALTIC PIPE PROJEKTET
23. Projektet er et dansk-polsk gasprojekt, hvor den danske TSO (Energinet) og
den polske TSO (Gaz-System) planlægger at bygge ny infrastruktur, der kan
transportere gas fra den norske opstrømsinfrastruktur i Nordsøen til Polen og/eller
Danmark (Sverige).

Side 5/65

Side 6/65

ENERGITILSYNET | (CROSS-BORDER COST ALLOCATION - CBCA)

24. Der er tale om et projekt med en forventet samlet årlig transportkapacitet på op
til 10 mia. m3 (mere end tre gange det samlede dansk/svenske gasforbrug i dag),
hvor den totale anlægssum forventes at blive 1.604 mio. euro (ca. 12 mia. danske
kroner1). Den danske del af projektet forventes at koste ca. 6 mia. danske kroner.
Såfremt Projektet bliver gennemført, vil langt størstedelen af de transporterede
gasmængder i det danske gassystem i fremtiden være gas til transit, idet interessen
for norsk gas primært kommer fra polske aktører, der gerne vil sikre alternative
forsyningskilder til den russiske gas, som Polen i dag er afhængig af.
25. Projektet omfatter 5 delprojekter, jf. figur 1.

FIGUR 1 | DELPROJEKTER I BALTIC PIPE PROJEKTET

Kilde: Business Plan (side 12)

26. Delprojekt 1 er en ny undersøisk gasledning på ca. 122 km og en årlig transportkapacitet på op til 10 mia. m3, der skal føre gas ind fra den norske opstrømsrørledning, Europipe II, i Nordsøen til Nybro terminalen på vestkysten og videre
ind i det eksisterende danske transmissionssystem. Denne ledning er en opstrømsrørledning, og Energinet skal eje ledningen. Anlægsomkostningerne er i forretningsplanen estimeret til 303 mio. euro – med årlige (faste) driftsomkostninger på
4 mio. euro.
27. Delprojekt 2 er nødvendige udbygninger af det eksisterende danske transmissionsnet over land. Der er tale om 4 nye transmissionsledninger på ca. 230 km fra
det eksisterende knudepunkt i transmissionssystemet (Egtved) og henover Fyn og
1

Investeringsanmodningen er baseret på en omregningskurs på 7,44 mellem euro og danske kroner.
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Sjælland til Østersøkysten (sandsynligvis Faxe). Udbygningerne indgår i det danske transmissionsnet. Anlægsomkostningerne er i forretningsplanen estimeret til
376 mio. euro – med årlige (faste) driftsomkostninger på ca. 4,0 mio. euro.
28. Delprojekt 3 er en ny kompressorstation med en årlig kapacitet på op til 10
mia. m3, som er nødvendig for at sikre, at gassen kan transporteres fra Danmark til
Polen med tilstrækkeligt højt tryk. Kompressorstationen kan dog også bruges til at
føre gas fra Polen til Danmark (op til 3 mia. m3 om året) f.eks. ved gaskriser, dvs.
den er bi-directional. Anlægsomkostningerne er i forretningsplanen estimeret til
142 mio. euro – med årlige driftsomkostninger på ca. 16,1 mio. euro. Mere end 70
% af driftsomkostningerne forventes at være variable, dvs. de vil svinge med den
transporterede mængde gas, og de vil blive påvirket af prisen på el i Danmark, da
kompressoren er eldrevet.
29. Delprojekt 4 er selve Baltic Pipe – dvs. en undersøisk rørledning fra Danmark
til Polen. Denne ledning er en transmissionsrørledning (en interconnector), og
længden på rørledningen vil være mellem 260 og 310 km – afhængig af den valgte
rute. Rørledningen kan føre op til 10 mia. m3/år fra Danmark til Polen og 3 mia.
m3 i modsatte retning. Rørledningen skal ejes af Gaz-System. Anlægsomkostningerne er i forretningsplanen estimeret til 442 mio. euro – med årlige (faste) driftsomkostninger på ca. 4,3 mio. euro.
30. Delprojekt 5 er de nødvendige udbygninger i det polske transmissionssystem.
Anlægsomkostningerne er i forretningsplanen estimeret til 342 mio. euro – med
årlige (faste) driftsomkostninger på ca. 21,2 mio. euro.
31. De samlede anlægsomkostninger (capex) for Projektet er således på ca. 1.604
mio. euro, og de årlige driftsomkostninger (opex) er på ca. 49,5 mio. euro. Disse
tal bliver nærmere forklaret i forretningsplanen nedenfor.
32. Der er tale om et projekt med såkaldt PCI-status efter infrastrukturforordningen – dvs. projektet er medtaget på den europæiske liste over PCI-projekter, som
Kommissionen vedtog og offentliggjorde i november 2017. PCI står for Projects
of Common Interest. Infrastrukturforordningen vedrører kun PCI-projekter, og den
giver en række fordele til projekter (el og gas), som modtager PCI-status. Blandt
andet skal sådanne projekter nyde godt af en mere smidig myndighedsbehandling
(one-stop-shop), og de har mulighed for at modtage støtte fra EU, hvis de ikke er
rentable i sig selv. Projekter skal leve op til en række generelle og specifikke kriterier for at få PCI-status – blandt andet skal de krydse en eller flere grænser eller
have signifikant grænseoverskridende påvirkning, ligesom de skal bidrage
væsentligt til mindst et af følgende elementer: Markedsintegration,
forsyningssikkerhed, konkurrence, bæredygtighed.
Feasibility studie
33. Energinet og Gaz-System har gennemført et omfattende forstudie (”Feasiblity
study”) i løbet af 2016, og studiet blev færdigt i december 2016. Studiet blev støttet med midler fra EU, og det gennemgår forskellige økonomiske og tekniske scenarier for Projektet, ligesom der som en del af forstudiet blev gennemført en markedsundersøgelse af den forventede efterspørgsel efter kapacitet.
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34. De helt overordnede konklusioner fra studiet var:
 Den gennemførte markedsundersøgelse viste en stor polsk efterspørgsel efter
gas på Baltic Pipe linjeføringen (dvs. ruten Norge-Danmark-Polen) og en ganske ubetydelig dansk (svensk) efterspørgsel (dvs. ruten Norge-Danmark (Sverige)).
 Markedsundersøgelsen bekræftede, at Projektet bør gennemføres som en løsning med en transmissionskapacitet på op til 10 mia. m3/året og ikke som en
løsning med en transmissionskapacitet på 3 mia. m3/år eller 6 mia. m3/år, som
også har været i spil.
 Projektet vil give store socioøkonomiske gevinster for både Danmark og Polen
– men dog væsentligt større for Polen end for Danmark.
 Danmark kan få væsentlige tarifreduktioner som følge af store mængder transit
af gas gennem Danmark, mens Polen kan få gas til markedsudvikling, forsyningssikkerhed samt diversifikation af gasforsyningen. De polske transmissionstariffer vil til gengæld stige svagt.
Open Season 2017
35. Den planlagte ny transmissionskapacitet i Projektet blev udbudt via en såkaldt
Open Season proces. Open Season er en sædvanlig, markedsbaseret måde at afdække, om der er markedsefterspørgsel efter ny infrastruktur og i givet fald, hvor
meget kapacitet markedet er parat til at forpligte sig til at købe. Open Season er
således en type ”offentligt udbud”, som er anvendt i en lang række gasprojekter i
Europa, herunder den danske udbygning mod Tyskland (kompressor og ny rørledning fra Egtved til Ellund grænsepunktet), som blev taget i brug i 2013.
36. Energinet og GS gennemførte ”Open Season 2017” for Projektet i sommeren
og efteråret 2017.
37. Fase I af Open Season 2017 løb fra den 6. juni til den 25. juli 2017. Fase I
havde primært til formål at få fastlagt, om interessen fra markedet var tilstrækkelig
til at igangsætte en ”fast track” proces, der gør, at Projektet kan være klar til oktober 2022, hvor en lang gaskontrakt mellem Rusland og Polen udløber. Uden en
fast-track proces, ville Projektet først være færdigt i efteråret 2024. Markedsaktørerne afgav bud på køb af kapacitet på 7,58 mia. m3/år – dvs. lige over det fastsatte
mindstekrav til bud på 7,5 mia. m3/år i 15 år. Dermed kunne Energinet og GS konstatere, at de afgivne bud var tilstrækkelige til at gå videre med fase II af Open
Season.
38. Fase II af Open Season 2017 udgjorde den bindende fase, og den løb fra den 5.
september til den 31. oktober 2017. Resultatet af fase II var, at der kom bindende
bud på køb af 7,96 mia. m3/årligt i 15 år på den længst mulige transportrute i Projektet – dvs. fra Europipe II (entry North Sea) og til Polen (exit Baltic Pipe). Denne mængde ganget med de estimerede regulerede tariffer udgør de sikre indtægter
for Projektet (værdien af de bindende tilsagn fra fremtidige brugere af Projektet).
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39. Der blev ikke afgivet bud på køb af kapacitet på transportruten Polen-Danmark
eller på transportruten Norge-Danmark (Sverige).
40. Med afsæt i det positive resultat af Open Season 2017 er Energinet og GS gået
i gang med at forberede de endelige kapacitetskontrakter med budgiverne, som
bliver indgået i starten af 2018. Endvidere skal der nu foretages yderligere tekniske og miljømæssige undersøgelser (f.eks. VVM), og en række andre godkendelser skal indhentes.
41. Det forventes, at den endelige investeringsbeslutning (FID) i Danmark bliver
foretaget ultimo 2018, hvorefter konstruktionsfasen kan gå i gang. Går alt planmæssigt, kan der transporteres gas fra Danmark til Polen fra den 1. oktober 2022.
Energitilsynets rolle i Baltic Pipe Projektet
42. Energitilsynet er ikke en direkte deltager i Baltic Pipe Projektet, idet projektet
er startet og styret af Energinet og GS. I Danmark er det desuden sådan, at anlægsinvesteringer over en vis beløbsstørrelse ifølge lov om Energinet.dk skal godkendes af energi-, forsynings- og klimaministeren som ejer af Energinet - og ikke af
Energitilsynet.
43. Energitilsynet har dog afledte opgaver ifølge europæisk lovgivning, ligesom
sekretariatet har valgt at deltage pro-aktivt i blandt andet forløbet omkring Open
Season 2017 – herunder hvordan forskellige vilkår vedrørende fremtidige tariffer,
risikoafdækning og andre markedsrelaterede vilkår blev formuleret i det omfattende Open Season materiale, som markedet skulle basere deres bud på.
44. Energitilsynet har i forbindelse med Open Season 2017 udtalt sig om de forslåede, nye principper for en fælles markedszone og tariffer i forbindelse med
Projektet (tilsynsudtalelse af 31. januar 2017), som Energinet præsenterede for
markedets aktører i et principnotat fra november 2016. Notatet havde til formål at
bidrage til at give markedet så meget overblik og sikkerhed som muligt over, hvad
der kommer til at gælde fremover i forhold til vilkår og tariffer, jf. at markedsaktører, der byder ind, forpligter sig for en lang årrække via de lange kontrakter i Open
Season 2017.
45. Energitilsynet udtaler sig grundlæggende positivt om principnotatets idé om én
fælles markedszone for Projektet, således at opstrøms- og transmissionssystemet
bliver behandlet som én markedszone, hvor der betales én tarif ved entry (Nordsøen) og én tarif for exit (Baltic Pipe ledningen). Energitilsynet bemærkede, at flere
individuelle og forskellige tariffer for opstrøm og transmission på det, der udgør
en samlet transportrute, risikerer at skabe en uigennemsigtig og administrativt
besværlig tarifstruktur, og at en fælles markedszone med stor sandsynlighed vil
gøre Projektet mere konkurrencedygtigt i forhold til andre alternative ruter. Der vil
sandsynligvis også være synergieffekter ved at have én markedszone, hvor driften
af opstrøm og transmission er koordineret og baseret på integrerede IT-løsninger
for balancering, fakturering etc.
46. Tilsynet udtaler dog også, at der i dag gælder forskellige reguleringer for opstrøm (forhandlet adgang) og transmission (reguleret adgang), og at det skal re-
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spekteres i en ny løsning – og at det især skal sikres, at der ikke kan ske krydssubsidiering mellem de to områder. Tilsynet udtaler endelig, at en fælles markedszone
model skal metodegodkendes af tilsynet, før den kan træde i kraft. Dette har Energinet også meddelt markedet i forbindelse med Open Season 2017.
47. I tilsynsudtalelsen udtaler Energitilsynet sig også grundlæggende positivt i
forhold til tanken om at genindføre et tarifprincip med uniforme tariffer i alle entry/exit punkter i det danske transmissionssystem. Et tarifprincip med uniforme
tariffer er enkelt og transparent, og det kan tilrettelægges, så der på engang opnås
en større sikkerhed for projektets gennemførelse og mulighed for, at eksisterende
netbrugere kan få en gevinst i form af markant lavere transmissionstariffer. Hvis
Projektet ikke bliver gennemført, så vil transmissionstarifferne stige i de kommende år(tier) fordi transmissionssystemet vil blive brugt mindre i takt med et faldende gasforbrug i Danmark.
48. Open Season 2017 (koncept og beregninger) – og dermed også den foreliggende investeringsanmodning - er på den baggrund baseret på en dansk tarifmodel
med uniforme tariffer og en markedsmodel med kun én zone.
49. Sekretariatet har desuden ex ante godkendt de regler for allokering af kapacitet, som gælder for Open Season 2017 – dvs. fordelingen mellem korte og lange
kontrakter. Tilsynet blev orienteret herom i form af interne meddelelser.
50. Konkret er der tale om en godkendelse efter den europæiske netregel for kapacitetsallokering (NC CAM), hvor sekretariatet godkendte, at 10 % af den udbudte
kapacitet reserveres til korte kontrakter (1 år og derunder) svarende til minimumskravet i NC CAM, ligesom sekretariatet godkendte den pro-rata model til fordeling af kapacitet ved overefterspørgsel, som er indeholdt i Open Season 2017 reglerne. Afgørelsen gælder kun for den danske del af Open Season 2017, men afgørelsen blev afstemt med URE, som har offentliggjort en godkendelse med et identisk indhold for den polske del af Open Season 2017.
51. Afgørelsen betyder, at i forhold til en samlet kapacitet på op til 10 mia. m3/år
kan der reserveres op til 9 mia. m3/år på lange kontrakter, men Energinet og GS
løbende vil sælge op til 1 mia. m3/år på de fælles europæiske kapacitets-auktioner.
52. Sekretariatet har offentliggjort begge dokumenter på Energitilsynets hjemmeside samme dag, som Open Season 2017 blev offentliggjort (6. juni 2017), og der
henvises hertil for nærmere information.
53. Der er også blevet gennemført en såkaldt ”økonomisk test” for Projektet i
overensstemmelse med reglerne i den europæiske netregel for kapacitetstildeling
(NC CAM). Den økonomiske test er blevet gennemført af Energinet for Danmark
og Gaz-System for Polen, og testen giver et positivt resultat forstået på den måde,
at værdien af bindende tilsagn om køb af kapacitet (værdien af de bindende lange
kapacitetskontrakter) er højere end de estimerede omkostninger (udtrykt som en
tilladt stigning i de fremtidige tariffer) ganget med en f-faktor. F-faktoren angiver,
hvor stor en del af disse samlede omkostninger, der skal være sikkerhed for via de
sikre indtægter fra de bindende kontrakter.
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54. Energitilsynet godkendte i november 2017 de økonomiske parametre for den
økonomiske test, herunder de estimerede tariffer (referencepriser) for de 15 år,
som de lange kontrakter dækker. De godkendte tarif-estimater indgår i de økonomiske beregninger i investeringsanmodningen.
55. Tilsynet fastsatte en f-faktor på 0,6 for den økonomiske test, og URE fastsatte
ligeledes en f-faktor på 0,6 for den økonomiske test, som er gennemført i Polen.
56. Der henvises til den offentliggjorte afgørelse (afgørelse af 31. november 2017)
for nærmere information om den økonomiske test, f-faktoren og testens parametre.

1. INVESTERINGSANMODNINGEN FOR BALTIC PIPE PROJEKTET
Praktisk og juridisk baggrund for investeringsanmodningen
57. Som det fremgår af figur 1 ovenfor, består Projektet af 5 delprojekter, som
strækker sig over både dansk og polsk territorium/territorialfarvand. Det naturlige
og juridiske udgangspunkt er, at anlægsprojekter på dansk jord er omfattet af
dansk lovgivning (primært naturgasforsyningsloven), mens anlægsprojekter på
polsk jord er omfattet af polsk energilovgivning. Det betyder, at omkostninger til
anlæg i Danmark som udgangspunkt er placeret hos Energinet og vil blive dækket
af den til enhver tid gældende tarifmetode for Danmark (godkendt ex ante af Energitilsynet), mens omkostninger i Polen bliver omfattet af polsk energilovgivning
og fordelt via den tarifmetode, som URE godkender for Polen.
58. Et rent territorialprincip vil dog betyde, at Danmark f.eks. vil skulle dække
samtlige omkostninger til den kompressorstation, som skal placeres på dansk jord
ved Østersø-kysten – en kompressorstation som vel at mærke skal bruges til at
komprimere gas til Polen. Kompressorstationen er således nødvendig for Polen
men ikke for Danmark, hvorfor det ikke forekommer at være rimeligt, hvis Danmark (dvs. de danske (for)brugere via transmissionstariffer) skulle finansiere hele
kompressorstationen.
59. At der kan være behov for at fordele omkostninger mellem flere lande i forbindelse med grænseoverskridende projekter er også anerkendt i EU, og den europæiske infrastrukturforordning har derfor regler om, at to eller flere lande kan
fordele omkostninger mellem sig for projekter af fælles europæisk interesse (Projets of Common Interest, PCIs).
60. Infrastrukturforordningen har helt grundlæggende til formål at sikre, at den
nødvendige infrastruktur (til forsyningssikkerhed og opbygning af det indre energimarked) kan blive bygget. Forordningen fastsætter en række prioriterede korridorer for el og gas, og fastlægger kriterier for, hvad der skal til, for at infrastruktur-projekter kan få PCI-status.
61. Et vigtigt juridisk instrument i infrastrukturforordningen er bestemmelserne
om den såkaldte CBCA. CBCA står for Cross-Border Cost Allocation, dvs. en
harmoniseret europæisk hjemmel til at fordele omkostninger på tværs af grænser
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ved grænseoverskridende projekter, der er optaget på PCI-listen. I visse tilfælde
kan det være nødvendigt for at få et projekt gennemført, idet de nationale lovgivninger ikke giver hjemmel til at inkludere omkostninger i et andet land i den omkostningsbase, som bliver dækket via de nationale tarifmetoder.2
62. Projektet figurerer på den tredje PCI-liste, som Kommissionen offentliggjorde
den 23. november 2017. Projektet har projektnummer 8.3.3
63. Infrastrukturforordningen fastsætter, at de projektansvarlige for et PCI-projekt
skal indlevere en såkaldt ”investeringsanmodning” til de relevante nationale regulerende myndigheder (NRAs), hvis det er nødvendigt at fordele omkostningerne
mellem to eller flere lande for at få gennemført et projekt, som ellers kan strande
på, at et eller flere lande ikke kan forventes at få dækket omkostningerne ved projektet uden en sådan fordeling.
64. Det er med således med hjemmel i infrastrukturforordningen, at Energinet og
Gaz-System har fremsendt den investeringsanmodning, som denne sag vedrører.
De projektansvarlige skal fremsende én fælles investeringsanmodning, når der er
flere ansvarlige projektansvarlige bag et projekt.
65. Infrastrukturforordningen kræver i øvrigt, at de nationale regulerende myndigheder straks efter modtagelsen fremsender en kopi af investeringsanmodningen til
ACER til orientering. URE har den 9. november 2017 fremsendt kopi af investeringsanmodningen til ACER på vegne af både URE og Energitilsynet, idet URE
og sekretariatet har aftalt, at URE er ”koordinerende myndighed” i forhold til eksterne interessenter. ACER nævner i sin anbefaling om behandling af investeringsanmodninger (bilag 9), at der bør udpeges en koordinerende myndighed i forbindelse med CBCA-afgørelser.
Investeringsanmodningen
66. Energinet og Gaz-System har den 27. oktober 2017 fremsendt en fælles investeringsanmodning til henholdsvis Energitilsynet og URE. Energinet og GazSystem har overladt den praktiske udformning af investeringsanmodningen til
Ernst & Young (Polen), som har erfaring med at udforme sådanne anmodninger.
Men Energinet og Gaz-System er naturligvis ansvarlige for indholdet af anmodningen.
67. Den formelle investeringsanmodning blev udarbejdet og fremsendt før de
endelige og bindende tilsagn fra Open Season 2017 (fase II) forelå, og alle tal,
tabeller og figurer i investeringsanmodningen er derfor baseret på Open Season
fase I. Open Season fase II gav lidt højere bud på køb af kapacitet (stigning fra
7,58 mia. m3/år til 7,96 mia. m3/år i 15 år ), hvilket ikke ændrer billedet eller vur2

Forordningen har desuden juridiske instrumenter, der sikrer en smidigere og hurtigere myndighedsbehandling af
projekter af fælles europæisk interesse, og der er muligheder for, at projekter, der bliver optaget på den europæiske liste over PCIs, kan få del i støttemidler fra EU (CEF), hvis projekterne er vigtige for at opnå de ønskede
mål, men ikke er kommercielt rentable uden støtte.
3
I henhold til infrastrukturforordningen kan opstrøms-aktiver ikke have PCI-status, hvorfor den norsk-danske tiein formelt set ikke har PCI-status. Projektet bliver dog de facto behandlet som ét samlet projekt - også i denne
investeringsanmodning, idet det ikke giver mening kun at fordele omkostninger for enkelte delprojekter.
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deringerne generelt – men den økonomiske model tilsiger et højere kompensationsbeløb til Energinet – baseret på den modellering, som beskrives i det følgende.
68. URE og sekretariatet har vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at kræve, at der skal udarbejdes en helt ny investeringsanmodning, men sekretariatet har anmodet Energinet om at udarbejde et tillæg (addendum) til investeringsanmodningen. Tillægget opdaterer en række figurer i investeringsanmodningen, og i tillægget har Energinet lavet en tabel, der viser ændringerne i de vigtigste
nøgletal. I tillægget vurderer Energinet desuden de højere bud og hvilke konsekvenser, Energinet (og GS) mener, at ændringerne bør have for den fælles investeringsanmodning Denne sagsfremstilling er baseret på investeringsanmodningen fra
27. oktober 2017, og tillægget er behandlet som et særskilt punkt til slut i sagsfremstillingen og vurderingen. Tillægget er vedlagt sagen som et selvstændigt
bilag (bilag 7).
69. Sekretariatet bemærker, at det var hensynet til den danske tidsplan (behandlingen hos Energinet, regeringsudvalg og Energitilsynet), som gjorde, at det var nødvendigt at udarbejde og fremsende investeringsanmodningen før afslutningen af
Open Season 2017.
70. Infrastrukturforordningen kræver, at en investeringsanmodning skal indeholde følgende elementer:
1. En forretningsplan, som evaluerer projektets finansielle bæredygtighed og resultaterne af en markedstest
2. En projektspecifik cost-benefit-analyse (CBA) baseret på en europæisk model.
3. Et begrundet forslag til en grænseoverskridende omkostningsfordeling mellem
to eller flere lande (her DK og PL) - hvis de projektansvarlige er enige.
71. I det følgende gennemgås de 3 dokumenter i investeringsanmodningen – med
hovedvægt på det begrundede forslag til en omkostningsfordeling for Projektet,
idet det er dette element, som Energitilsynet specifikt skal træffe afgørelse om i
denne sag.
Ad 1. Forretningsplan (Business Plan) for Baltic Pipe Projektet
72. I forretningsplanen (”Baltic Pipe Business Plan”) (bilag 4) præsenterer Energinet og GS projektet, de tekniske data, de enkelte faser i projektet, og de finansielle
nøgletal i Projektet.
73. Det fremgår, at der (på baggrund af Open Season) regnes med, at Baltic Pipe
ruten kan tages i brug fra oktober 2022, og at der planlægges en løsning med en
teknisk kapacitet på op til 10 mia. m3 på ruten Norge-Danmark-Polen og 3 mia.
m3/år på ruten Polen-Danmark, jf. omtalen og figur 1 ovenfor, der viser de enkelte
delprojekter.4

4

Resultatet af Open Season 2017 indikerer, at en lidt mindre dimensionering vil kunne være tilstrækkelig, og de
projektansvarlige regner nu på, om det kan betale sig at reducere kapaciteten. Denne afgørelse er dog nødvendigvis baseret på det foreliggende grundlag, som er en løsning med en kapacitet på op til 10 mia. m 3/år.
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74. Projektet startede i 2016 med forstudie og udvikling, og det forventes, at der
bliver taget en endelig investeringsbeslutning (FID) i slutningen af 2018. Forretningsplanen skal efter planen være godkendt i Energinet inden den 1. marts 2018.
Denne CBCA-afgørelse samt tilsynets hidtidige afgørelser vedrørende Projektet
(økonomisk test – allokering) samt udtalelse om tarifprincipper og zone-model
indgår i beslutningsgrundlaget.
75. Implementeringsplanen fremgår af forretningsplanen, jf. figur 2.

FIGUR 2 | IMPLEMENTERINGSPLAN
4. Project schedule

Project implementation has already started in 2016 (feasibility study) and is expected to be
finished in 4Q 2022 (2/2).
BP Project milestones in the period 2017 - 2022
Project phases

Start

End

mm/yy

mm/yy

7. Post Open Season internal
processes
8. Design and Permitting

2017
Q3

Q4

2018
Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

Q1

Q2

Q3

2021
Q4

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Final Investment Decision (FID) taken
Q3/17

Q2/20

8.1. Environmental impact
assessment

Q3/17

Q2/20

8.2. Conceptual/Basic
design

Q3/17

Q4/17

8.3. Surveys

Q3/17

Q4/17

8.4. Main/detailed design

Q1/18

Q4/19

9. Tendering

Q1/19

Q2/20

10. Construction

Q4/19

Q3/22

11. Commissioning

Q4/19

Q3/22

Construction confirmation

Permits received
Contract awards and
construction
confirmation for DKPL pipeline

Commissioning
date 01.10.2022

Kilde: Business Plan (side 50)

50 - Baltic Pipe Business Plan

Omkostninger
76. De samlede anlægsomkostninger (capex) for Projektet er i forretningsplanen
estimeret til ca. 1,6 mia. euro. De totale omkostninger til fremtidig nedtagning
(abex) er estimeret til ca. 118 mio. euro, og de årlige driftsomkostninger (opex) er
estimeret til ca. 50 mio. euro (hvoraf de fleste er faste, og hvor de variable omkostninger primært går til drift af kompressorstationen), jf. figur 3, der viser omkostningerne for Projektet og omkostningsfordelingen på de enkelte danske og
polske delprojekter.

!
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►

Costs

►

Capacity bookings & flows

►

Profitability & funding structure

Introduction | Executive summary of the Business Plan

Executive
summary
of the Business Plan (2/5)
FIGUR
3 | SAMLET
OMKOSTNINGSFORDELING
FOR BALTIC PIPE PROJEKTET
Total BP outlays and costs are: CAPEX: 1 604EURm, ABEX1: 118 EURm, annual OPEX: 49.5 EURm/y

B

CAPEX and ABEX estimates [2017-2022; EURm]

Average annual OPEX estimates 2 [2022-2042; EURm]

ENDK total

GS total

ENDK total

GS total

CAPEX: 821 EURm (51%)
ABEX: 67.5 EURm

CAPEX: 784 EURm (49%)
ABEX: 50.1 EURm

Av g. OPEX: 10.2
EURm / y (21%)

Av g. OPEX: 39.3
EURm / y (79%)

348
486

416
328
303

376

40

144

44
442

342

6

142 3

1 722

ABEX

13.8

1 604

4.0

25

NO-DK tie in

21.2

118

4.0
DK internal
enhancement

CS Zealand

CAPEX

DK-PL subsea
pipeline

PL internal
enhancement

TOTAL

4.0
4.0

2.2
0.1 2.1

2.1
11.8
-0.1

NO-DK tie in DK internal CS Zealand CS Zealand
enhancement

Fixed OPEX

Variable OPEX

4.3

21.2

4.3

49.5
37.7

11.8
DK-PL
subsea
pipeline

PL internal
enhancement

TOTAL

Correction for above-cap OPEX

The BP Proj ect is composed of fiv e parts: the NO-DK tie in, the DK internal enhancement, CS Zealand, DK - PL subsea pipeline and PL internal enhancement.
Kilde:
Business
Plan
(side
►
According
to the
project
base6)
case assumptions, ENDK bears all CAPEX and ABEX related to NO-DK tie in, DK internal enhancement and CS Zealand. This amounts
to 821 EURm (CAPEX) and 67.5 EURm (ABEX). GAZ SYSTEM bears the CAPEX and ABEX of the remaining parts (784 EURm and 50.1 EURm respectiv ely).
►
Apart from CS Zealand, OPEX allocation has the same key for both Project Promoters. In the case of CS Zealand, Framework Agre ement3 provisions are in place 4.
Total annual OPEX borne by ENDK amounts to 10.2 EURm and by GAZ-SYSTEM 39.3 EURm.
►

77. Udgangspunktet i investeringsanmodningen er, at Energinet bærer samtlige
anlægsomkostninger, omkostninger til fremtidig afvikling, samt driftsomkostnin6 - Baltic Pipe Business Plan
ger til anlæg placeret på dansk territorium, mens Gaz-System tilsvarende bærer
samtlige omkostninger til anlæg placeret på polsk territorium inkl. den andel af
transmissionsledningen (der er defineret som en interconnector) under Østersøen,
som i princippet ligger på dansk territorialfarvand).

ABEX relates to abandonment expenditures, which are set aside by Project Promoters upfront. The collected ABEX will be used f or proper dismantling and utilization of BP Project assets at end of
its lifetime, once the decision is reached to close and abandon the project. 2 Estimate of average annual OPEX presented for all years of in the 2022-2042 as though they constituted full years of BP
operations (BP operates only ¼ year in 2022 due to startup planned on 1 Oct 2022) 3 Framework Agreement is a settlement reached by both Project Promoters at the outset of the BP Project, which
regulates i.a. responsibilities in terms of TOTEX-sharing 4 CS Zealand OPEX consists of a fixed and variable part. Fixed part is divided equally between Project Promoters. Variable part is borne by
GAZ-SYSTEM up to a flow of 7,5 bcm/y, and the remainder is borne by ENDK. The total CS Zealand OPEX paid by GAZ-SYSTEM annually may not, however, exceed a preagreed cap value of 12
EURm, which in 30% is indexed to changes in Danish electricity prices. OPEX above the cap is borne by ENDK.
1

78. Det betyder, at Energinet har estimerede anlægsomkostninger på 821 mio.
euro, nedtagningsomkostninger på 67,5 mio. euro og årlige driftsomkostninger på
10,2 mio. euro. GS har anlægsomkostninger på 784 mio. euro, nedtagningsomkostninger på 50,1 mio. euro og årlige driftsomkostninger på 39,3 mio. euro.
79. Territorial-princippet er dog modificeret på et enkelt punkt – nemlig vedrørende kompressorstationen på dansk jord, som langt overvejende skal bruges til at
sikre et korrekt tryk for den gas, som skal føres til Polen. For kompressoren gælder, at ca. 70 % af driftsomkostningerne vil være variable - dvs. afhænge af, hvor
meget gas, der transporteres, og prisen på elektricitet i Danmark (den er eldrevet).
Cirka 30 % af driftsomkostningerne vil være faste.
80. De faste driftsomkostninger fordeles lige mellem Energinet og Gaz-System.
81. De variable driftsomkostninger er delt mellem Energinet og GS, således at GS
betaler alle omkostninger for et gasflow op til 7,5 mia. m3/år, mens Energinet betaler alle omkostninger for gasflow over 7,5 mia. m3/år. Der er dog aftalt en øvre
grænse, således at GS’ samlede driftsomkostninger højst kan udgøre 12 mio. euro
om året, og Energinet betaler evt. driftsomkostninger over denne øvre grænse.
Beløbet på de 12 mio. euro indekseres efter udviklingen i det danske forbrugerprisindeks (70 %) og udviklingen i den danske elpris (30 %).
82. Det er vigtigt at nævne, at i rammeaftalen (Framework Agreement) mellem
Energinet og GS er der aftalt en fordeling af anlægsomkostninger for kompressor-
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stationen, som ikke er territorial, jf. ovenfor om formålet med kompressorstationen. Energinet og GS har i rammeaftalen aftalt, at Energinet skal betale 36 %
af anlægsomkostningerne op til 140 mio. euro samt alle (eventuelle) anlægsomkostninger over 140 mio. euro. GS skal betale 64 % af anlægsomkostningerne op
til 140 mio. euro - dog maksimalt 90 mio. euro. Energinet og GS har fastsat skæringspunktet på140 mio. euro med udgangspunkt i de tekniske/økonomiske beregninger fra forstudiet over, hvad de samlede anlægsomkostninger kan forventes at
blive. Rammeaftalen fastsætter, at beløbene, som er 2017 beløb, bliver reguleret
hvert år i henhold til det danske forbrugerpris-indeks.
83. Den aftalte fordeling er således baseret dels på de økonomiske beregninger i
forstudiet (feasibility study), og dels på efterfølgende forhandlinger. Den aftalte
fordeling indgår i kompensationsbeløbet til Energinet, og fordelingen er behandlet
i gennemgangen af CBCA-forslaget.
84. Energinet er ansvarlig for drift, vedligehold og nedtagning af aktiver i Danmark, og GS er ansvarlig for drift, vedligehold og nedtagning af aktiver i Polen,
inkl. hele Baltic Pipe ledningen.
Køb af kapacitet og forventninger til gasflow
85. I Open Season fase II gav markedets aktører endelige og bindende bud på køb
af kapacitet på 7,96 mia. m3/år for 15 år på hele transportruten Norge-DanmarkPolen. Der var ingen bud i retningen Polen-Danmark eller retningen NorgeDanmark (Sverige). Dette var en mindre stigning i forhold til Open Season fase I,
hvor markedet gav bud lige over den fastsatte minimumsværdi på 7,5 mia. m3/år
(7,58 mia. m3/år), jf. figur 4, der viser de forventede samlede køb af kapacitet i
Projektet udtrykt i TWh/år.
86. For Danmarks vedkommende kan hele den solgte kapacitet betragtes som ny
kapacitet (incremental), mens den solgte kapacitet for 76 % vedkommende skal
erstatte eksisterende kapacitet (substitutional) for Polens vedkommende.
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3. Projected capacity bookings and gas flows

Average level of expected capacity bookings related to the BP and reserved in
amounts to 84 TWh / y1, however in case of Poland only 20 TWh / y1 shall be tre
2, whereas in case of Denmark all capacity bookings are increment
incremental
FIGUR
4 | KØB AF KAPACITET
I BALTIC PIPE PROJEKTET
Expected substitutional / incremental entry / exit
bookings in the Polish system brought about by BP
realization [Q4 2022 – 2042;TWh / y]

83,7 TWh/y1

88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 83,7
21,1

22,0

67,0

21,1

67,0

21,1

67,0

21,1

67,0

21,1

67,0

21,1

67,0

21,1

67,0

21,1

67,0

21,1

67,0

21,1

67,0

21,1

67,0

21,1

67,0

21,1

67,0

21,1

67,0

Comments for Poland

Q4 2022 – 2042
total bookings avg:

20,1

63,6

5,3
16,7

►

70,5 70,5 70,5 70,5 70,5
16,9

16,9

16,9

16,9

16,9

►

53,6

53,6

53,6

53,6

53,6

►

4Q 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 20373 2038 2039 2040 2041 2042
2022

Expected substitutional / incremental entry / exit
bookings in the Danish system brought about by
BP realization [Q4 2022 – 2042;TWh / y]
88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 83,7

Q4 2022 – 2042
total bookings avg:

83,7 TWh/y1

4Q 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 20373 2038 2039 2040 2041 2042
2022
Incremental capacity bookings

Comments for Denmark
►

All gas flowing via BP to Poland
the Danish system. As a result,
Denmark should be treated as
capacity does not substitute an
the Danish system).

►

Contrary to Market Testing resu
profile indicates that there will b
Danish market as end destinati

►

Consequently, in case of Denm
bookings stemming from the
are treated as incremental.

70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

22,0

Substitutional capacity bookings

According to Market Testing an
2016, expected volume of incr
bookings amounts to 24% of
bookings that would material
Market Testing results were refl
analyses and GS IP2 model.
Consequently, average level of
amounts to 84 TWh / y1, but on
incremental. Remaining 64 TW
reserved capacities used to sup
from other sources.

1

Average level of expected capacity bookings is presented for all years in the 2022-2042 period as though they constituted full years of BP operations (BP
2 According to the adopted methodology, only capacity booked in order to transmit transit gas flows w
commissioning date planned on 1 October 2022).

Kilde: Business Plan (side 45)
Poland, it is foreseen that capacity utilized for the non-transit gas flows will act as a substitute and thus will not constitute new capacity reservations in the
3 Includes 3 quarters of the OS period and 1 qua
45 - Baltic
Pipei figuren
Business
all capacity
bookings
stemming
from theOpen
BP Project
will be new
and therefore kun
treatedløber
as incremental.
Note:
Perioden
er Plan
20 år (dvs.
fra 2022
til 2042)
selvom
Season
kontrakterne
i
the capacity booked during OS period.
15 år (fra 2022 til 2037). Det skyldes, at infrastrukturforordningen nævner, at analyseperioden for costbenefit analysen skal være 20 år. Energinet og Gaz-System har derfor valgt generelt at anvende en
analyseperiode på 20 år i alle dokumenter i investeringsanmodningen.

87. Energinet og GS antager, at 80 % af kapaciteten vil blive solgt i perioden efter
2037, hvor de 15-årige kapacitetskontrakter udløber. Dette giver et gennemsnitligt
niveau for kapacitetskøb på ca. 84 TWh/år i den periode, som er omfattet af investeringsanmodningen (20 år).
88. Forretningsplanen har en generel antagelse om, at 85 % af den købte kapacitet
vil blive udnyttet i gennemsnit til at transportere gas – dvs. der antages en ”loadfaktor” på 0,85, jf. figur 5, der viser den forventede gastransport (flow) i den periode, som er omfattet af investeringsanmodningen. Energinet og Gaz-System begrunder niveauet på 0,85 med, at det svarer til deres erfaringer fra sammenlignelige projekter.
89. Flowet er lavere efter 2037, idet der regnes med, at salget af kapacitet vil være
mindre efter 2037, og der er intet flow i retningen fra Polen til Danmark, idet ingen aktører købte kapacitet i denne retning i Open Season 2017.
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ngs and gas flows

ject Promoters expectations, the BP load factor was set at 85%, producing
d BP gas flows in the analysis period at the level of ca. 71 TWh / y1 in the NO-DK0 TWh1 in the PL-DK direction.
FIGUR 5 | FORVENTET TRANSPORT AF GAS I BALTIC PIPE PROJEKTET
Expected BP gas flows BP in the NO-DK-PL direction assumed for
Investment Request analyses, via North Sea entry, BP exit / entry
(DK->PL) [Q4 2022 - Q3 2037]

purpose of Investment Request
on the basis of:

d factors.

okings.

used to arrive at the final value of
directions:

verage load
factor

Open Season2

Average expected gas
flow: 71,1 TWh / y1

Average load factor: 85%

Post Open Season3

74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 71,1

Expected capacity
bookings

59,9 59,9 59,9 59,9 59,9

56,2

18,7

15,0
4

4Q 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
2022

or in both directions was based on
th Project Promoters and amounted to
y bookings. This is based on Project
th similar investment projects.

Expected gas flows in the PL-DK direction assumed for Investment
Request analyses: BP exit / entry (PL->DK) [Q4 2022 - Q3 2037]

kings were based on results of Phase
2022 – 3Q 2037 period) and
th Project Promoters (4Q 2037 – 2042
been presented on the previous page.

Average expected gas
flow: 0 TWh / y1

Average load factor: 85%

ovementioned assumptions, average
e analysis period were assessed at:
71,1 TWh / y1.

0,0

TWh / y1.
1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Kilde: Business Plan (side 46)

Average expected gas flow is presented for all years in the 2022-2042 period as though they constituted full years of BP operations (BP operates only ¼ year in 2022 due to commissioning
2 Open Season covers period from 4Q 2022 to 3Q 2037.
3 Post Open Season covers period from 4Q 2037 to 2042.
4 Includes 3 quarters of the OS
date planned on 1 October 2022).
period and 1 quarter of the post OS period with 80% of the capacity booked during OS period.

90. Open Season 2017 vedrører kun transmissionskapacitet, og der medfølger ikke
nogen forpligtelse til at bruge den købte kapacitet. Naturgassen skal købes særskilt, og et selskab kan vælge at transportere gas op til rammen af den købte kapacitet – eller selskabet kan transportere færre mængder gas – eller (teoretisk) ingen
gas overhovedet. I de to sidstnævnte tilfælde er der er en ”volumen-risiko” for
Energinet og de danske (for)brugere, fordi transport af gas giver indtægter til
Energinet via volumen-tariffen, jf. at den nuværende danske tarifmodel er baseret
på en næsten lige deling mellem kapacitetstariffer og volumentariffer. Dette har
betydning i forhold til det hensyn, der går ud på at beskytte eksisterende kunder
mod urimelige tarifstigninger, hvilket sekretariatet behandler nedenfor i vurderingen af CBCA forslaget.
Forventet tarifudvikling
91. De sikre indtægter, som Energinet får fra Projektet, svarer til den solgte kapacitet i 15 år multipliceret med den gældende kapacitetstarif (referencepris)5 i 15 år.
Oven i disse sikre indtægter kommer den mere usikre og svingende indtægt, som
afhænger af volumen – dvs. den faktiske mængde gas transporteret multipliceret

5

Energitilsynet har godkendt de estimerede referencepriser for 15 år som et parameter i den økonomiske test, som
Energinet har foretaget efter Open Season 2017. Energitilsynets afgørelse af 28. november 2017 kan findes på
tilsynets hjemmeside under afgørelser (gas).
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med den gældende volumentarif. Det betyder, at der vil være større sikkerhed for
indtægterne, hvis kapacitetstariffen er høj, og volumentariffen er lav.
92. Tarifferne vil være de tariffer, som Energinet til enhver tid kan opkræve efter
den tarifmetode, som Energitilsynet har godkendt, hvilket fremgår af Open Season
reglerne, som er afstemt med sekretariatet. Tarifferne er i øvrigt beregnet efter en
model med ensartede (uniforme) tariffer i alle entry/exit punkter i Danmark – dvs.
der gælder samme tarif for transport fra Nordsøen som for transport fra Tyskland,
jf. omtalen ovenfor i afsnittet om Energitilsynet rolle og tilsynets udtalelse fra
januar 2017.
93. Det ligger fast, at den store gevinst for Danmark ved Projektet ligger i muligheden for at blive et land med store transitmængder, hvor tarifindtægter fra transit
kan betyde, at de danske transmissionstariffer kan falde i stedet for at stige, hvilket
ellers vil ske i takt med det faldende danske gasforbrug. Den forventede tarifudvikling fremgår af forretningsplanen, jf. figur 6, der viser den forventede tarifudvikling uden Projektet (stiplede linje) over for et scenarie hvor Projektet bliver
gennemført, og hvor der bliver transporteret gas med en load-faktor på hhv. 0,75,
0,85 og 0,95.
1. Project description

Realization of the Baltic Pipe project is expected to provide significant bene
Danish end consumers, stemming from the stabilization of transmission cos
FIGUR 6 | FORVENTET
TARIFUDVKLING
I BALTIC
PIPEprove
PROJEKTET
level. Lower
tariffs might
also
beneficial for Swedish consumers.

C

Estimated development of transmission costs in Denmark in the 0-reference
case (no BP implementation) vs base case1 (BP implementation) under a load
factor of 75%, 85% and 95% [EUR / MWh; 2017 - 3Q 2037]

Approx. difference:

Approx. difference:

0,6 EUR / MWh

1,4 EUR / MWh

Source:
ENDK Investment
Kilde:
Business
PlanPackage
(side 219)
Note: Base Case forudsætter en kapacitet på op til 10 mia. m3/år og bookinger på 90 %.

19 - Baltic Pipe Business Plan

1

Comments
►

Tariffs in the Danish system in a “
expected to increase significantly
due to the fact that demand for gas i
foreseen to decline gradually (full sh
gas expected to occur around the ye

►

Realization of the BP Project can p
incremental transit gas flow gas flow
market. This will not only cause the t
not increase), but will cause the stab
transmission costs’ levels at a low

►

Historically, all gas flows destined fo
were transmitted through the Danish
Swedish end consumers will also ex
to the transmission costs via Denma
which direction they pursue. If BP is
end consumers can capitalize on
Denmark as well.

Realization of the BP Project will ensure th
prices in Denmark and Sweden remain at a
level, mitigating the adverse effects on tran
stemming from declining gas demand in D

The base case assumes that the BP pipeline has a transit capacity of 10 bcm/y in the direction NO-DK-PL and 90% of this capacity is booked.

94. Det ses af figur 6, at de forventede tarifgevinster for Danmark er markante i
perioden 2022 til 2037 – dvs. de 15 år, som Open Season-kontrakterne løber. Sekretariatet har anslået (i godkendelsen af parametre for økonomisk test), at værdien af
disse tarifgevinster for alle eksisterende netbrugere i perioden 2022-2037 er ca. 2,7
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mia. kroner i 2017 priser baseret på de godkendte, estimerede tariffer (referencepriser) fra 2022 til 2037 og en load-faktor på 0,85.

95. De forventede indtægter efter 2037 (nye korte/lange kontrakter og nyt gasflow)
indgår ikke i beløbet, og sådanne indtægter kommer oven i beløbet på 2,7 mia.
kroner. Efter 2037 regner Energinet og GS med, at der vil blive solgt kapacitet i
størrelsesordenen 6 mia. m3/år, og at der vil blive tale om en load-faktor på 0,85.

96. Risikoen for Danmark består i, at a) den købte kapacitet bliver brugt meget lidt
eller slet ikke og b) at der ikke bliver købt kapacitet (eller meget lidt kapacitet) efter
2037, hvor de 15-årige Open Season kontrakter udløber. Dette skal ses i lyset af, at
den tekniske levetid (og dermed afskrivningerne) for Projektet er sat til 30 år.

97. Energitilsynet vurderer disse risici i vurderingen af det begrundede forslag til en
omkostningsfordeling (CBCA forslaget).

98. Forretningsplanen indeholder endelig en række finansielle (selskabsspecifikke)
nøgletal, der skal vise Projektets finansielle levedygtighed. Disse nøgletal hænger
begrebsmæssigt naturligt sammen med de nøgletal, som skal være med i den projektspecifikke cost-benefit analyse, og de finansielle nøgletal er derfor præsenteret
nedenfor i den projektspecifikke cost-benefit analyse.

Ad 2. Den projektspecifikke cost-benefit-analyse (CBA)
99. Som nævnt tidligere kræver infrastrukturforordningen, at en investeringsanmodning skal indeholde en forretningsplan, en projektspecifik cost-benefit analyse og et
begrundet forslag til en grænseoverskridende omkostningsfordeling. I dette afsnit
redegøres der for den projektspecifikke cost-benefit analyse.
100. Den projektspecifikke cost-benefit analyse (herefter blot CBA) skal være i
overensstemmelse med den fælles europæiske CBA-metode, som ENTSOG har
udarbejdet med hjemmel i infrastrukturforordningen. CBA-metoden (”Energy
System Wide Cost-Benefit Analysis Methodology”) skal bruges både når ENTSOG6
udarbejder den europæiske 10-årige netudviklingsplan (TYNDP), som opdateres
hvert andet år, og i forbindelse med specifikke PCI-projekter. Kun projekter, som
indgår i TYNDP, kan opnå status som PCI-projekter fremadrettet, så der er en tæt
sammenhæng mellem den europæiske TYNDP og de individuelle PCI-projekter.
101. CBA-metoden (bilag 8) har derfor både en TYNDP del og en projektspecifik
del, men fokus i denne afgørelse er den projektspecifikke del, idet det er denne, som
de projektansvarlige har ansvaret for, og som indgår i investeringsanmodningen. I
det følgende gennemgås de overordnede krav i den europæiske CBA-metode, hvorefter centrale elementer i Energinets og GS’s konkrete CBA dokument præsenteres.7

6

ENTSOG står for “European Network of Transmission System Operators for Gas”. ENTSOG er således en
sammenslutning af de europæiske transmissionssystemoperatører for gas, og sammenslutningen er oprettet i
medfør af den europæiske gasforordning (715/2009).

7

Der er tale om et meget omfangsrige og detaljerede dokumenter, og kun de væsentligste informationer og figurer er medtaget i sagsfremstillingen. De fulde dokumenter er vedlagt sagen som selvstændige bilag.
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102. Formålet med en CBA er at godtgøre, at det relevante PCI-projekt giver væsentlige socioøkonomiske gevinster, og at fastlægge en række harmoniserede indikatorer til at vurdere de økonomiske gevinster ved PCI-projektet. Med harmoniserede indikatorer er det muligt at sammenligne projekter.
103. I henhold til CBA-metoden8 skal en den projektspecifikke cost-benefit analyse indeholde:





En beskrivelse af projektet
En finansiel analyse (selskabsspecifikke indikatorer)
En økonomisk analyse (socioøkonomiske indikatorer og følsomhedsanalyse)
En kvalitativ analyse (andre mulige gevinster fra økonomisk analyse)

104. Tidshorisonten for analyserne skal være 20 år, hvilket følger direkte af infrastrukturforordningen (Annex V). Og omkostninger skal udtrykkes i konstante priser – dvs. ikke påvirket af inflation.
Beskrivelse af projektet
105. Beskrivelsen af projektet går ud på at beskrive de tekniske parametre i projektet – som f.eks. længden på rørføringerne, diameter for rør, kompressor-kraft,
hvor meget kapacitet, der skabes i forskellige sammenkoblingspunkt og retninger.
Finansiel analyse
106. Den finansielle analyse har til formål at give et overblik over et projekts
finansielle formåen (”financial performance”), og den finansielle analyse skal
opgøre/beskrive en række finansielle nøgletal for projektet. Disse nøgletal er a)
indtægter fra projektet, b) anlægsomkostninger, c) driftsomkostninger, d) afskrivningsperiode, e) den finansielle diskonteringsrente.
107. Den finansielle diskonteringsrente (FDR)9 anvendes til at beregne en nutidsværdi af de forskellige finansielle værdier såsom omkostningsinput (som f.eks.
driftsomkostninger), der i sagens natur er spredt over mange år. FDR afspejler
reguleringen og/eller de konkrete omkostninger til kapital.
108. De projektansvarlige skal i den finansielle analyse opgøre en indikator kaldet
FNPV (Financial Net Present Value), der udtrykker den kommercielle levedygtighed af et projekt udtrykt i en absolut numerisk nutidsværdi – dvs. værdien af indtægter minus omkostninger diskonteret med FDR. FNPV opgøres som forskellen
mellem nutidsværdien af indtægter og nutidsværdien af omkostninger. Hvis FNPV
8

Jf. Energy System-Wide Cost Benefit Analysis (punkt 7.6)

9

En diskonteringsrente anvendes til at opgøre fremtidige pengestrømme (omkostninger, indtægter eller andre
gevinster) i nutidskroner, da værdier i dag typisk vægtes højere end fremtidige (og potentielt usikre) værdier.
Diskonteringsrenten er dermed bestemmende for, hvordan fremtiden vægtes i forhold til nutiden. Jo lavere diskonteringsrenten er, jo højere vægtes fremtiden, når den er omregnet til en nutidsværdi. Hvis de fremtidige
pengestrømme er indtægter, vil en lavere diskonteringsrente isoleret set føre til et forbedret afkast. En diskonteringsrente skal passe til de pengestrømme, der skal omregnes til nutidskroner, så der tages højde for bl.a. risiko. Der anvendes derfor typisk forskellige diskonteringsrenter for hhv. finansielle og samfundsøkonomiske
projekter og pengestrømme.
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er positiv, så giver projektet en nettogevinst for de(n) projektansvarlig(e). FNPV
betragtes som den væsentligste finansielle indikator, og formlen (med forklaringer) fremgår af figur 7.

FIGUR 7 | FINANCIAL NET PRESENT VALUE (FNPV)
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er det første hele driftsår

Rpromoter,t er indtægt for den projektansvarlige (project promoter revenue) fra projektet i år t (år
c+19 inkluderer projektets residualværdi)

Ct

er summen af anlægsomkostninger (capex) og driftsomkostninger (opex) i år t

n

er analyseåret

ifinancial

er den finansielle diskonteringsrente for projektet

f

er det første år for indtægter eller omkostninger

Kilde: Energy System-Wide Cost Benefit Analysis (punkt 7.8.1)

109. Den finansielle analyse skal desuden opgøre en indikator kaldet FIRR (Financial Internal Rate of Return), der udtrykker projektets evne til at generere indtægter, der belønner anlægsinvesteringen og de løbende driftsomkostninger. Indikatoren defineres som den diskonteringsrente, som giver værdien 0 for FNPV
(nutidsværdien af fremtidige indtægter = nutidsværdien af omkostninger), og et
projekt er derfor finansielt attraktivt, hvis FIRR er højere end projektets finansielle
diskonteringsrente. Figur 8 viser formlen for FIRR.

FIGUR 8 | FINANCIAL INTERNAL RATE OF RETURN (FIRR)
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Rpromoter,t er indtægt for den projektansvarlige (project promoter revenue) fra projektet i år t
(år c+19 inkluderer projektets residualværdi)

Ct

er summen af anlægsomkostninger (capex) og driftsomkostninger (opex) i år t

n

er analyseåret

FIRR

er Financial Internal Rate of Return

f

er det første år for indtægter eller omkostninger

Kilde: Annex 1 i Cost Benefit Analysis for the Baltic Pipe Project
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110. Endelig skal der opgøres en indikator kaldet FB/C (Financial Benefit/Cost
ratio). Denne indikator angiver forholdet mellem de diskonterede gevinster/indtægter (benefits) og de diskonterede omkostninger (costs), og den skal ses i
sammenhæng med FNPV som et værktøj til at sammenligne og vurdere projekter
af forskellige størrelser. Hvis FB/C er større end 1, så kan projektet betragtes som
finansielt gavnligt, da gevinsterne overstiger omkostningerne over den 20 årige
tidshorisont, jf. figur 9, der viser formlen for FB/C.

FIGUR 9 | FINANCIAL BENEFIT/COST RATIO (FB/C)
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Hvor:
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Rpromoter,t er indtægt for den projektansvarlige (project promoter revenue) fra projektet i år t (år
c+19 inkluderer projektets residualværdi)

Ct

er summen af anlægsomkostninger (capex) og driftsomkostninger (opex) i år t
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ifinancial

er den finansielle diskonteringsrente (FDR) for projektet

f

er det første år for indtægter eller omkostninger

Kilde: Energy System-Wide Cost Benefit Analysis (punkt 7.8.3)

Økonomisk analyse
111. Den økonomiske analyse har primært til formål at beregne de socioøkonomiske gevinster for de berørte lande i et PCI-projekt. ACER anbefaler (5/2015), at
følgende kategorier af socioøkonomiske gevinster bør værdisættes for de berørte
lande: Markedsintegration – konkurrence – forsyningssikkerhed – bæredygtighed.
112. Analysen skal også beregne en række nøgletal (jf. den finansielle analyse), og
analysen skal lave følsomhedsanalyser i forhold til de beregnede værdier for indikatorerne.
113. Den sociale (socioøkonomiske) diskonteringsrente (SDR)10 anvendes til at
diskontere værdier i en samfundsøkonomisk analyse. ENTSOGs CBA-metode
10

En diskonteringsrente anvendes til at opgøre fremtidige pengestrømme (omkostninger, indtægter eller andre
gevinster) i nutidskroner, da værdier i dag typisk vægtes højere end fremtidige (og potentielt usikre) værdier.
Diskonteringsrenten er dermed bestemmende for, hvordan fremtiden vægtes i forhold til nutiden. Jo lavere diskonteringsrenten er, jo højere vægtes fremtiden, når den er omregnet til en nutidsværdi. Hvis de fremtidige
pengestrømme er indtægter, vil en lavere diskonteringsrente isoleret set føre til et forbedret afkast. En diskonteringsrente skal passe til de pengestrømme, der skal omregnes til nutidskroner, så der tages højde for bl.a. risiko. Der anvendes derfor typisk forskellige diskonteringsrenter for hhv. finansielle og samfundsøkonomiske
projekter og pengestrømme.
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(punkt 7.5) angiver, at der skal anvendes en social diskonteringsrente på 4 %. Anvendelsen af én SDR på tværs af projekter og lande gør værdierne sammenlignelige og undgår afvigelser på baggrund af projekternes placering.
114. De projektansvarlige skal i den økonomiske analyse opgøre en indikator kaldet ENPV (Economic Net Present Value). ENPV udtrykker projektets formåen i
en absolut numerisk nutidsværdi – dvs. værdien er diskonteret med SDR. ENPV
opgøres som forskellen mellem nutidsværdien af den samfundsøkonomiske velfærdsgevinst og nutidsværdien af Projektets omkostninger. ENPV betragtes som
den væsentligste økonomiske indikator, og formlen (med forklaringer) fremgår af
figur 10.

FIGUR 10 | ECONOMIC NET PRESENT VALUE (ENPV)
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Kilde: Energy System-Wide Cost Benefit Analysis (punkt 7.10.3)

115. Værdien af de samlede socioøkonomiske gevinster svarer til ENPV.
116. Den samfundsøkonomiske gevinst (Rsocial welfare,t i ligningen i figur 10) udtrykker et projekts bidrag til den økonomiske velfærd i en region eller et land. Den
sociale velfærd omfatter alle socioøkonomiske gevinster i gaskæden – dvs. gevinster på både produktionssiden, infrastruktursiden og forbrugersiden. Netto social
velfærd (net social welfare) er forskellen mellem summen af socioøkonomiske
gevinster og omkostningerne per region eller land. Nettogevinsten for f.eks. Danmark er således forskellen mellem værdien af de socioøkonomiske gevinster for
Danmark og omkostningerne (capex, abex og opex) for Danmark.
117. Den sociale velfærd kan opgøres som et pengebeløb ved at bruge en såkaldt
”saved cost”-metode – dvs. der opgøres en værdi uden projektet og en værdi med
projektet, hvor forskellen – det sparede – er værdien, jf. figur 11.
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FIGUR 11 | EKSEMPEL PÅ VÆRDISÆTNING AF SOCIOØKONOMISK GEVINST

Kilde: Energy System-Wide Cost Benefit Analysis (punkt 4.5)

118. I figuren udtrykker det røde skraverede område den ekstra værdi (”saved
cost”), som kommer ved at udbudskurven bliver forskudt på grund af adgang til
billigere gas.
119. Saved cost-metoden11 kan anvendes til at omsætte de enkelte kategorier af
socioøkonomiske gevinster (positive eksternaliteter) til pengebeløb: Markedsintegration – konkurrence – forsyningssikkerhed – bæredygtighed.
120. Værdien af de positive eksternaliteter bliver omsat til pengebeløb på følgende
måde: Gevinsten ved bedre markedsintegration kan værdisættes som ”saved costs
of gas transportation” baseret på lavere tariffer. Gevinsten ved øget konkurrence
kan værdisættes som ”saved costs of gas supply” baseret på, at der kommer nye
forsyningskilder. Forsyningssikkerhed værdisættes som ”saved costs of gas disruption”. Bæredygtighed (sustainability) og andre gevinster (other benefits) er
værdisat til 0 for både Polen og Danmark.
121. Sammenhængen mellem de fire kategorier og værdiansættelse via saved costmetoden fremgår af figur 12.

11

Metoden til at opgøre den sociale velfærd er kompleks, og den skal anvendes både på europæisk plan i forbindelse med de europæiske 10-årige netudviklingsplaner (TYNDP) og i konkrete projekter. Her er kun grundprincipperne skitseret, og der henvises til CBA-metoden fra ENTSOG (bilag 8) for mere detaljerede forklaringer.
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3. Economic analysis | Calculation of saved costs | Identification of specific BP impacts

Calculation of saved costs captures the monetary value of the economic con
in order to meet the objectives of EU energy policy.
General approach to externalities’ monetization
►

There are three socioeconomic externalities that were monetized in the course of the analysis, each of them corresponding to the r
objective related to gas market development: the saved cost of gas supply („SCoGS”), saved cost of gas transportation („SCoG
disruptions („SCoGD”).

► Based on results of the quantitative analysis in the previous chapter as well as supplementary qualitative analysis, the potential impac
FIGUR
12 | SAMMENHÆNG MELLEM EKSTERNALITETER OG VÆRDIANSÆTTELSE

externalities will be monetized only for countries indicated below.

Presentation of externalities’ and scope of monetization
EU Objectives
on gas market
development

Measure of externality1

A.

Competition
Market integration
Sustainability

The saved cost of gas supply in case of deployment of a new
infrastructure diversifying the supply route and by this way
bringing the gas at a lower price.

Saved cost
of gas supply
B.

Savings on gas transportation achieved through lowering
transmission tariffs as a result of Project implementation.

Saved cost of
gas transportation

C.

Security
of gas supply

Saved cost of avoided
gas disruptions

45 - Baltic
Project
Specific (side
Cost Benefit
Kilde:
Cost Pipe
Benefit
Analysis
45) Analysis

The value of the avoided gas interruption multiplied by the
probability of the interruption, its duration and the expected
volume of interrupted supply covered by the Project.

I
Denmark





1 Although the measures of externalities are overlapping, they have been divided into three categories to capture the contribu
objectives of the European energy policy and therefore how the BP meets all objectives for Projects of Common Interest.

122. Værdierne af ”saved costs of gas supply” og ”saved costs of gas disruption”
afhænger i høj grad af, hvilket niveau af infrastruktur og gasefterspørgsel, det holdes op i mod – dvs. situationen uden Projektet. Projektets gevinst i form af øget
forsyningssikkerhed vil f.eks. være mindre i et scenarie, hvor infrastrukturen i
øvrigt er veludbygget, end et scenarie med mindre veludbygget infrastruktur. På
samme måde afhænger gasefterspørgslen af forskellige faktorer som f.eks. import
priser og CO2 priser etc. Derfor fastlægger CBA-metoden, at værdierne skal beregnes i forskellige infrastrukturscenarier (High and Low Infrastructure Scenarios)
og forskellige scenarier for gasefterspørgsel (f.eks. efterspørgsel i et scenarie med
hurtig transition mod det grønne vs. scenarie med langsom transition på grund af
f.eks. lave CO2 priser og høje priser på olie og gas). Disse scenarier indgår også i
den overordnede europæiske netplanlægning (TYNDP). Energinet og GS anvendte
disse ENTSOG scenarier samt deres egen prognose for gasefterspørgslen. Der
henvises til bilag 8 for en mere udførlig forklaring på disse scenarier.
123. Den økonomiske analyse skal desuden opgøre en indikator kaldet EIRR
(Economic Internal Rate of Return), der udtrykker projektets evne til at producere
socioøkonomiske gevinster, der er større end projektets omkostninger. EIRR er
defineret som den diskonteringsrente, der giver en ENPV på 0 (nutidsværdien af
de socioøkonomiske gevinster = nutidsværdien af omkostninger). Et projekt er
derfor økonomisk attraktivt, hvis EIRR er højere end projektets sociale diskonteringsrente, jf. figur 13, der viser formlen for EIRR.
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FIGUR 13 | ECONOMIC INTERNAL RATE OF RETURN (EIRR)
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Ct
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f
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Kilde: Annex 1 - Cost Benefit Analysis for the Baltic Pipe Project

124. Endelig skal der opgøres en indikator kaldet EB/C (Economic Benefit/Cost
ratio). Denne indikator angiver forholdet mellem de diskonterede gevinster og de
diskonterede omkostninger, og den skal ses i sammenhæng med ENPV og som et
værktøj til at vurdere og sammenligne projekter af forskellige størrelser. Hvis
EB/C er større end 1, så kan projektet betragtes som samfundsøkonomisk gavnligt,
da de samfundsøkonomiske gevinster er større end omkostningerne over den 20årige tidshorisont, jf. figur 14, der viser formlen for EB/C.

FIGUR 14 | ECONOMIC BENEFIT/COST RATIO (EB/C)
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∑𝒄+𝟏𝟗
𝒕=𝒇

Hvor:

c

er det første hele driftsår

Rsocial welfare,t er den samfundsøkonomiske gevinst (social welfare) fra projektet i år t (år c+19
inkluderer projektets residualværdi)

Ct

er summen af anlægsomkostninger (capex) og driftsomkostninger (opex) i år t

n

er analyseåret

isoc.economic

er den samfundsøkonomiske diskonteringsrente (SDR) for projektet

f

er det første år for indtægter eller omkostninger

Kilde: Energy System-Wide Cost Benefit Analysis (punkt 7.10.3)
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Følsomhedsanalysen
125. Følsomhedsanalysen har til formål at fastlægge de kritiske variabler i modellen, hvor negative eller positive ændringer har størst påvirkning på et projekts
finansielle og/eller økonomiske formåen, der opgøres som hhv. finansielle og økonomiske resultater. En kritisk variabel er en inputvariabel, hvor en ændring på 1 %
medfører en ændring på mindst 1 % i outputdata (beregningens resultater).
126. CBA-metoden anfører, at usikkerheden i forhold til projektspecifikke data
skal håndteres særskilt for at påvise i hvilket omfang disse påvirker de økonomiske indikatorer (ovenfor). For at begrænse kompleksiteten i analysen skal inputdata testes en ad gangen, så alt andet forbliver uændret. CBA-metoden fastsætter, at
inputvariablerne capex, opex og idriftsættelsesår skal indgå i følsomhedsanalysen
samt rækkevidden af ændringer af for hver inputvariabel, jf. tabel 1.

TABEL 1 | RÆKKEVIDDE FOR ÆNDRING AF INPUTVARIABLER I FØLSOMSHEDSANALYSEN

Kilde: Energy System-Wide Cost Benefit Analysis (punkt 7.11)

Den kvalitative analyse
127. Den kvalitative analyse har til formål at supplere den finansielle og økonomiske analyse.
128. Som et led i den kvalitative analyse skal de projektansvarlige identificere alle
de medlemsstater og tredjelande, hvor projektet bliver bygget, og alle direkte nabo-medlemsstater, samt alle andre medlemsstater, som er væsentligt berørt af projektet.
129. De projektansvarlige skal endvidere kommentere på de kvantitative og økonomiske analyser og uddrage konklusioner af de mange informationer om projektets effekter.
130. De projektansvarlige skal også beskrive yderligere gevinster ved projektet,
som ikke er omfattet af CBA-metoden. Disse kan f.eks. være bidrag til færre emissioner, bidrag til at lette overgangen til vedvarende energi, bidrag til åbning af
lukkede markeder etc.
131. De projektansvarlige skal identificere projektets påvirkning af miljøet og
tiltag til afhjælpning af evt. negative påvirkninger.
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CBA for Baltic Pipe Projektet
132. I det følgende beskrives den konkrete CBA for Projektet (bilag 5), som Energinet og GS har lavet efter den europæiske CBA-metode.
Beskrivelse af projektet
133. Projektets tekniske og økonomiske nøgletal er beskrevet i den fremsendte
CBA for Projektet, men det er allerede beskrevet ovenfor i indledningen og i gennemgangen af forretningsplanen, og der henvises hertil.
Finansiel analyse
134. Den finansielle analyse vurderer Projektets cashflow fra et investor synspunkt. Metoden følger CBA-metoden og opgør værdien af parametrene FNPV,
FIRR, og FB/C.
135. Energinet og GS har opsummeret nøgletallene12 for den finansielle analyse i
deres CBA, jf. figur 15.
2. Summary of financial analysis

Analysis concludes, that the BP Project does not prove to be financially viable on a total
Project level. This is supported by a negative FNPV of 340 EURm.
FIGUR 15 | DE FINANSIELLE NØGLETAL FOR BALTIC PIPE PROJEKTET
Financial profitability on a total Project level
[EURm; discounted as of end-2017]
1 370

BP FNPV and the funding gap on a total Project- and Project
Promoter level [EURm; discounted as of end-2017]

189

136
(1 438)

FNPV

(475)

(461)
(340)

Commercial
revenues

Residual value

CAPEX
(incl. ABEX)

OPEX

(340)

Total FNPV

ENDK

GAZ-SYSTEM

Total FNPV

n/a

53%

n/a

1

FIRR

2.1%

FB/C

0.82

Funding gap

Comments

Comments

Kilde: Cost Benefit Analysis (side 22)
► Onaf
Project
Promoters level, the
BP is financially profitable for ENDK,
► The
BP Projectvalue
is not profitable
financial grounds,
that theved udgangen
Note:
Residual
er denon
bogførte
værdi meaning
af aktiverne
analyseperioden
(2042)

however it produces a significant negative FNPV for GAZ-SYSTEM.
efficiently incurred inv estment costs are expected to be higher than
tariff rev enue.
► Consequently, a financial gap materializes for GS. External financial
support is required to improv e the business rationale of the Polish TSO
► On a total Project level, the BP Project reaches a negative FNPV of 340
136.EURm.
DetOther
bemærkes,
at Projektet
fra en
finansiel synsvinkel
ikke er
rentabelt.
pursuing the realization
of the
Polish part of the BP Project.
financial profitability
indicators confirm
this rent
state, with
FIRR ater
2.1%
and FB/C at(0.82.
FNPV
negativ
340 mio. euro), idet de samlede anlægs- og driftsomkostnin-

ger (capex og opex) er højere end de forventede indtægter (commercial revenues)
in line with ESW-CBA Methodology from February 2015, a project is considered financially desirable if the FIRR exceeds its Financial Discount rate. The discount
og
analyseperioden.
FNPV
er discount
dogratespositiv
Ener22 -Projektets
Baltic Pipe Projectresidual-værdi
Specif ic Cost Benef it Analyefter
sis rate
for
the total Project was estimated as the average
of all Promoters’
and amounted tofor
ca. 4.9%.
Consequently, FIRR equal to 2.1% proves that the
1

BP is not financially viable on a total Project level.

12

De detaljerede tal/beregninger for samtlige finansielle nøgletal (FNPV-FIRR-FB/C) og økonomiske nøgletal
(ENPV-EIRR-EB/C) for hele Projektet og for Danmark, Polen og Sverige fremgår af Annex 2 til Cost Benefit
Analysis dokumentet. Herudover er alle beregninger indeholdt i en regnearks-model (BP IR model), som ikke
er vedlagt sagen, men som er indleveret til regulatorerne som led i sagsbehandlingen.
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ginet (136 mio. euro), men dette modsvares af en stor negativ FNPV for GS (- 475
mio. euro).
137. GS har således et behov for at hente ekstern finansiering svarende til 53 % af
selskabets omkostninger (funding gap). Det fremgår af forretningsplanen, at GS
ønsker at finansiere sin andel af Projektet med 70 % egenkapital og 30 % ekstern
støtte, og at GS vil søge EU-støtte for at lukke finansieringshullet.13 Infrastrukturforordningen giver mulighed herfor, hvis der samlet er væsentlige positive eksternaliteter, hvis der er foretaget en CBCA, og hvis projektet ikke er kommercielt
levedygtigt i henhold til forretningsplanen og andre analyser.
138. Energinet ønsker at finansiere den danske del af Projektet med 100 % lånekapital, og det anføres i forretningsplanen, at Energinet regner med at (kunne) optage
et lån med en rente svarende til renten på en lang statsobligation, hvilket er normal
praksis i Energinet. Energinet forventer ikke, at Energinet kan få EU støtte til Projektet i anlægsfasen.
139. FIRR i Projektet er på 2,1 %. Som det fremgår af CBA-metoden ovenfor, så
er et projekt gunstigt set med finansielle briller, hvis FIRR er større end den finansielle diskonteringssats (FDR) for Projektet. Den finansielle diskonteringssats i
Projektet er estimeret til at være ca. 4,9 %, og den er beregnet som gennemsnittet
af de projektansvarliges individuelle diskonteringssatser. Energinets finansielle
diskonteringssats er 4 %, mens den er 5,9 % for GS. Altså bekræfter FIRR, at Projektet samlet set ikke er finansielt attraktivt.
140. FB/C i Projektet er på 0,82. Som det fremgår af CBA-metoden ovenfor, så er
et projekt gunstigt set med finansielle briller, hvis FB/C (forholdet mellem de diskonterede gevinster og de diskonterede omkostninger) er større end 1. Tallet for
FB/C bekræfter, at Projektet samlet set ikke er finansielt attraktivt.
141. FIRR for Energinet er på 5,4 %, og FB/C for Energinet er på 1,15, hvilket
bekræfter den positive business case for Energinet og Danmark, jf. figur 16, der
viser de finansielle nøgletal specifikt for Energinet.

13

Via de såkaldte CEF midler, der kan gives til PCI-projekter, der ikke er rentable i sig selv men alligevel vigtige
at gennemføre for at realisere EU's målsætninger. CEF står for Connecting Europe Facility. Også på grund af
det polske ønske om at søge EU støtte er det således nødvendigt at træffe CBCA-afgørelser.
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5. Financial profitability and funding structure | Financial profitability and funding structure on the Project Promoters lev

The BP Project could add ca. 136 EURm of financial value to ENDK a
creates solid financial incentives to pursue its implementation in Den
Danish
of the
Project
is expected to be fully funded by raising d
FIGUR
16 | DEpart
FINANSIELLE
NØGLETAL
FOR ENERGINET
Overview of the BP financial profitability for ENDK
[EURm; discounted as of end-2017]
919

Financing structure of END

108

(776)

Commercial
revenues

FIRR

Residual value

5.4%

CAPEX
(incl. ABEX)

FB/C

(116)

136

OPEX

Total FNPV

1.15

Kilde: Business Plan (side 56)
Comments
Note: (FIRR for GS er på -2,4 % og FB/C for GS er på 0,53, jf. tilsvarende figur for GS)

ENDK’s part of the BP Project is fully profitable on financial grounds,
meaning that the efficiently incurred investment costs are expected to
be covered by tariff revenue.
Økonomisk
analyse
► For ENDK, the BP Project generates a positive FNPV of 136 EURm. The
financial viability of the BP Project is further confirmed by other
142.indicators,
I den økonomiske
with FIRRanalyse
at 5.4%vurderer
and FB/CEnerginet
at 1.15. og GS de socioøkonomiske
►

Comments
►

ENDK plans to fully finance its p
assumed that the Project will obt
term Danish Treasury bonds1.

gevinster for samfundet og markedet ved Projektet. Værdien af disse gevinster
(ofte omtalt som positive eksternaliteter) bliver omsat til pengebeløb ved at bruge
”saved cost” metoden, der er beskrevet ovenfor. Der opgøres værdier for parmetrene
ENPV,
ERR, ogPlan
EB/C.1 This has been the historical practice related to cost of debt financing raised by ENDK.
56 - Baltic
Pipe Business
143. ENPV udtrykker værdien af de samlede socioøkonomiske gevinster ved Projektet.
144. De socioøkonomiske gevinster (eksternaliteter) er identificeret som: Markedsintegration – konkurrence - forsyningssikkerhed – bæredygtighed – andet, jf.
figur 12.
145. Gevinsten ved bedre markedsintegration værdisættes som ”saved costs of gas
transportation” – altså transmissionsomkostninger pga. øget og bedre markedsintegration. Gevinsten ved øget konkurrence værdisættes som ”saved costs of gas
supply” – altså billigere gas pga. forbedret konkurrence og adgang til markedet.
Forsyningssikkerhed værdisættes som ”saved costs of gas disruption” – altså sparede omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden, der ellers skal sikres på en
anden måde.
146. Beregningerne af de konkrete beløb er foretaget med saved cost-metoden, jf.
punkt 117, og er baseret på data og input fra ”feasibility study”, ENTSOGs scenarier for infrastruktur og efterspørgsel (TYNDP) og CBA-metoden, jf. ovenfor.
Omkostningerne vurderes i et scenarium uden Projektet og et scenarium med Projektet og forskellen udgør ”saved costs”, jf. figur 17.
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updating the NRA-accepted Feasibility
FIGUR 17 | EKSEMPEL PÅ BEREGNING AF VÆRDI EFTER ”COST SAVED” METODE
Illustrative saved cost calculation

„saved
mparing
spects of
as system,
„with

80
EURm

100
EURm
Costs
without BP

Costs with BP BP externality
value

Illustrative scenario weights

approach

Kilde: Cost Benefit Analysis (side 43)
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Introduction | Executive
the CBA analysis
weight
147. Samlet set estimerer Energinet og GS, at Projektet giver socioøkonomiske
Slow
Low på lidt over 1 mia. euro, jf. figur 18.
gevinster
20%
25%
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infrastructure
Applied
summary
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weight

Executive summary of the BP Project Specific CBA (2/3
B
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of results
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25%

Blue
Transition

20%

PCI 2nd
infrastructure

25%

Green
Evolution

20%
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FIGUR
18 | FORDELING
AFaSOCIOØKONOMISKE
GEVINSTER
VED PROJEKTET
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25%
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Distribution of socioeconomicProject
benefits [discounted EURm]
C

Study (i.e. the ENTSOG
arly stage of the analyses it

Daily Demand
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Applied
weight
67%

Daily peak

50%

14 day peak

50%
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Scenarios

20%

5%

1 013
1 042

973
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1 145

50
1 145

69

50

0

0

0

-1 173

-1 436

Denmark
Saved Cost of Gas Supply
►

►

►

►

Poland

Dis

100%

682

281

countries sig

20%

Revolution

D
Sweden

Saved Cost of Gas Disruption

Total benefits

Saved Cost of Gas Transportation

The CBA
BP Project
is expected
to generate a total of 1 013 EURm in discounted externality value, prov
Kilde:
Analysis (side
6)
EURm
for
Denmark,
682
EURm
Poland
and(other
50 EURm
forerSweden).
Note: Bæredygtighed (sustainability) ogfor
andre
gevinster
benefits)
værdisat tilThe
0 formonetization analysis provid
highPolen,
potential
in gas
bill savings
in Poland
the
potential
forandre
significant
både
Danmark
og Sverige,
og de fremgår
derfor and
ikke af
denne
figur eller
figurer. tariff drops in Denmark

On a total Project level, the BP Project reaches a positive ENPV of 1 013 EURm. For all three countries
countries are the net beneficiaries of the Project. Most of the net benefits are expected to accrue to Po
EURm), while for Sweden at 50 EURm.

148.
Projektet giver ifølge beregningerne meget større socioøkonomiske gevinster
In terms of benefits concentration, both in case of socioeconomic benefits and ENPV, over 95% of the va
for
Polen
end forvalue
Danmark.
Deninsamlede
socioeconomic
accrues
Sweden.socioøkonomiske gevinst er fordelt med

In addition to monetized benefits, the BP Project generates also significant non-quantified positive
contribution to the integration of the CSE region into common internal gas market of EU, the depth of whic
collective CEE / CSE bargaining power vs the currently dominant supplier and facilitation of conditions for

6 - Baltic Pipe Project Specific Cost Benefit Analysis
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67 % til Polen (682 mio. euro) og 28 % til Danmark (281 mio. euro). Desuden har
Sverige en lille gevinst på 5 %.14
149. Den helt store gevinst for Danmark er ”saved costs of gas transportation”
som følge af lavere tariffer i det danske gassystem. Den øgede markedsintegration
gør det muligt at transportere gas fra Norge til Polen, hvilket fører til en markant
stigning i mængden af gas i det danske gassystem, hvilket reducerer de danske
tariffer.
150. Polen står til at få stigende tariffer (ca. 4 %), fordi norsk gas fra Projektet i al
væsentlighed skal erstatte den gas, som Polen i dag får fra Rusland via en lang
gaskontrakt med Gazprom. Polen får derfor ikke markant flere indtægter fra transport af øgede mængder gas, men til gengæld står Polen til at få en meget stor gevinst i form af både øget forsyningssikkerhed (saved costs of gas disruption) og
bedre gaspriser (saved costs of gas supply), jf. at den norske gas i Projektet efter
planen skal erstatte eksisterende lange gaskontrakter med Rusland (Gazprom), og
at engrosprisen for gas i dag er en del højere i den baltiske/CEE region end i Vesteuropa på grund af manglende alternative forsyningskilder til russisk gas. Projektet udgør en alternativ forsyningskilde.15
151. Sverige har en vis gevinst, som er afledt af gevinsterne for Danmark.
152. Figur 19 til figur 21 viser de forventede samlede socioøkonomiske gevinster
for Danmark, Polen og Sverige (samt formler for udregningen) - fordelt på de tre
typer af identificerede socioøkonomiske gevinster og fordelt over den 20-årige
analyseperiode.

14

Kun Polen, Danmark og Sverige er identificeret som ”betydeligt påvirket” i forhold til en række ENTSOG
definerede indikatorer og scenarier, og kun disse tre lande indgår derfor i de videre CBA-beregninger. Det er
dog kun Polen og Danmark, som har gevinster over den definerede tærskelværdi på 10 %. Der henvises til
CBA dokumentet for nærmere detaljer om indikatorer og scenarier. Det er dog generelt fremhævet i investeringsanmodningen, at Projektet forventes at kunne bidrage til udvikling af hele det baltiske marked og CEE
regionen.

15

Jf. markedsbeskrivelsen af CEE regionen i ”Business Plan” (siderne 15-18).
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3. Economic analysis | Calculation of saved costs | Monetization of recognized benefits

SCoGS can total up to 2 158 EURm, with practically all benefits (94%) expected to appear
Poland and only insignificant gas purchase savings possible in Denmark and Sweden.
of gas
supply -OF
Summary
A. Saved
FIGUR
19 |costs
SAVED
COSTS
GAS SUPPLY (SCOGS), MIO EURO
Total and per country SCoGS values [4Q 2022-2042 + residual value at the end of 2042; EURm]:
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►
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►
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value
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50 - Baltic PipeFOR
Project BEREGNING
Specific Cost Benefit Analysis
FORMEL
AF SAVED COST OF GAS SUPPLY (SCOGS)

𝒏

𝑺𝑪𝒐𝑮𝑺 = ∑(𝒂𝒈𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒈𝒂𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒔 (𝒏𝒐 𝑩𝑷)𝒕
𝒕

− 𝒂𝒈𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒈𝒂𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒔(𝑩𝑷)𝒕 )

Hvor:
SCoGS

er værdien af eksternaliteten ”Saved Cost of
Gas Supply”

Aggregated gas import cost, AGIC (no BP)t

er aggregerede importomkostninger uden Baltic
Pipe Projektet i år t (mio. euro)

Aggregated gas import cost, AGIC (BP)t

er aggregerede importomkostninger med Baltic
Pipe Projektet i år t (mio. euro)

n

er antal år (analyseperioden er 20 år)

Kilde: Cost Benefit Analysis (side 46 og side 50)

The total value of SCoGS in
Poland and Sweden, which
all countries significantly imp
the BP implementation, tota
EURm (undiscounted sum in
4Q 2022-2042 + residual va
A vast majority of all benefit
of the total value, is expecte
in Poland. This demonstrate
Baltic Pipe Project has the p
bring significant savings to t
economy, stemming from th
of cheaper gas sources.
BP is also able to bring som
Denmark and Sweden, even
they are currently supplied f
effective sources. The expe
benefits represent only ca. 6
total SCoGS sum. They sho
regarded as limited, especia
Sweden.

Side 35/65

ENERGITILSYNET | (CROSS-BORDER COST ALLOCATION - CBCA)

3. Economic analysis | Calculation of saved costs | Monetization of recognized benefits

The potentially lost value on gas transportation may amount to 2 364 EURm due to the
increases in gas transportation cost in Poland.
of gas
transportation
- Summary
B. Saved
FIGUR
20 | costs
SAVED
COSTS
OF GAS
TRANSPORTATION (SCOGT), MIO EURO
Total and per country SCoGT values [4Q 2022-2042 + residual value at the end of 2042; EURm]:
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FORMEL FOR BEREGNING AF SAVED COST OF GAS TRANSPORTATION (SCOGT)
𝒏

𝑺𝑪𝒐𝑮𝑻 = ∑(𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒕 ∗ (𝒂𝒗𝒆. 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒔𝒕 (𝒏𝒐 𝑩𝑷)𝒕 − 𝒂𝒗𝒆. 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒔𝒕 (𝑩𝑷)𝒕 )
𝒕

𝑨𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒔𝒕 =

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅 𝑻𝑺𝑶 𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒈𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆

Hvor:
SCoGT

er værdien af eksternaliteten ”Saved Cost of Gas Transportation”

Demandt

er efterspørgslen efter naturgas i år t (GWh/y)

Ave. Transmission cost (no BP)t er gennemsnitlige transmissionsomkostninger uden Baltic Pipe
Projektet (EUR/MWh) i år t
Ave. Transmission cost (BP)t

er gennemsnitlige transmissionsomkostninger med Baltic Pipe
Projektet (EUR/MWh) i år t

n

er antal år (analyseperioden er 20 år)

Kilde: Cost Benefit Analysis (side 51 og side 55)

The potentially lost value on gas
transportation (negative SCoGT) in
Denmark, Poland and Sweden totals
-2 364 EURm (undiscounted sum in
the period 4Q 2022-2042 + residual
value).
This is due to the fact that there are
no SCoGT benefits expected to
materialize in Poland. Average gas
transportation cost increase in
Poland stemming from the BP implementation leads to losses on gas
transportation totaling 2 880 EURm.
Nonetheless, the SCoGT benefits are
expected to accrue to Denmark and
Sweden. They are expected at 420
and 96 EURm respectively.
Denmark is expected to emerge as a
transit state post BP implementation,
with large incremental gas flows
leading to transmission tariff decreases, benefiting both Denmark and
Sweden. SCoGT benefits in Sweden
are, however, limited due to the
Gothenburg TLNG implementation.
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3. Economic analysis | Calculation of saved costs | Monetization of recognized benefits

The total SCoGD benefits have been assessed at 2 335 EURm, with PL accounting for 100
the overall sum.
of gas
disruptions
- Summary
FIGUR
21 |costs
SAVED
COSTS
OF GAS
DISRUPTION (SCOGD), MIO. EURO
C. Saved
Comments

Total and per country SCoGD values [4Q 2022-2042 + residual value at the end of 2042; EURm]:
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undiscounted values + res

►

SCoGD value in Poland a
100% of the total SCoGD

►

The total amount of SCoG
not dependent on the load
primarily determined by to
deliverability to the marke
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58 - Baltic Pipe Project Specific Cost Benefit Analysis

FORMEL FOR BEREGNING AF SAVED COST OF GAS DISRUPTION (SCOGD)
𝒏

𝑺𝑪𝒐𝑮𝑫 = ∑(𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒐𝒇 𝒂𝒗𝒐𝒊𝒅𝒆𝒅 𝒈𝒂𝒔 𝒍𝒐𝒔𝒔𝒕 ∗ 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒅𝒊𝒔𝒓𝒖𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏
𝒕

∗ 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝒅𝒊𝒔𝒓𝒖𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏)
Value of avoided gas loss =
value of 1 unit of gas in the domestic economy * volume of avoided gas disruption due to Baltic Pipe

Hvor:
SCoGD

er værdien af eksternaliteten ”Saved Cost of Gas Disruption” (øget
forsyningssikkerhed)

Value of avoided gas losst er den økonomiske værdi af undgåede gasafbrydelser (EUR/GWh).
Værdien afhænger bl.a. af naturgassen andel i det nationale energimiks (fx til produktion i industrien og husholdningers forbrug).
Duration of disruption

er varigheden af potentielle gasafbrydelser (accepteret niveau: 20
dage)

Probability of disruption

er sandsynligheden for at en gasafbrydelse opstår (accepteret niveau: 5 % per år, dvs. 1 hændelse på 20 år)

n

er antal år (analyseperioden er 20 år)

Kilde: Cost Benefit Analysis (side 56 og side 58)

153. ERR for Danmark er angivet til at være > 4 %, og EB/C er på > 1.0, da
ENPV er positiv (diskonterede gevinster fratrukket diskonterede omkostninger)
154. Energinet og GS anfører, at det ikke er muligt at udregne ERR og EB/C, da
de eneste omkostninger for (capex og opex) indgår i værdien for eksternaliteten
”SCoGT”, og de er ikke selvstændige cash-flows. Det følger dog af CBA-metoden
fra ENTSOG, at et projekt er økonomisk attraktivt, hvis ERR er større end den
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sociale diskonteringssats (4 %), der bruges til at beregne ENPV. Hvis ENPV er
højere end 0, så er ERR højere end 4 %, og EB/C er højere end 1, da ENPV afspejler forskellen mellem diskonterede gevinster og diskonterede omkostninger, der
desuden anvendes som henholdsvis tæller og nævner i beregningen af EB/C.
Følsomhedsanalyse
155. Energinet og GS anfører, at følsomhedsanalysen – i overensstemmelse med
CBA metoden fra ENTSOG - har til formål at fastlægge de kritiske variabler, hvor
negative eller positive ændringer har størst påvirkning på Projektets økonomiske
gevinster – udtrykt som ENPV. En ”kritisk variabel” er i analysen defineret som
en inputvariabel, hvor en ændring på 1 % medfører en ændring på mindst 1 % i
output data. Effekten af ændringer i inputvariablerne måles en til en, hvor alle
andre forudsætninger forbliver uændret, jf. CBA-metoden.
156. Følsomhedsanalysen omfatter Polen, Danmark og Sverige.
157. Analysens inputvariabler er capex, opex, gasflows og første driftsår. Intervallet for ændringer i henholdsvis capex og opex går fra -50 % til +50 %, mens intervallet for ændringer i gasflow går fra -100 % (dvs. et scenarie hvor der slet ikke
transporteres gas) til +50 % (dvs. der transporteres 50 % mere gas end grundlæggende forudsat), jf. figur 22. Første driftsår udskydes med et til fem år (20232027).

FIGUR 22 | INPUTVARIABLER OG INTERVALLER FOR ÆNDRING AF DISSE I FØLSOMHEDSANALYSEN

Kilde: Cost Benefit Analysis (side 82)

158. Effekten af disse ændringer i de kritiske variabler giver følgende resultat for
hele Projektet, jf. figur 23 (inkl. tal i tabelform).
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FIGUR 23 | RESULTAT AF FØLSOMSHEDSANALYSE - PROJEKTET

Kilde: Cost Benefit Analysis (side 83)

159. Det bemærkes, at en ændring på 1 % i capex, opex og gasflow medfører en
ændring på henholdsvis 1,8 %, 1,8 % og 2,6 % i ENPV.
160. Følsomhedsanalysen er også lavet på landeniveau, jf. figur 24, der viser resultatet for Danmark.16

16

Tilsvarende figurer er præsenteret for Polen og Sverige. Der henvises til Cost Benefit Analysis.

ENERGITILSYNET | (CROSS-BORDER COST ALLOCATION - CBCA)

FIGUR 24 | RESULTAT AF FØLSOMHEDSANALYSE – DANMARK (ENERGINET)

Kilde: Cost Benefit Analysis (side 84)

161. For Danmark er der ingen kritiske input variabler, idet der ikke er nogen ændring af inputvariabler på 1 %, som medfører en ændring på mindst 1 % i outputdata (ENPV). Gasflow er den ikke-kritiske variabel med største betydning for
ENPV, da en ændring på 1 % medfører en ændring på 0,9 % i ENPV. En ændring
på 1 % i capex medfører en ændring på 0,4 % i ENPV, og en ændring på 1 % i
opex medfører en ændring på 0,1 % i ENPV.
162. Samlet viser den socioøkonomiske følsomhedsanalyse, at Projektet er robust.
163. Der er lavet en følsomhedsanalyse for de finansielle nøgletal efter samme
principper. For Energinet er de kritiske variabler capex og gasflow, hvor en ændring på 1 % medfører en ændring på hhv. 3,1 % og 3,9 % i FNPV. For Projektet
som helhed er de kritiske variabler capex og opex, hvor en ændring på 1 % medfører en ændring på hhv. 4,4 % og 1,1 %.
164. Der henvises til Business Plan (bilag 4, side 60 til 63) for de fuldstændige tal
og figurer for den finansielle følsomhedsanalyse.
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Kvalitativ analyse
165. Energinet og GS fremhæver, at formålet med den kvalitative analyse er at
fremhæve de yderligere gevinster ved Projektet, som dårligt kan omsættes til konkrete beløb. I den kvalitative analyse fremhæves en række generelle gevinster for
Projektet, og der fremhæves en række gevinster for henholdsvis Polen og Danmark.
166. Generelt fremhæves, at Projektet bidrager til at realisere de europæiske målsætninger for gasmarkederne. Overordnet går det europæiske energisamarbejde ud
på at skabe et indre energimarked i EU med sammenhængende, velfungerende
markeder og god forsyningssikkerhed. Der skal være tilstrækkelig og velfungerende infrastruktur for at nå dette mål. Projektet indgår i de prioriterede korridorer i
infrastrukturforordningen, Nord-Syd korridoren og BEMIP (Baltic Energy Market
Interconnection Plan), og kan bidrage til mere sammenhængende markeder med
forbedret konkurrence i CEE-regionen (baltiske lande og Centraleuropa).
167. Det er anført, at Projektet kan give Polen (og CEE-regionen) en større uafhængighed og dermed en bedre forhandlingsposition i forhold til Rusland, der er
den helt dominerende gasleverandør i dag. Projektet kan på den måde medvirke til
få sænket engrosprisen på gas i CEE-regionen, hvor engrosprisen i dag er væsentlig højere end i Vesteuropa. Projektet kan give øget likviditet i gasmarkedet, hvilket kan anspore til øget gashandel og regional hub-udvikling, hvilket også kan
forventes at mindske prisforskellen på gas mellem markederne.
168. Projektet øger forsyningssikkerheden for Polen og dermed potentielt for hele
CEE regionen, og Projektet giver mulighed for at levere i forhold til EU's bestemmelser om energi-solidaritet i krisesituationer.
169. Projektets gas kan potentielt fortrænge mere forurenende fossile brændsler
som f.eks. kul, der er et meget anvendt brændsel til bl.a. elproduktion i Polen i
dag.
170. Projektet kan som nævnt gøre Danmark til et land med store transitmængder,
hvilket kan bidrage til at udvikle markedet og forsyningssikkerheden i CEE regionen. Danmark får en ekstra forsyningskilde fra de norske gasfelter i Nordsøen,
samt mulighed for at få gas fra Polen – f.eks. LNG fra den polske LNG terminal i
Świnoujście.
Ad 3. Begrundet forslag til omkostningsfordeling for Projektet (CBCA)
171. Det sidste element i investeringsanmodningen er det begrundede forslag til en
omkostningsfordeling for Projektet. Det forslag redegøres der nærmere for i det
følgende.
172. Forslaget til fordelingen af omkostninger er indeholdt i dokumentet ”CrossBorder Cost Allocation (”CBCA”) proposal” (bilag 6). I forslaget anbefaler Energinet og GS, at de nationale regulatorer godkender en omkostningsfordeling, hvor
Gaz-System betaler 78,4 mio. euro (ca. 580 mio. kroner) til Energinet som et be-
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løb, der samlet kompenserer Energinet for den merværdi, Projektet forventeligt har
for Polen (Gaz-System) i forhold til Danmark (Energinet).
173. Det skal nævnes, at beløbet på 78,4 mio. euro ikke alene fremkommer på
baggrund af cost-benefit analyser og rimelige forventninger om fremtiden (køb af
kapacitet og flows etc.), men at forslaget også er et resultat af langstrakte forhandlinger mellem Energinet og Gaz-System – forhandlinger, der forsinkede Open
Season 2017 med mere end to måneder. Forhandlingerne er udmøntet i en rammeaftale for hele Projektet – den såkaldte ”Framework Agreement”, som parterne
underskrev den 1. juni 2017.
174. Energinet og Gaz-System fremhæver Framework Agreement i CBCAforslaget og gør opmærksom på, at det er vigtigt for parterne, at den aftalte omkostningsfordeling i rammeaftalen bliver lagt til grund (”adherence to the FA provisions remains crucial for both GS and Energinet”) i de danske og polske CBCAafgørelser. Derfor lyder det endelige forslag på 78,4 mio. euro.
175. CBCA-forslaget er således ikke kun baseret på forretningsplanen og CBA,
som er gennemgået ovenfor, men er også baseret på rammeaftalen (et aftaleretligt
grundlag) med en række forudsætninger.
176. En vigtig forudsætning i rammeaftalen er, at der skal foretages en rimelig
fordeling mellem Danmark og Polen, selvom begge lande får en netto-gevinst
(positiv ENPV) ved projektet. Der er derfor ikke tale om at kompensere et land for
en negativ nettoeffekt (negativ ENPV) af Projektet, hvilket ellers er det primære
formål med CBCA-afgørelser.
177. Denne forudsætning er udmøntet i en grundlæggende præmis for hele investeringsanmodningen, nemlig rammeaftalens fordeling af omkostningerne til kompressorstationen på dansk jord (CS Zealand). Energinet og Gaz-System har i rammeaftalen aftalt, at Energinet skal betale 36 % af anlægsomkostningerne op til 140
mio. euro samt alle (eventuelle) anlægsomkostninger over 140 mio. euro. GazSystem skal betale 64 % af anlægsomkostningerne op til 140 mio. euro - dog maksimalt 90 mio. euro.
178. Kompressorstationen er det eneste element, hvor der er forskel mellem investeringsanmodningen og rammeaftalen forstået på den måde, at Energinet bærer
alle anlægsomkostninger til kompressorstationen i udgangspunktet i investeringsanmodningen (territorial-princippet), mens anlægsomkostningerne er fordelt som
angivet ovenfor i rammeaftalen. Det fremhæves i CBCA-forslaget, at CBCAanalysens resultater understøtter den fordelingsnøgle for anlægsomkostninger, som
rammeaftalen indeholder. Rammeaftalen bygger i sig selv også på tilsvarende
økonomiske analyser, jf. at der er gennemført et omfattende forstudie (feasibility
study).
179. CBCA-forslaget indleder med at konstatere, at kun Danmark og Polen er
identificeret som væsentligt påvirket af Projektet, jf. at ACER anbefaler, at der bør
anvendes en tærskelværdi på 10 %, og at kun Danmark og Polen derfor indgår i
fordelingen. Den samlede gevinst ved Projektet er vurderet til ca. 1 mia. euro, som
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er fordelt med 67 % til Polen og 28 % til Danmark (og 5 % til Sverige), jf. figur
25.
1. CBCA Proposal

A

All parties impacted by the Baltic Pipe Project are its net benefic
above the 10% significance threshold accrue only in Poland and

FIGUR 25 | FORDELING AF GEVINSTER VED BALTIC PIPE PROJEKTET

Project net economic benefits (ENPV1) in the impacted
countries [2017 discounted values; EURm]
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(side 8)
8 - Baltic
Pipe
Cross Border
Cost Allocation
Note: ENPV = Economic Net Present Value.

10% of total
benefits threshold

Only Poland
parties in th
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Sweden

1 Given that saved cost of gas transportation benefits (savings on transmission tariffs), which were c
by Project TOTEX, discounted CAPEX and OPEX has not been deducted during ENPV calculation to

180. Forslaget til omkostningsfordeling har til formål at fordele de samlede gevinster på en rimelig måde (kaldet ”justified transfer”) mellem Danmark og Polen i
forhold til de samlede omkostninger, der som nævnt i indledningen udgøres af
anlægsomkostninger (capex), omkostninger til nedtagning (abex) og driftsomkostninger (opex), jf. figur 3, der viser de samlede omkostninger for Projektet og fordelingen af omkostninger mellem Danmark og Polen.
181. De samlede gevinster kommer i form af selskabsspecifikke indtægter (tariffer) og socioøkonomiske indtægter (også kaldet eksternaliteter). De positive eksternaliteter er: Markedsintegration – konkurrence - forsyningssikkerhed – bæredygtighed – andet.
182. Værdien af de positive eksternaliteter bliver omsat til pengebeløb ved at anvende ”saved cost”-metoden, som angivet i punkt 120.
183. Værdien af de samlede eksternaliteter for Danmark er vurderet til at være til
281 mio. euro, hvoraf langt det største beløb kan henføres til kategorien markedsintegration, som omfatter tarifbesparelser opgjort som ”saved cost of gas transportation”, jf. tabel 2.
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TABEL 2 | VÆRDI AF SAMLEDE EKSTERNALITETER FOR DANMARK, MIO. EURO
Net present value of benefits for impacted entity (EURm)
Benefit component

Market players

Market integration

213

Competition

69

Security of supply (SoS)

0

Sustainabilty

0

Other benefits

0

Total

281

Kilde: CBCA Proposal (side 22)
Note: Tallene for Polen er: Market integration (-1.436) – Competition (973) – SoS (1.145) = total: 682.
Alle beløb er diskonteret til 2017 med den samfundsøkonomiske diskonteringsrente (SDR) på 4 %.
Effekterne fra eksternaliteterne overlapper, jf. figur 12, og det er derfor vanskeligt at opgøre præcise
monetære værdier for hver eksternalitet. I denne oversigt er værdierne opgjort på følgende måde:
Market Integration er opgjort som Saved Costs of Gas Transportation, Competition er opgjort som
Saved Costs of Gas Supply og Security of Supply er gjort som Saved Costs of Gas Disruption.

184. Der er tale om kvalificerede skøn, og at der kan være overlap mellem de enkelte eksternaliteter.
185. Energinet og GS er enige om, at en rimelig fordeling af nettogevinster (udmøntet i det endelige kompensationsbeløb) kan ske ved at beregne gevinsten per
omkostningsenhed for henholdsvis Polen og Danmark. Gevinster (benefits) er
både tarifindtægter (revenues) og eksternaliteter (samfundsøkonomiske gevinster),
og omkostningerne er capex, abex og opex. Til dette formål har Energinet og GS
konstrueret 4 indikatorer, jf. figur 26.
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1. CBCA Proposal

B

Project Promoters agreed that a monetary transfer should be based on the
of BP-bas

FIGUR benefits’
26 | INDKATORER
TIL VURDERING
FORDELING
AF GEVINSTER
VED
distribution
betweenAF
countries,
measuring
the amount
PROJEKTET
earned per unit of BP-based outlays in each country

Four Indicators devised by Project Promoters to analyze the distribution
of BP-based benefits per unit of BP-based outlays / costs in each country
Indicator 1
Indicator 2
Indicator 3
Indicator 4

Externalities
CAPEX + ABEX
Externalities + revenues
CAPEX + ABEX

Indicators’ values
computed based on
following input data
[EURm; discounted1
as of end 2017]

Externalities
OPEX
Externalities + revenues
OPEX
PL + DK

PL

DK

(712)
(443)
682
451

(776)
(116)
281
919

+

Indicator
calculation
input

CAPEX + ABEX
OPEX
externalities
revenues

EURm
EURm
EURm
EURm

(1 487)
(560)
963
1 370

Comments

► Project Promoters constru
measure the benefits’ dist
Denmark. The Indicators m
cost / outlay and show the
outlays in each country.
► Indicator 1 measures the
benefits (externalities) to
the socioeconomic remun
investment phase.
► Indicator 2 measures the
(externalities + revenues
captures the full remunera
investment phase. The rat
commercial revenues stem
Regulation 347 / 2013, sta
CBCA compensation shou
effectively incurred investm
covered by tariffs.

► Indicator 3 measures the
benefits (externalities) to
socioeconomic remunerat
phase.
► Indicator 4 measures the
(externalities + revenues
remuneration of outlays in

1 All positions have been discounted at the 4% SDR, with the exception of revenues, which have been discounted at respective co

9 - Baltic Pipe Cross Border Cost Allocation
Poland and 4% for Denmark).
Kilde:
CBCA Proposal (side 9)
Note: Alle input - undtagen revenues (finansielle indtægter) - er diskonteret til 2017 med den samfundsøkonomiske diskonteringsrente (SDR) på 4 %. Finansielle indtægter er diskonteret til 2017 med
de respektive finansielle diskonteringssatser (FDR) – dvs. 4 % for Danmark og 5,9 % for Polen.

186. Værdien af indikator 1-4 bliver beregnet med udgangspunkt i de input (tallene for omkostninger og gevinster), som fremgår af tabellen i figur 26. Indikator 1
udtrykker den socioøkonomiske gevinst i forhold til anlægsomkostningerne; indikator 2 udtrykker den socioøkonomiske gevinst i forhold til driftsomkostningerne;
indikator 3 udtrykker den socioøkonomiske gevinst plus den finansielle gevinst
forhold til anlægsomkostningerne; indikator 4 udtrykker den socioøkonomiske
gevinst plus den finansielle gevinst i forhold til driftsomkostningerne.
187. Med udgangspunkt i de diskonterede input kan Energinet og GS udregne den
gennemsnitlige værdi per indikator for Projektet og den specifikke værdi per indikator for henholdsvis Polen og Danmark. Den gennemsnitlige værdi repræsenterer
ifølge Energinet og GS den rimelige værdi (”fair value”) af forholdet mellem gevinst og omkostning, jf. figur 27, der viser gennemsnitsværdier, de specifikke
værdier for hhv. Polen og Danmark og afvigelsen for hhv. Polen og Danmark i
forhold til gennemsnitsværdierne per indikator.
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1. CBCA Proposal
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188. Energinet og GS konstaterer på baggrund af afvigelserne ovenfor, at forholdet mellem gevinster og afholdte omkostninger ved Projektet er skævt fordelt mellem Danmark og Polen. F.eks. bliver én enhed capex + abex, som skal afholdes af
Polen, belønnet 48 % og 1 % mere end hvad der er den rimelige værdi (fair value)
af henholdsvis indikator 1 og 2 (den grønne farve for indikator 1 og 2). Omvendt
blive én enhed opex, som skal afholdes af Danmark, belønnet 41 % og 393 % mere end hvad der er den rimelige værdi af henholdsvis indikator 3 og 4 (den grønne
farve for indikator 3 og 4).
189. For at udligne disse skævheder har Energinet og GS beregnet de beløb, der
skal overføres for hver indikator for at ramme det rimelige beløb (fair value), jf.
figur 28.
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1. CBCA Proposal

For each Indicator, Promoters computed the potentia
the higher- to the lower- remunerated party that woul
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Note: Beløbene er i mio. euro og diskonteret til 2017. Kompensationsbeløbet kan beregnes som afvigelsen i et lands indikatorværdi i forhold til det samlede projekts indikatorværdi, jf. figur 27, ganget med
omkostningerne for landet i indikatorberegningen, jf. figur 26. For indikator 1 for Danmark fører dette til
følgende kompensationsbeløb, som skal overføres fra Polen til Danmark: -44 % * 776 mio. euro = -341
mio. euro.

190. Da der kun skal foretages en enkelt rimelig overførsel (”a single ”justified”
monetary transfer between the Project Promoters”) er det nødvendigt at samlede
beregnede værdier for de 4 indikatorer til ét samlet kompensationsbeløb. Derfor
beregnes et vægtet gennemsnit af værdierne af de 4 enkelte indikatorer (1-4). Indikatorerne vægtes i forhold til deres individuelle betydning ud fra de elementer
(gevinster i tælleren og omkostninger i nævneren), der indgår de enkelte indikatorer.
191. Capex og opex indgår begge med en vægt på 50 %, idet Energinet og GS
ikke finder, at der er argumenter for at give den ene større værdi end den anden, jf.
figur 29, der viser den samlede vægtning.
192. Den samfundsøkonomiske gevinst (eksternaliteter) tæller 70 %, mens den
samlede gevinst (eksternaliteter og finansielle indtægter fra tariffer) tæller 30 %.
Fordelingen er udtryk for et skøn, men det anføres, at tariffer er fastsat efter nationale tarifmetoder, og at tariffer (finansielle indtægter) som eneste element bliver
diskonteret med en finansiel diskonteringssats (FDR).
193. Finansielle indtægter (revenues) tæller forholdsmæssigt mindre end samfundsøkonomiske eksternaliteter. Dette skyldes, at eksternaliteter kan sammenlig-
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nes direkte, da der bl.a. anvendes samme diskonteringsrente (SDR) for Polen og
Danmark, mens finansielle indtægter beregnes med forskellige diskonteringsrenter
(FDR) og er baseret på forskellige regulatoriske regimer, hvorfor de er mindre
sammenlignelige.
1. CBCA Proposal

Project Promoters applied weights to respective Indicators, which will be ap
purpose of weighting and netting the four respective monetary transfers to
FIGUR 29single
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Kilde: CBCA Proposal (side 12)

194. Med den anvendte vægtning af elementerne i indikatorerne har de endelige
12 - Baltic Pipe
Cross Border
Cost Allocation
indikatorer
følgende
samlede
vægtning: Indikator 1 - samfundsøkonomisk gevinst
i forhold til anlægsomkostningerne (35 %), indikator 2 - samlet gevinst i forhold
til anlægsomkostningerne (15 %), indikator 3 - samfundsøkonomisk gevinst i forhold til driftsomkostningerne (35 %), indikator 4 - samlet gevinst i forhold til
driftsomkostningerne (15 %). Disse procentsatser kan ganges på beløbene for hver
indikator, hvorved der fremkommer et samlet kompensationsbeløb, jf. figur 30.

Comments

► Each Indicators’ end weight is a produ
assigned to it based on the content of
denominator.
► Project Promoters assigned a 70% su
which, in their nominators, measure be
externalities and a 30% weight to all In
benefits as the sum of externalities an
to the fact that Indicators containing
their nominators hold less compara
to Indicators containing only extern
that tariffs in Poland and Denmark are
regulatory regimes („cost of service” in
PL). Also, financial revenues are the o
discounted at FDR and not at SDR, wh
leads to revenues being discounted at
Denmark – at 4%. In the opinion of Pr
justifies a lower sub-weight applied to
revenues in their nominators.
► Project Promoters applied equal subcontaining both CAPEX + ABEX and
denominators. No premises were ide
conclusion that either content of denom
applied more weight that the other.
► Based on the applied sub-weights, the
Indicators 1,2,3 and 4 were identifie
and 15% respectively.

Side 48/65

ENERGITILSYNET | (CROSS-BORDER COST ALLOCATION - CBCA)

1. CBCA Proposal

SET har rettet formlerne i de grå kasser, da de
stemmer overnes med formlerne på side 9 og
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Kilde: CBCA Proposal (side 13)

195. Energinet (og GS) konkluderer, at det endelige beløb på 78,7 mio. euro fra
GS til Energinet svarer til det beløb på 78,4 mio. euro, parterne har beregnet i deres tidligere økonomiske analyser, og som parterne har lagt til grund i deres rammeaftale fra juni 2017.
196. Derfor lyder det endelige, begrundede forslag fra Energinet og GS på, at GS
betaler et diskonteret (2017) CBCA beløb på 78,4 mio. euro til Energinet. Det ikke
diskonterede beløb er 89,6 mio. euro.
197. Energinet (og GS) anmoder Energitilsynet (og URE) om at godkende dette
beløb – baseret på investeringsanmodningen og parternes rammeaftale.
Tillæg til investeringsanmodningen (addendum)
198. I sagsfremstillingen (punkt 67 til 69) er det forklaret, at denne sag er baseret
på den fælles investeringsanmodning af 27. oktober 2017 fra Energinet og GS.
Open Season 2017 sluttede den 31. oktober 2017, og fase II resulterede i lidt højere bindende kapacitetsbud (7,96 mia. m3/år) end de bud på 7,58 mia. m3/år, som
kom ind i fase I.
199. Tilsynets afgørelse skal naturligvis være baseret på et fuldt oplyst grundlag,
og derfor har sekretariatet anmodet Energinet om at udarbejde et formelt tillæg
(addendum) til investeringsanmodningen – dels for at få opdateret visse manglende sider i investeringsanmodningen, og dels for at få Energinets (og GSs) holdning
til, hvad de endelige bud og opdaterede nøgletal bør betyde i forhold til parternes
foreslåede omkostningsfordeling.
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200. Tillægget (bilag 7) indeholder derfor de opdaterede tal for de figurer fra investeringsanmodningen,17 og Energinet har derudover fremhævet de væsentligste
ændringer i en tabel, jf. tabel 3.

TABEL 3 | OPDATEREDE NØGLETAL BASERET PÅ OPEN SEASON FASE II

Kilde: Tillæg til investeringsanmodning (side 2)
Note: De opdatererede tal er baseret på uændrede modelantagelser

201. Det fremgår af tabellen, at stigningen i kapacitetsbookingerne fra fase I til
fase II er relativt moderat (4,9 %). Den moderate stigning medfører en moderat
højere samfundsøkonomisk gevinst for Danmark på 5,0 % - fra 281 mio. euro til
295 mio. euro. Den samfundsøkonomiske gevinst for Polen stiger med 14 % - fra
682 mio. euro til 775 mio. euro.
202. Det fremgår dog også, at når stigningen i kapacitetsbookingerne fra fase I til
fase II bliver overført til den model, som er brugt i investeringsanmodningen, så
bliver det endelige kompensationsbeløb til Energinet 96,6 mio. euro i stedet for
78,7 mio. euro, som er resultatet baseret på kapacitetsbudene i fase I. Det svarer til
en stigning på ca. 135 mio. danske kroner.
203. Energinet fremhæver, at ændringerne ikke er væsentlige i forhold til den samlede økonomiske modellering, og Energinet påpeger, at beløbet på ca. 135 mio.
kroner skal ses i forhold til Projektets samlede størrelse og balancen mellem danske og polske effekter. Beløbet er ca. 1 % af den samlede investering. Energinet
påpeger, at der er på dette ”modningsniveau” af Projektet er flere usikkerheder,
hvor mindre ændringer i den relativt store projektbalance kan betyde store ændringer af den relativt lille CBCA. Energinet påpeger også, at der er en risiko for, at
enten GS eller den polske regulator vil åbne en diskussion om grundlæggende
modelantagelser, hvis der lægges op til, at det højere fase II resultat skal føre til et
højere krav fra Danmark.
204. Energinet (og GS) fastholder derfor deres forslag baseret på investeringsanmodningen fra 27. oktober 2017 – dvs. at GS betaler 78,4 mio. euro til Energinet,
da dette beløb fra rammeaftalen er meget tæt på beløbet på 78,8 mio. euro, som
den anvendte CBCA-model resulterer i.

17

Side 43 i Business Plan og siderne 17, 18, og 19 i Cost Benefit Analysis.
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205. Tilsynets vurderer i det følgende den formelle investeringsanmodning fra den
27. oktober 2017 – dvs. med udgangspunkt i de tal og figurer, som er med i investeringsanmodningen fra den 27. oktober 2017. Tilsynet vurderer betydningen af
tillægget (forskellen på 135 mio. kroner) særskilt og afslutningsvist.
HØRING
206. Sekretariatet sendte et udkast til afgørelse i partshøring hos Energinet den 24.
januar 2018 med frist for høringssvar den 30. januar 2018. Sekretariatet havde på
forhånd afstemt høringsfristen med Energinet. Energinet svarede ved høringssvar
af 30. januar 2018.
207. URE har foretaget høring af GS i forhold til den fælles investeringsanmodning fra Energinet og GS og i forhold til den nationale afgørelse i Polen, der er
afstemt med den danske afgørelse, jf. MoU mellem URE og Energitilsynet (sekretariatet).
208. Høringsnotat med det fulde høringssvar er vedlagt sagen som bilag 2. Høringsnotatet redegør mere detaljeret for, hvorledes høringen er foregået.
RETSGRUNDLAG
209. Retsgrundlaget for afgørelsen er vedlagt sagen som bilag 1.
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BEGRUNDELSE
Generelle bemærkninger og vurderinger
210. Sekretariatet konstaterer indledningvist, at Projektet er et PCI-projekt, som er
optaget på den seneste europæiske PCI-liste fra november 2017. Dermed har EU
(Kommissionen) fastslået, at Projektet bidrager til en eller flere europæiske
målsætninger, idet infrastrukturforordningen opstiller en række generelle og
specifikke kriterier, som projekter skal opfylde for at få PCI-status, jf.
infrastrukturforordningens artikel 4, stk. 1 og stk. 2. PCI-projekter skal således
krydse en eller flere grænser og/eller have grænseoverskridende effekter
(gevinster), og PCI-projekter skal specifikt bidrage væsentligt til mindst ét af
følgende mål: Markedsintegration – forsyningssikkerhed – konkurrence –
bæredygtighed.
211. Formelt set har den danske tie-in forbindelse til Norge (delprojekt 1) ikke
PCI-status, da det er en opstrømsrørledning, og opstrøm er ikke omfattet af
infrastrukturforordningen. Formelt set er det samlede Projekt således ikke omfattet
af reglerne om CBCA. Energitilsynet (og URE) er dog enig med Energinet og GS
i, at det ikke giver mening kun at behandle visse delprojekter i en vurdering af
omkostninger og gevinster, idet alle 5 delprojekter hænger uløseligt sammen, da
Projektets gevinster kan ikke realiseres uden alle 5 delprojekter. Af den grund
indgår hele Projektet i investeringsanmodningen fra Energinet og GS, og hele
Projektet indgår i Energitilsynets vurdering.
212. Sekretariatet konstatererer, at Energinet og Gaz-System har indleveret én
fælles investeringsanmodning (anmodningen af 27. oktober 2017), hvilket er et
krav, når der er flere projektansvarlige, jf infrastrukturforordningens artikel 12,
stk. 3.
213. Sekretariatetog URE har gennemgået investeringsanmodningen for at fastslå,
om den lever op til de formelle krav til en investeringsanmodning. URE og
sekretariatet kan konstatere, at den indeholder en forretningsplan, en CBA-analyse
baseret den europæiske ENTSOG-metode, og at den indholder et begrundet
forslag til omkostningsfordeling (CBCA-forslaget), jf. infrastrukturforordningens
artikel 12, stk. 3. Sekretariatet og URE er enige om, at der ikke er formelle
mangler ved investeringsanmodningen, og det er meddelt til ACER.
214. De indholdsmæssige krav til investeringsanmodningen og CBCA-forslaget er
vurderet nedenfor.
215. De projektansvarlige skal fremsende deres investeringanmodning, så snart
projektet ”har nået en tilstrækkelig modenhedsgrad”, jf. infrastrukturforordningens artikel 12, stk. 3.
216. Begrebet ”tilstrækkelig modenhedsgrad” er ikke nærmere defineret, og der
er således overladt et betragteligt skøn til de regulerende myndigheder, men
ACER har i anbefaling 5/2015 opremset nogle grundforudsætninger, som bør være
opfyldt. Blandt andet nævner ACER, at der skal være tilstrækkelig klarhed over
omkostninger og gevinster, at der skal være rimelig overblik over de socioøkono-
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miske gevinster (CBA) og kendskab til de faktorer, som kan påvirke disse gevinster, at godkendelsesprocedurer er startet i de lande, hvor projektet bygges, at der
ikke bør være længere end 60 måneder mellem investeringsanmodningen og det
forventede tidspunkt for idriftsættelse.
217. Sekretariatet finder, at Projektet er tilstrækkeligt modent, og lægger vægt på,
at projektet er et PCI-projekt, der er med på den tredje PCI-liste fra EU, at anmodningen er baseret på et omfattende forarbejde i form af det EU-støttede ”feasibility
study” (2016), at Open Season 2017 har givet et sikkert overblik over efterspørgslen efter kapacitet og dermed viden om de grundlæggende indtægter, at de projektansvarlige baserer deres anmodning på en gennemarbejdet rammeaftale, som er
baseret på forstudiet og har gennemarbejdede tal for både selskabsspecifikke og
socioøkonomiske omkostninger og indtægter, at der er mindre end 60 måneder til
forventet idriftsættelse (2022).
218. Sekretariatet er i øvrigt informeret om, at Energinet efter det positive udfald
af Open Season 2017 formelt er gået i gang med at søge de nødvendige tilladelser
(f.eks. skal der laves VVM undersøgelser), ligesom det endelige tekniske design
(f.eks. linjeføringen) nu skal fastlægges, jf. tidsplanen i figur 1. Projektet har også
fuld opbakning fra både EU Kommissionen (med hvem der har været regelmæssige møder) og den danske og polske regering, jf. at den polske og danske regering
har underskrevet en hensigtserklæring til støtte for projektet i juni 2017.
219. I henhold til infrastrukturforordningen (artikel 12, stk. 4) skal de relevante
regulatorer træffe ”en koordineret afgørelse”18 om omkostningsfordelingen senest
6 måneder fra modtagelsen af investeringsanmodningen. URE og Energitilsynet
(ved sekretariatet) har udarbejdet en fælleserklæring (Memorandum of Understanding, MoU) – dvs. et fælles engelsksproget dokument, hvor de to regulatorer
sammen angiver, hvad de to nationale afgørelser går ud på, og hvilke væsentlige
økonomiske tal og hensyn, som afgørelserne er baseret på. Energitilsynet finder, at
den fælles MoU (bilag 3) i tilstrækkelig grad sikrer og dokumenterer, at forordningens koordinations-krav er opfyldt.
220. URE og sekretariatet er dog enige om, at de to nationale afgørelser godt kan
være forskelligt udformet og vægte forskellige forhold forskelligt, jf. f.eks. at de
socioøkonomiske fordele er fordelt helt forskelligt. For Danmark ligger den store
gevinst i muligheden for at få lave transmissionstariffer i fremtiden, mens de store
gevinster for Polen ligger i markedsudvikling, forsyningssikkerhed og lavere gaspriser.
221. Sekretariatet (og URE) er enig med de projektansvarlige i, at der bør foretages en rimelig fordeling af omkostningerne ved Projektet mellem Danmark og
Polen, selvom begge lande har en netto-gevinst ved projektet. Dette skal ses i lyset
af, at infrastrukturforordningen grundlæggende lægger op til, at CBCA skal bruges

18

Den danske version af infrastrukturforordningen bruger udtrykket ”en koordineret afgørelse”, mens den ”originale” engelsksprogede version bruger udtrykket ”coordinated decisions”. Den danske oversættelse er upræcis,
og der har ikke været tvivl om, at der skal træffes to nationale afgørelser i sagen, jf. i øvrigt ACERs anbefaling
(5/2015), der nævner, at ”Each NRA should address its coordinated decision to the project promoters and
TSOs of its own Member State”. (punkt 2.9).
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til at sikre bygningen af vigtige PCI-projekter, som et eller flere lande nyder godt
af, mens omkostningerne primært ligger i et eller flere andre lande. Det kan ske
ved, at lande med en positiv nettoeffekt skal kompensere lande med en negativ
nettoeffekt af et projekt. Dette er også hovedtanken i ACERs anbefaling (bilag 9).
222. Sekretariatet skal pege på, at en rimelig fordeling mellem to netto-gevinstlande er en afgørende forudsætning for Projektet – og det er forudsat og betonet af
de projektansvarlige i investeringsanmodningen. Sekretariatet skal endvidere
bemærke, at ACER udtaler (anbefaling 5/2015, side 11-12), at ”Agreements that
go beyond the compensation of the net negative impact, taking into account the
uncertainties in the analysis of benefits or unreasonably different net impacts
across Member States after cost allocation, are possible.”
223. Energitilsynet har i øvrigt ikke hjemmel i dansk lovgivning til at lade andre
lande bære omkostninger i Danmark, jf. at naturgasforsyningsloven (med Energitilsynet som tilsynsmyndighed) kun gælder for Danmark, ligesom URE ikke har
hjemmel til at medtage omkostninger i Danmark i en polsk omkostningsbase. En
CBCA-afgørelse er således også af jurisdiktionsgrunde nødvendig for at fordele
omkostningerne for kompressor-stationen mellem Danmark og Polen – og for at
URE efterfølgende kan indregne den polske andel af omkostningerne (på dansk
jord) i den nationale tarifmetode for Polen.
224. Sekretariatet skal gøre opmærksom på, at de projektansvarlige kun har adresseret investeringsanmodningen til Energitilsynet og URE, og at den kun fordeler
omkostninger mellem Danmark og Polen (Energinet og Gaz-System), selvom også
andre lande kan være blive berørt af Baltic Pipe Projektet. Det fremgår således af
forretningsplanen (og den kvalitative analyse i CBA), at Projektet kan forventes at
medvirke til markedsudvikling i Baltikum og CEE regionen, samt at Sverige kan
få gavn af projektet f.eks. ved de lavere transmissionstariffer for netbrugerne i
Danmark, der slår igennem til Sverige.
225. Infrastrukturforordningen fastsætter, at effektivt afholdte investeringsomkostninger for PCI-projekter skal afholdes af de relevante projektiværksættere,
”som projektet giver en positiv nettovirkning og betales af netbrugerne gennem
tarifferne for netadgang...”, jf. artikel 12, stk. 1. Sekretariatet finder, at det er i
overensstemmelse med forordningen, når kun Polen og Danmark bliver involveret
i omkostningsfordelingen, idet kun disse to lande er ”signifikant” berørt af
projektet og vil have signifkante gevinster. Der henvises her til ACERs anbefaling
5/2015, som anbefaler, at regulatorer opererer med en tærskelværdi for, hvornår
lande kan siges at have en ”signifikant” nettogevinst ved et givent projekt. ACER
anbefaler, at denne værdi sættes til 10 % af den samlede nettogevinst for hele
Projektet.Tærskelværdien er med til at sikre, at fordelingen og godkendelsesprocessen overhovedet bliver administrerbar.
226. Sverige er estimeret til at have en sociøkonomisk nettogevinst på 5 %, jf.
CBA ovenfor, mens andre landes potentielle gevinster er marginale. Sekretariatet
finder ikke anledning til at betvivle dette estimat, som i øvrigt er væsentligt under
tærskelværdien, og finder derfor, at det er sagligt, når kun Danmark og Polen
(Energinet og Gaz-System) vurderes at have tilstrækkelig nettogevinst i relation til
denne afgørelse.
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227. I det følgende vurderer sekretariatet de retligt relevante elementer i
investeringsammodningen. I den forbindelse gør sekretariatet opmærksom på, at
de relevante elementer er de økonomiske og markedsmæssige aspekter af
Projektet, idet f.eks. bevillingsmæssige aspekter ikke henhører under
Energitilsynet, jf. at Energistyrelsen (Energi-, forsynings-, og klimaministeriet) er
udpeget som ”kompetent myndighed” med ansvar for at koordinere og facilitere
tilladelsesprocssen, jf. artikel 8, stk. 1, i infrastrukturforordningen.
Infrastrukturforordningen er baseret på en one-stop-shop tilgang, hvor ansvaret for
alle tilladelser (typisk inden for teknik og miljø) skal være forankret hos en enkelt
myndighed for at få tilladelserne på plads hurtigere og smidigere.
Forretningsplanen (Business Plan)
228. Infrastrukturforordningen stiller krav om, at forretningsplanen skal evaluere
projektets finansielle bæredygtighed, herunder den valgte finansieringsløsning, og
resultaterne af en markedsanalyse, jf. artikel 12, stk. 3, litra (b).
229. Sekretariatet bemærker, at forretningsplanen angiver de forventede finansieringsløsninger for Danmark og Polen, jf. punkt 137. Energinet vil bruge samme
finansieringsform (fremmedkapital i form af obligationslån) for Projektet, som
Energinet normalt bruger til andre infrastruktur-projekter inden for el og gas. Tilsynet har ikke kommentarer til den valgte finansieringsform for den danske del,
men noterer sig, at der er hjemmel i lov om Energinet.dk (§ 14) til, at Finansministeren kan dække Energinets behov for finansiering gennem statslån – på vilkår,
der svarer til dem, staten selv kan opnå som låntager. Sekretariatet finder, at Tilsynet kan tage ad notam, at der ikke er basis for at søge om EU-støtte for den danske
del af Projektet.
230. Sekretariatet bemærker endvidere, at forretningsplanen gennemgår resultaterne af den gennemførte markedsanalyse. Markedsanalysen blev gennemført som et
led i ”feasibility study”, og den er udførligt gengivet i forretningsplanen (siderne
34-39). Infrastrukturforordningens krav er opfyldt, og sekretariatet har ikke yderligere kommentarer til markedsanalysen.
231. Forretningsplanen angiver de estimerede omkostningstal for Projektet samlet
og for Polen og Danmark individuelt, jf. figur 3. Sekretariatet betragter de estimerede omkostningstal i forretningsplanen som troværdige, jf. at det oplyses, at investeringsomkostningerne er vurderet på basis af tekniske studier, som Rambøll
Danmark og BSiPG GAZPROJEKT har gennemført, og som Energinet og GazSystem herefter har valideret. Energinet har i øvrigt god erfaring med at beregne
anlægs- og driftsomkostninger til transmissionsrør og kompressorstationer, idet
Energinet udbyggede Ellund-forbindelsen ved den dansk/tyske grænse for 1,5 mia.
kroner i perioden 2010-2013. Denne udbygning omfattede også en udbygning af
det danske transmissionssystem med en ny transmissionsledning og en ny kompressorstation, der nu er i drift.
232. Sekretariatet finder således, at de estimerede anlægsomkostninger (821 mio.
euro) og de fremtidige afviklingsomkostninger (67,5 mio. euro) for Danmark kan
godkendes og betragtes som ”nødvendige omkostninger”, der kan indregnes i
Energinets tariffer i henhold til den til enhver tid godkendte tarifmetode for Dan-
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mark, jf. naturgasforsyningslovens § 37 d, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, og stk. 4,
første punktum, i infrastrukturforordningen.
233. Det samme gælder for den danske del af de faste og variable driftsomkostninger.
234. Forretningsplanen er endvidere baseret på en række forventninger til fremtiden – f.eks. om hvor meget kapacitet, der kan forventes at blive købt efter 2037,
og om hvor meget gas det kan forventes, at netbrugerne vil transportere gennem
Projektets rute, jf. figur 4 og figur 5.
235. Sekretariatet har ikke grundlag for at tilsidesætte det anførte estimat, hvor der
regnes med, at markedsaktører vil købe kapacitet svarende til 70,5 TWh/år (ca. 6
mia. m3/år) på ruten Norge-Danmark-Polen efter udløbet af Open Season kontrakterne i 2037. Sekretariatet konstaterer, at der regnes med en reduktion på 20 % i
forhold til det sikre salg på 88,1 TWh/år (ca. 8 mia. m3/år) for de første 15 år, og
estimatet udtrykker dermed en vis forsigtighed, hvilket forekommer rimeligt.
236. Sekretariatet finder, at den europæiske dagsorden for udvikling af vedvarende
energi gør, at det er endog meget vanskeligt at spå om fremtiden for naturgas på
lang sigt og dermed, hvor meget kapacitet, der vil blive købt (og hvor meget gas
der sandsynligvis vil blive transporteret) i Projektet efter 2037.
237. Sekretariatet henviser til tilsynets afgørelse vedrørende den økonomiske test,
hvor det bemærkes, at det årlige gasforbrug i Polen er steget fra ca. 16 mia. m3 i
2009 til ca. 19 mia. m3 i 2016, og hvor der henvises til den uafhængige forskningsinstitution, Oxford Institute for Energy Studies, der forventer, at det polske gasforbrug vil stige yderligere i hvert fald frem mod 2030. Dette skyldes, at Polen har en
meget stor elproduktion baseret på kul,19 og disse kulfyrede kraftværker skal i de
kommende årtier sandsynligvis tages ud af drift for at opfylde de europæiske klimamålsætninger.
238. Der kan desuden henvises til det Internationale Energiagentur, der regner
med, at naturgassens rolle i det europæiske energimix vil stige i de kommende
år(tier), da naturgas som det ”reneste” fossile brændsel vil fortrænge kul og blive
det oplagte brændselsvalg for el-produktion, når ikke-fleksibel el-produktion baseret på f.eks. vind eller sol ikke er mulig.20 Samtidig kan det dog ikke udelukkes, at
kvantespring i den teknologiske udvikling inden for f.eks. mulighed for lagring af
elektricitet kan få den betydning, at naturgas fortrænges hurtigere end forventet.
Sekretariatet finder dog ikke, at det kan forlanges af de projektansvarlige, at de
skal forsøge at indregne en så usikker eventualitet i deres estimater for køb af kapacitet efter Open Season perioden.
239. Vedrørende de estimerede gasflow bemærker sekretariatet, at Energinet og
GS kalkulerer med en load-faktor på 0,85 for hele den 20-årige analyseperiode.

19

Ifølge World Energy Council (publikationen ”World Energy Resources 2016”) så havde Polen i 2014 verdens
10 største elproduktion baseret på kul.
20
Jf. World Energy Outlook 2017.
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Energinet og Gaz-System begrunder niveauet på 0,85 med, at det svarer til deres
erfaringer fra sammenlignelige projekter.
240. Sekretariatet finder, at begrundelsen for estimatet på 0,85 kunne være bedre
uddybet og/eller bedre understøttet med empiriske data fra sammenlignelige projekter. Sekretariatet har dog ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet som usagligt
eller sætte noget andet i stedet. Der er tale om en faglig vurdering, som Energinet
og GS er nærmest til at foretage. Og helt generelt må der være en formodning for,
at kapacitet bliver købt for at blive brugt. Der henvises i øvrigt til tilsynets godkendelse af 28. november 2017 (parametre for økonomisk test), hvor det særskilt
nævnes, at load-faktoren for transport fra den danske produktion i Nordsøen til
Nybro i 2017 gennemsnitligt har ligget på 0,88.
241. Sekretariatet bemærker, at load-faktoren har stor betydning i den nuværende
danske tarifmodel, hvor næsten halvdelen af Energinets samlede tarifindtægter
kommer fra den faktiske gastransport (volumen-tariffer), hvilket giver en større
tarif-usikkerhed i forhold til en model, der primært er baseret på kapacitets-tariffer.
Dette fremgår også af den finansielle følsomhedsanalyse for Energinet, der viser,
at en ændring på 1 % i gasflowet for Projektet medfører en ændring på 3,9 % i
FNPV, som er udtryk for Energinets finansielle nettogevinst.
242. Den danske tarifmodel er dog ikke statisk, og forholdet mellem volumen og
kapacitet i tarifferne kan ændres ved en ny tarifmodel.
243. Forretningsplanen viser den forventede tarifudvikling i Danmark med og
uden Projektet, jf. figur 6. Sekretariatet bemærker, at den forventede ”tarifgevinst”
for Danmark i perioden 2022 til 2037 er meget stor – også ved en lavere loadfaktor end 0,85. De indtægter, som tarifgevinsten er baseret på, er det samlede
kapacitetssalg multipliceret med kapacitetstarifferne (entry/exit) og den forventede
gastransport multipliceret med volumentariffen. Kapacitetssalget er sikkert i de
første 15 år af analyseperioden, og de forventede kapacitetstariffer for perioden er
godkendt som et parameter i den økonomiske test. En load-faktor på 0,85 er også
vurderet som saglig, og der er derfor tale om relativt sikre estimater også på indtægtssiden. Indtægter (commercial revenues) indgår i de indikatorer, der beregner
kompensationsbeløbet til Energinet.
244. Risikoen for de eksisterende netbrugere i form af stigende tariffer - ved en
uventet negativ udvikling for Projektet - er behandlet nedenfor i tilsynets samlede
vurdering af CBCA-forslaget.
245. Samlet finder sekretariatet, at forretningsplanens tal for de forventede omkostninger og indtægter ved Projektet er sagligt funderede og egnede til at blive
lagt til for beregningen CBCA-forslaget.
Cost-benefit analysen (CBA)
246. Infrastrukturforordningen stiller krav om, at den projektspecifikke costbenefit analyse skal være i overensstemmelse med de metoder, der er udarbejdet i
henhold til artikel 11 i forordningen (dvs. CBA-metoden fra ENTSOG), og at ana-
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lysen skal tage fordele uden for den pågældende medlemssat med i betragtning, jf.
artikel 12, stk. 3, litra (a).
247. I det følgende vurderer tilsynet, om CBA er udarbejdet i overensstemmelse
med den europæiske CBA-metode, og det væsentligste materielle indhold i CBA
vurderes.
248. Sekretariatet konstaterer, at CBA anvender en diskonteringsrente på 4 %.
Dette er i overensstemmelse med anbefalingen i CBA-metoden fra ENTSOG samt
ACERs anbefaling 5/2015, der nævner (annex 1), at der inden for CBA bør anvendes en social diskonteringsrente på 4 % til beregning af diskonterede nationale
nettoeffekter. Energitilsynet finder derfor ikke anledning til at foretage yderligere
vurderinger i forhold til, at CBA bruger en sats på 4 % - også henset til, at det
samme renteniveau er anvendt i den økonomiske test baseret på Finansministeriets
anbefalinger til en samfundsøkonomisk diskonteringsrente, jf. Energitilsynets afgørelse af 28. november 2017.
249. Sekretariatet konstaterer, at analyseperioden i CBA generelt er 20 år (20222042), hvilket er i overensstemmelse med infrastrukturforordningen (annex V,
punk (1) og (4)) og CBA-metoden fra ENTSOG.
250. Sekretariatet konstaterer, at CBA indeholder en finansiel analyse med beregning af de krævede nøgletal (FNPV – FIRR – FB/C) samt en økonomisk analyse
med de krævede nøgletal (ENPV – EIRR – EB/C). Det konstateres også, at den
økonomiske analyse indeholder en følsomhedsanalyse og en kvalitativ analyse, der
vurderer de større regionale muligheder ved Projektet – dvs. fordele uden for
Danmark og Polen.
251. Sekretariatet konstaterer, at Energinet og GS har udregnet de socioøkonomiske gevinster for områderne markedsintegration, konkurrence, forsyningssikkerhed og bæredygtighed, hvilket er i overensstemmelse med infrastrukturforordningens kriterier, jf. artikel 4, stk. 2 (b), samt anbefaling 5/2015 (Annex 1.3).
252. Sekretariatet finder på den baggrund, at Energinet og GS har udarbejdet en
CBA, som leverer de finansielle og socioøkonomiske nøgletal, som infrastrukturforordningen og den europæiske CBA-metode kræver, jf. forordningens artikel 12,
stk. 3, litra a, der henviser til artikel 11 (hjemlen for CBA-metoden), og jf. annex
V (11) i infrastrukturforordningen.
253. Vedrørende de finansielle nøgletal så bemærkes det, at Projektet er finansielt
levedygtigt for Energinet med en estimeret FNPV på 136 mio. euro, FIRR på 5,4
% og FB/C på 1,15, jf. figur 16, der viser den samlede finansielle værdi for Energinet. Sekretariatet finder, at de solide selskabsøkonomiske nøgletal for Energinet
understøtter CBCA-forslaget.
254. Det bemærkes dog, at Energinet og GS anfører (side 9 i forretningsplanen), at
hvis den kapacitet, som er solgt i Open Season 2017, slet ikke bliver brugt (et 0flow scenarium), så vil FNPV for Energinet blive negativ (minus 783 mio. euro).
En sådan udvikling er dog ikke sandsynlig, jf. punkt 240.
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255. Vedrørende de socioøkonomiske nøgletal, så bemærker sekretariatet, at Projektet giver en socioøkonomisk gevinst for Energinet med en estimeret ENPV på
281 mio. euro, jf. figur 18, EIRR på > 4 % og EB/C på > 1,0, jf. punkt 153-154.
De socioøkonomiske gevinster er væsentligt større for Polen, hvilket er hovedårsagen til, at Polen (GS) bør betale et større kompensationsbeløb til Danmark
(Energinet), hvis nettogevinsterne skal fordeles rimeligt.
256. De socioøkonomiske gevinster er mere usikre og sværere at værdisætte i forhold til de selskabsspecifikke gevinster og tab, men sekretariatet henviser til, at de
socioøkonomiske gevinster er opgjort efter en harmoniseret europæisk model baseret på et ”saved costs” princip, jf. figur 19 til 21. Energinet og GS har udregnet
de socioøkonomiske gevinster for områderne markedsintegration, konkurrence,
forsyningssikkerhed og bæredygtighed.
257. Den socioøkonomiske følsomhedsanalyse viser, at Projektet er robust, og der
er ikke nogen kritiske inputvariabler for Danmark, jf. figur 24.
258. Sekretariatet finder samlet, at de socioøkonomiske nøgletal kan indgå som et
element i beregningen af det endelige kompensationsbeløb til Energinet.
259. Sekretariatet bemærker, at den kvalitative analyse fremhæver nogle potentielle regionale ”sidegevinster” ved Projektet. Projektet kan potentiel medvirke til
lavere gaspriser, diversifikation i forsyningen og bedre forsyningssikkerhed i Baltikum og CEE-regionen, jf. punkt 165 til 170. Der er tale om positive gevinster,
som ikke konkret indgår i beregningerne i denne afgørelse, også fordi alene Polen
og Danmark har gevinster over den tærskelværdi på 10 %, som ACER har opstillet, jf. punkt 179 og 225.
260. Projektet har PCI-status, da EU har vurderet, at Projektet opfylder nogle
grundlæggende kriterier, jf. punkt 32, der gør, at Projektet kan bidrage til den europæiske dagsorden, der handler om at skabe sammenhængende og velfungerende
markeder. Sådanne projekter bør fremmes – også regulatorisk - og dette understøtter en pragmatisk, konsensus- og løsningsorienteret tilgang til det forslag til en
omkostningsfordeling, som Energinet og GS har fremsendt.
CBCA forslaget
261. Infrastrukturforordningen kræver, at en investeringsanmodning skal omfatte
en anmodning om at få foretaget en grænseoverskridende omkostningsfordeling,
jf. artikel 12, stk. 3, og hvis de projektansvarlige er enige om det, så skal investeringsanmodningen indeholde ”et begrundet forslag til en grænseoverskridende
omkostningsfordeling”, jf. artikel 12, stk. 3, litra (c).
262. Sekretariatet bemærker, at Energinet og GS ikke blot anmoder om at få foretaget en grænseoverskridende omkostningsfordeling, men har fremsendt et begrundet forslag til den grænseoverskridende fordeling. Denne afgørelse tager derfor udgangspunkt i dette forslag, og tilsynet tager med denne afgørelse alene stilling til forslaget. Tilsynet tager ikke stilling til selve investeringen. Udgangspunktet efter dansk lovgivning er, at anlægsinvesteringer ikke skal godkendes af Energitilsynet – men af energi-, forsynings, og klimaministeren, når investeringen er
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højere end 100 millioner danske kroner, jf. § 4, stk. 3, i Lov om Energinet.dk og
den konkrete udmøntning af bestemmelsen. Det betyder, at Energitilsynet ikke
skal godkende investeringen eller vurdere rationalet hos de projektansvarlige for
investeringen men forholde sig til, hvorledes Projektet (og herunder den aftalte
omkostningsfordeling) påvirker de områder, som tilsynet har kompetence til at
overvåge og føre tilsyn med – det er f.eks. konkurrencen, adgangsvilkår, tariffer,
forbrugerbeskyttelse mv.
263. I forlængelse heraf bemærker sekretariatet, at infrastrukturforordningen kræver, at de nationale regulatorer i deres afgørelser om den grænseoverskridende
omkostningsfordeling skal søge ”i samråd med de berørte TSO’er at opnå en fælles overenskomst, der er baseret på, men ikke begrænset til de i stk. 3, litra a) og
b) specificerede oplysninger”, jf. infrastrukturforordningens artikel 12, stk. 4.
264. Det vil sige, at de projektansvarliges forslag til en omkostningsfordeling ikke
behøver at være baseret udelukkende (eller i al væsentlighed) på de konkrete økonomiske nøgletal fra CBA og forretningsplanen (de nævnte litra a og b), og at
Energitilsynet i sin afgørelse skal søge konsensus og tage højde for TSOernes og
andre regulatorers positioner og udgangspunkter. ACER nævner også i sin anbefaling (5/2015, side 11), at der er behov for at udvise pragmatik og fleksibilitet, når
der træffes nationale CBCA-afgørelser (”a pragmatic and workable approach is
needed in deciding on investment requests”).
265. Sekretariatet finder derfor, at tilsynet må overlade en stor diskretionær beføjelse til de projektansvarlige mht. fordelingen af omkostninger, der også er udtryk
for det muliges kunst – pragmatisk og politisk. Opgaven for Energitilsynet er frem
for alt at foretage en prøvelse af, om forslaget til omkostningsfordeling er sagligt
funderet og ikke fører til åbenlyst urimelige resultater. Energitilsynet skal vurdere,
om forslaget er ”inden for skiven” i forhold til forretningsplanen og CBA, og om
forslaget er rimeligt i den forstand, at det ikke fører til åbenbart urimelige markedsvilkår eller urimelige risici for eksisterende netbrugere – specielt i forhold til
de fremtidige transmissionstariffer, der er det væsentligste punkt, hvor andre netbrugere (”tvungne kunder”) kan blive berørt af Projektet og de potentielle risici
ved Projektet.
266. I denne prøvelse bemærker sekretariatet indledningsvist, at sekretariatet finder, at tilsynet kan være enigt med Energinet og GS i, at Polen og Danmark (Energinet og GS) bør fordele de samlede nettogevinster proportionalt mellem sig, og at
GS derfor skal betale et kompensationsbeløb (udtrykt ved det begrundede forslag)
til Energinet - uagtet at Danmark står til at få en nettogevinst ved Projektet selv
uden kompensation. Det forekommer naturligt ud fra en almindelig rimelighedsbetragtning, og sekretariatet henviser til ACERs anbefaling 5/2015 (side 11-12) der
støtter denne tilgang (”Agreements that go beyond the compensation of the net
negative impact, taking into account the uncertainties in the analysis of benefits or
unreasonably different net impacts across Member States after cost allocation, are
possible). Det er i øvrigt også rimeligt ud fra den betragtning, at Projektet indeholder visse risici for Danmark på længere sigt. Disse risici er vurderet nedenfor.
267. Sekretariatet bemærker endvidere, at forretningsplanen og CBA er sagligt
udført, jf. vurderingerne ovenfor, og der er overensstemmelse mellem de tal for
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omkostninger, kommercielle indtægter og socioøkonomiske gevinster, som forretningsplanen og CBA indeholder, og de tal, som indgår i de fordelingsnøgler, der
ligger til grund for CBCA-forslaget.
268. Sekretariatet bemærker, at Energinet og GS selv har lavet disse fordelingsnøgler – dvs. de er ikke fastsat ved lov eller i nogen model, som følger af lov, og
tilsynet skal derfor ikke konkret godkende eller vurdere fordelingsnøglerne efter
nogen fast målestok. Der vil nødvendigvis blive tale om skønsprægede vurderinger.
269. Sekretariatet finder i forlængelse heraf, at det er rimeligt at operere med fordelingsnøgler, der forsøger at finde frem til en så lige fordeling af de forventede
nettogevinster som muligt, og for at nå en lige fordeling er det sagligt at tage udgangspunkt i en model, der forsøger at fastlægge gevinsten per omkostningsenhed
for henholdsvis Polen og Danmark - en ”benefit to outlays ratios” model.
270. Det ligger fast, at gevinsterne kan være enten kommercielle indtægter eller
socioøkonomiske gevinster (eksternaliteter), og at omkostningerne kan være anlægsomkostninger (og omkostninger til fremtidig nedtagning) eller driftsomkostninger, og selretariatet har ovenfor gennemgået og vurderet både omkostningssiden og indtægtssiden. Sekretariatet finder, at tallene er troværdige og egnede til at
blive brugt i modellen.
271. I ”benefit to outlays ratio” modellen fremkommer herefter 4 indikatorværdier for henholdsvis Polen og Danmark og en gennemsnitlig værdi, der repræsenterer den rimelige værdi (”fair value”), jf. figur 26-30, og jf. punkt 186 til 197,
som forklarer de 4 indikatorer og beregningerne af værdierne for hver indikator
samt beregningen af den overførsel mellem GS og Energinet, der skal ske for hver
indikator, for at ramme den rimelige værdi.
272. Sekretariatet finder ikke anledning til at kommentere detaljer i modellen eller
indikatorerne, men finder, at modellen generelt er egnet til at fungere som en rettesnor for det endelige forslag til omkostningsfordeling, som Energinet og GS har
præsenteret for tilsynet og URE.
273. Sekretariatet bemærker dog, at de 4 indikatorer i modellen ikke tæller lige
meget men bliver vægtet i forhold til deres individuelle betydning, da der kun skal
foretages en enkelt rimelig overførsel (”a single ”justified” monetary transfer between the Project Promoters”). Dette har Energinet og GS gjort på den måde, at
værdien af den samfundsøkonomiske gevinst (eksternaliteter) tæller 70 %, mens
den samlede gevinst (eksternaliteter og tarifindtægter) tæller 30 %. På omkostningssiden tæller anlægsomkostninger (tillagt nedtagningsomkostninger, abex) og
driftsomkostninger hver 50 %, jf. figur 29.
274. Vægtningen af de forskellige gevinster er baseret på et skøn, der giver udtryk
for, at eksternaliteter er mere direkte sammenlignelige end den samlede gevinst,
som også inkluderer finansielle indtægter (tarifindtægter). Det er desuden rimeligt
at lade den ”rene” samfundsøkonomiske gevinst (eksternaliteter) vægte mest, da
der for PCI-projekter lægges afgørende vægt på samfundsøkonomiske gevinster,
når disse skal vurderes i en regional og europæisk kontekst.
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275. Sekretariatet finder derfor, at den skønsmæssige fordeling på 70 % (eksternaliteter) og 30 % (eksternaliteter og indtægter) er saglig.
276. Sekretariatet har ikke bemærkninger til, at anlægsomkostninger og driftsomkostninger tillægges samme vægt i modellen, således at de begge tæller med 50 %,
da det er svært at finde argumenter for, hvorfor den ene type omkostninger skulle
være vigtigere end den anden.
277. Den samlede rimelige (”justified”) kompensation fra GS til Energinet bliver
herefter beregnet til 78,7 mio. euro, når værdierne for de 4 indikatorer bliver vægtet og nettet, jf. figur 30. Beløbet stemmer stort set overens med det resultat, som
Energinet og GS er nået frem til i deres rammeaftale (78,4 mio. euro), hvorfor
Energinet og GS foreslår et kompensationsbeløb på 78,4 mio. euro til Energinet.
278. Sekretariatet bemærker, at fordelingen af omkostninger (hvori kompensationsbeløbet indgår), når den er godkendt, bliver betragtet som nødvendige omkostninger, jf. naturgasforsyningslovens § 37 d, stk. 1. Energinet kan derfor som udgangspunkt opkræve den danske del af omkostningerne via transmissionstarifferne
tre årtier frem, og det er derfor vigtigt for Energitilsynet at sikre, at de anførte risici ved Projektet såsom manglende volumen gennem systemet og/eller manglende
køb af kapacitet og volumen efter 2037) ikke kommer til at medføre en urimeligt
stor tarifrisiko for de eksisterende netbrugere i det danske transmissionssystem, jf.
at Projektet primært er båret af polske interesser, og at ingen netbrugere bød på
kapacitet på ruten Norge-Danmark i Open Season 2017. 21
279. Sekretariatet henviser til den europæiske netregel for harmoniserede tarifstrukturer (TAR NC), der fastsætter, at nationale tarifmodeller skal sigte mod at
sikre, at ”betydelig volumen-risiko, navnlig i forbindelse med transmission på
tværs af et entry- og exitsystem, ikke pålægges slutkunderne i det pågældende entry- og exitsystem”, jf. artikel 7 d) i netreglen.
280. Sekretariatet konstaterer, at investeringsanmodningens følsomhedsanalyser
viser, at Projektet er relativt robust over for ændringer i kritisk input variable, og
for Danmarks vedkommende er der ikke nogen kritisk variable inden for de socioøkonomiske nøgletal, jf. figur 24 og punkt 161. Dog viser den finansielle følsomhedsanalyse, at netop volumen (gasflowet) er en kritisk variabel for Danmark, idet
en ændring på 1 % i gasflow medfører en ændring på 3,9 % i FNPV, jf. punkt 280
og bilag 4 (side 62).
281. Hvis der ikke bliver flowet gas i Projektet fra starten, og/eller hvis der ikke
bliver købt kapacitet (og derfor heller ikke transporteret gas) efter 2037, så er der
altså en vis risiko for Energinet og Danmark.
282. I forhold til risikoen efter 2037 henviser sekretariatet til godkendelsen af
parametre og fastsættelse af f-faktor for den økonomiske test, hvoraf det fremgår,
at hvis blot gasaktører køber kapacitet på 2 mia. m3/år og transporterer gas med en

21

De eksisterende netbrugere har dog generelt vist stor opbakning til Projektet i de mange informationsmøder,
aktørfora og høringer, der er blevet afholdt op til og under Open Season 2017.
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load-faktor på 0,85 efter 2037, hvor Open Season kontrakterne udløber, så vil de
samlede tariffer være lavere i hele Projektets levetid (30 år), end de vil være, hvis
Projektet ikke bliver realiseret.22 Det forekommer sandsynligt, at det vil være en
sådan tarifudvikling, som vil blive realiseret.
283. Det er også vigtigt for sekretariatet at slå fast, at der altid vil være en vis
risiko ved dyre anlægsprojekter med en lang levetid (og dermed lang afskrivningsperiode), og risikoen må holdes op mod de meget store forventede ”tarifgevinster” for Danmark over en længere årrække, jf. figur 6 og punkt 94-95. Sekretariatet henviser i den forbindelse til tilsynets afgørelse af 28. november 2017, hvor
tilsynet godkendte parametre for den økonomiske test, og hvor tilsynet godkendte
en f-faktor på 0,6 (omtalt i punkt 50-52). F-faktoren udtrykker, hvor stor en del af
anlægsomkostningerne (udtrykt som en ”tilladt stigning i Energinets indtægter”),
som mindst bør være dækket af de sikre indtægter fra salg af kapacitet, og den
fastsatte tilsynet til 0,6 (60 %) i lyset af blandt andet de forventede positive eksternaliteter, forventet gasflow og den forventede efterspørgsel efter kapacitet efter de
lange kontrakters udløb i 2037. Energinet gennemførte den økonomiske test med
afsæt i de godkendte parametre og den fastsatte f-faktor, og testen viste et positivt
resultat. Polen har lavet en tilsvarende økonomisk test med et positivt resultat.
284. I afgørelsen om de økonomiske parametre og f-faktoren peger tilsynet også
på, at det kan blive relevant at justere den nationale tarifmetode, hvis netbrugerne
mod forventning ikke anvender den nye kapacitet i Projektet, således at fordelingen af omkostninger bliver mere rimelig og bedre afspejler, at der er foretaget
store investeringer i Danmark for at imødekomme en efterspørgsel efter gastransport fra Norge til Polen.
285. I fremtiden skal den nationale regulerende myndighed som minimum godkende den nationale tarifmetode hvert femte år, jf. artikel 27, stk. 5, i den nye europæiske netregel for tarifstrukturer (NC TAR). Netreglen fastsætter overordnede
principper for, hvordan nationale transmissionstariffer skal opkræves – herunder
hvad der kan opkræves som kapacitetstariffer og hvad, der kan opkræves som
tariffer for volumen gennem systemet (”gasstrømsmængden”), jf. netreglens artikel 4.
286. Tilsynet lægger i samme afgørelse vægt på, at Energinet har oplyst, at Energinet vil reducere vedligeholdelsen mest muligt, hvis der ikke bliver transporet gas
i de første år. Dette vil reducere driftsomkostningerne væsentligt. Det kan også
blive nødvendigt at forkorte afskrivningsperioden for Projektet, hvis Projektets
økonomiske værdi viser sig at blive forringet på grund af manglende brug, jf. at
Energinet skal følge årsregnskabsloven (§ 11, stk. 1, i lov om Energinet.dk). Det er
et grundlæggende princip, at de økonomiske afskrivninger i en virksomhed skal
være systematiske og afspejle den periode, et aktiv forventes at være af værdi for
virksomheden.

22

Jf. punkt 160 i tilsynets afgørelse af 28. november 2017.
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287. Tilsynet redegør i afgørelsen om de økonomiske parametre og f-faktoren for,
hvordan en kortere afskrivnings- og vedligeholdelsesperiode forventes at påvirke
tarifferne, og der henvises til afgørelsen for nærmere detaljer.23
288. Det kan ultimativt blive nødvendigt at nedskrive værdien af de danske anlægsaktiver i Projektet, hvis anlægsaktiverne ikke bliver brugt i tilstrækkeligt omfang. En nedskrivning af værdien baseret på manglende brug/indtægter kan sikre,
at tarifferne ikke stiger til et uacceptabelt niveau, men en nedskrivning medfører
dog et tab for ejeren af Energinet, idet nedskrivningen føres direkte på egenkapitalen.
289. Samlet finder sekretariatet, at risiciene for de eksisterende netbrugere er
overskuelige og rimelige i forhold til de forventede store gevinster, og sekretariatet
finder, at der er værktøjer til rådighed for både Energitilsynet og Energinet til at
sikre, at disse risici bliver imødegået og ikke kommer til at påvirke de danske
transmissionstariffer på en uhensigtsmæssig måde i fremtiden.
Tillægget til investeringsanmodningen
290. Sekretariatet bemærker, at tillægget til investeringsanmodningen viser, at
buddene i fase II af Open Season 2017 var 5 % højere end i fase I, jf. tabel 3. Dette
er positivt for både Polen og Danmark, idet det giver en større samfundsøkonomisk gevinst for både Polen og Danmark. Polen står til at få en øget gevinst på ca.
14 %, og Danmark vil få en øget gevinst på ca. 5 %.
291. Det fremgår dog også af tillægget, at Energinet ved en uændret CBCAmodelberegning skulle modtage 96,6 mio. euro fra GS som kompensation for den
merværdi, Projektet giver til Polen i forhold til Danmark. Dette er en stigning på
22,7 % (ca. 135 mio. danske kroner) i forhold til beløbet på 78,7 mio. euro i investeringsanmodningen.
292. Sekretariatet finder ikke, at der er tale om en ubetydelig stigning, hvorfor det
er nødvendigt at tage stilling til, om denne ændring skal have konsekvenser i forhold til det begrundede forslag i investeringsanmodningen fra Energinet og GS.
293. Sekretariatet bemærker, at Energinet (og GS) fastholder, at deres begrundede
forslag med et kompensationsbeløb på 78,4 mio. euro fra GS til Energinet ikke bør
ændres som følge de opdaterede tal, jf. konklusionen i tillægget (side 2). Der er
altså tale om, at de økonomisk ansvarlige for Projektet anser beløbet på 78,4 mio.
euro som et passende og rimeligt kompensationsbeløb. Energinet (GS) anfører, at
modellerne er accepteret i fællesskab af GS og Energinet, og at de også er udtryk
for en række afvejninger, som tager hensyn til den fælles rammeaftale – en aftale,
der som allerede nævnt er meget vigtig for parterne.
294. Sekretariatet finder, at der nødvendigvis må tillægges parterne en stor diskretionær beføjelse til at aftale sig frem til et beløb, jf. tilsynets indledende generelle
bemærkninger i dette vurderingsafsnit. Hvis de to ansvarlige projektparter er enige
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Se afsnittet ”konsekvensvurdering af manglende transporterede gasmængder” (side 34-37).
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i dette beløb – og det ikke giver nye risici og er ”inden for skiven” i forhold til
CBA og forretningsplanen - så bør denne fordeling stå ved magt.
295. Sekretariatet bemærker, at der er tale om en positiv ”problemstilling” for
Danmark forstået på den måde, at det større kapacitetssalg i fase II giver større
sikre indtægter (og sandsynligvis større gasmængder gennem systemet). Når modelberegningerne viser, at Energinet burde få en højere kompensation, så skyldes
det primært, at der er en øget samfundsøkonomisk gevinst for Polen, men denne
gevinst for Polen sker ikke på bekostning af Danmark. Forbedringen i samfundsøkonomien for Danmark er relativt beskeden (5 % forbedring af ENPV), og den
forekommer ikke i sig selv at være af en størrelsesorden, som kan siges at rokke
ved forudsætningerne bag CBCA modellen eller konklusionerne i investeringsanmodningen.
296. Hertil kommer, at det er usikkert, om GS kan acceptere at skulle betale et
væsentligt højere beløb end forudsat til Energinet. Det kunne genåbne parternes
forhandlinger, og det vil også være en hæmsko i forhold til infrastrukturforordningens krav om, at de berørte nationale regulatorer skal træffe ”koordinerede” afgørelser. URE har i sagsforløbet tilkendegivet over for sekretariatet, at URE ikke
finder, at de opdaterede tal bør medføre en ændret omkostningsfordeling, og har
ligeledes påpeget risikoen for, at det kan genåbne en debat om visse forudsætninger for CBA/CBCA og indholdet i parternes rammeaftale.
297. Hvis de to nationale regulatorer ikke kan nå til enighed om omkostningsfordelingen, så skal de overdrage sagen til EU’s energiagentur, ACER, jf. infrastrukturforordningens artikel 12, stk. 6, andet punktum. Det bliver så ACER, som skal
fordele omkostningerne mellem Danmark og Polen - med de usikkerheder, det
giver for både Danmark og Polen. Det vil medføre en kritisk forsinkelse i processen, som gør det meget svært at overholde tidsplanen hos de projektansvarlige og
disses ejere/bestyrelser.
298. Energitilsynet skal trykteste, om modeller er anvendt korrekt, og om gevinster og risici er rimelige og afbalancerede – det er tilfældet allerede i forhold til
investeringsanmodningen - uanset at tillægget baseret på den solgte kapacitet i fase
II viser, at der er en potentiel mulighed for endnu mere gevinst til Danmark ved en
mekanisk anvendelse af CBA-metoden og CBCA-modellen.
299. De økonomiske nøgletal, som er gennemgået og vurderet ovenfor, viser, at
business casen for Danmark er ganske solid, og at de konstaterede risici er rimelige, og der er muligheder for at afbøde virkningerne af selv en ”worst case” udvikling i Projektet.
300. På den baggrund finder sekretariatet, at tilsynet kan tage de opdaterede figurer ad notam, og sekretariatet finder samlet, at der ikke grundlag for at træffe afgørelse om en anden omkostningsfordeling (herunder kompensationsbeløb) end det
forslag til en omkostningsfordeling, som Energinet og GS har fremsendt i deres
fælles investeringsanmodning af 27. oktober 2017.
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301. Sekretariatet indstiller derfor, at tilsynet godkender forslaget til en omkostningsfordeling mellem Energinet og GS, således at GS betaler et kompensationsbeløb på 78,4 mio. euro (2017 beløb) til Energinet. Det udiskonterede beløb er
89,6 mio. euro.
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net) har truffet afgørelse om (godkendt) de økonomiske parametre og fastsat
en f-faktor for den økonomiske test, som Energinet derefter udførte med et
positivt resultat.
I begge afgørelser er BP’s omkostninger og gevinster blevet vurderet i forhold
til et europæisk lovgrundlag og i forhold til en afvejning af hensyn – hensynet
til at sikre Danmark og de danske forbrugere økonomiske gevinster, der står
mål med de konstaterede risici ved projektet. De økonomiske gevinster udmønter sig frem for alt i lavere tariffer for netbrugerne i fremtiden, og disse
tariffer er blevet estimeret til et vist niveau i det faktuelle grundlag, som er
blevet forelagt FSTS, og som FSTS har truffet afgørelser på grundlag af. Hvis
den forudsatte tarifreduktion for de eksisterende (og nye) netbrugere viser sig
at blive væsentligt lavere end forudsat i disse afgørelser – og hvis den grundlæggende afvejning af hensyn derved forrykkes - så må FSTS vurdere, om
det skal have betydning for disse afgørelser.
I forhold til en sådan vurdering er det et problem, at FSTS på nuværende
tidspunkt hverken kender omfanget af en øget risikoafdækning eller den konkrete udformning af en model til sikring af dette formål. FSTS kan allerede af
denne grund ikke endegyldigt tage stilling til, hvilken betydning et evt. krav om
en øget risikoafdækning skal have for tilsynets tidligere afgørelser.
Hvis FSTS skulle genoptage sagsbehandlingen af tilsynets afgørelser med
henblik på at tilbagekalde dem og sætte nye afgørelser i stedet, så vil det
skulle ske på baggrund af en afvejning af hensyn – hensynet til det offentliges
interesser i en ophævelse over for hensynet til adressatens berettigede forventning. Hensynet til adressatens berettigede forventninger står forholdsvist
stærkt i denne sammenhæng, idet adressaten typisk har indrettet sig i tillid til
den begunstigende forvaltningsakt. Energinet har meddelt FSTS, at Energinet
som projektansvarlig ikke finder, at der er behov for at revurdere tidligere afgørelser.
Både Energinet og Gaz-System skal træffe en endelig investeringsbeslutning
inden udgangen af 2018, og disse beslutninger bliver truffet i tillid til, at den
økonomiske test er bestået og i tillid til, at der er foretaget en endelig omkostningsfordeling for projektet i overensstemmelse med parternes investeringsanmodning og parternes interne samarbejdsaftale (Framework Agreement).
Tilsynets eventuelle interesse i at tilbagekalde de gyldige og begunstigende
afgørelser vil primært skulle være baseret på et økonomisk beskyttelseshensyn – hensynet til at sikre, at den estimerede tarifgevinst for eksisterende
transportkunder ikke bliver væsentligt mindre end forudsat. Samlet forbedres
den danske samfundsøkonomi sandsynligvis ved en øget risikoafdækning,
hvilket tæller som et positivt hensyn i den samlede risikoafvejning og det samlede skøn, der i høj grad ligger til grund for tilsynets begunstigende afgørelse
om omkostningsfordelingen for BP (CBCA) og afgørelsen om økonomisk test
parametre samt fastsættelse af en f-faktor.
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FSTS gør endvidere opmærksom på, at højere tariffer som følge af en højere
risikoafdækning også vil medføre en øget risiko for, at der bliver transporteret
færre mængder gas gennem BP i fremtiden, hvilket kan føre til yderligere tarifstigninger – og dermed yderligere risici for eksisterende og nye netbrugere.
Tilsynets afvejning af hensyn og risikovurderinger i tilsynets afgørelser er baseret på visse forudsætninger om bl.a. det fremtidige flow, som dermed kan
forrykkes.
Spørgsmålet er derfor, om en højere risikoafdækning via et højere forrentningskrav samlet vil have som konsekvens, at der bliver rokket afgørende ved
det overordnede skøn, som de begunstigende afgørelser er baseret på.
Hvis FSTS finder, at dette er tilfældet, så taler det for, at det kan komme på
tale at genoptage sagsbehandlingen.
Specifikt i forhold til CBCA-afgørelsen bemærker FSTS, at afgørelsen både
har Energinet og Gaz-System som forvaltningsretlige adressater (parter), og
at afgørelsen ifølge lovgrundlaget er koordineret med den polske regulator,
som har truffet en afgørelse på samme faktiske grundlag og med samme materielle indhold.
FSTS kan derfor ikke genoptage sagen og omgøre afgørelsen medmindre
URE er enige i, at sagen bør genoptages. Hvis Polen (URE) omvendt insisterer på at genoptage CBCA behandlingen på baggrund af nye danske forudsætninger, så er det usikkert, om FSTS kan eller skal nægte dette. Det vil
komme an på en konkret vurdering af samtlige relevante hensyn.
Selvom FSTS umiddelbart vurderer, at det ikke vil være uproblematisk at
genoptage tilsynets tidligere afgørelser, så skal FSTS dog komme med nogle
få generelle bemærkninger, som vil gælde uanset hvad.
For det første skal FSTS bemærke, at der for tariffer for transmission gælder
nogle grundlæggende principper og regler, som er bestemt af EU-retten, dvs.
den europæiske gasforordning og de europæiske netregler.
Det fremgår bl.a. af den europæiske gasforordning (artikel 13), at
”Tarifferne eller metoderne til beregning af disse skal bidrage til en effektiv
handel med gas samt konkurrence på markedet, samtidig med at krydssubsidiering mellem netbrugerne undgås (...)” og at tariffer skal ”tilgodese behovet
for systemintegritet og forbedring deraf og afspejle de faktiske omkostninger,
for så vidt sådanne omkostninger svarer til en effektiv og strukturelt sammenlignelig netoperatørs omkostninger (...)”.
Dette indebærer, at en transmissionsoperatørs omkostninger ikke uden videre
og uden regulatorisk eftersyn kan opkræves via netbrugernes tariffer.
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For det andet skal FSTS bemærke, at den europæiske netregel for harmoniserede tarifstrukturer (artikel 7d) fastsætter, at nationale tarifmodeller skal
sigte mod at sikre, at
”betydelig volumen-risiko, navnlig i forbindelse med transmission på tværs af
et entry- og exitsystem, ikke pålægges slutkunderne i det pågældende entryog exitsystem”.
I forhold til denne bestemmelse udtalte Energitilsynet i CBCA afgørelsen:
”Det er vigtigt for Energitilsynet at sikre, at de anførte risici ved Projektet såsom manglende volumen gennem systemet og/eller manglende køb af kapacitet og volumen efter 2037, ikke kommer til at medføre en urimeligt stor tarifrisiko for de eksisterende netbrugere i det danske transmissionssystem, jf. at
Projektet primært er båret af polske interesser, og at ingen netbrugere bød på
kapacitet på ruten Norge-Danmark i Open Season 2017.”
Det følger dog samtidig af den europæiske gasforordning, at de nationale
tariffer/tarifmetoder skal give mulighed for et ”rimeligt investeringsafkast”, og
der skal, ”hvor det er rimeligt, tages hensyn til de regulerende myndigheders
benchmarking af tariffer.” Benchmarking af tariffer kan især være relevant,
hvor der er ”pipe-to-pipe” konkurrence. Det er FSTS’ opfattelse, at BP er i
konkurrence med alternative gasruter til Polen gennem Tyskland.
De nævnte tarifbestemmelser – og de bagvedliggende formål og hensyn – vil
FSTS lægge vægt på også i fremtidige vurderinger af, hvad der kan indgå i
Energinets tilladte tariffer, idet der er tale om fælles EU-regler, der gælder
direkte og uafhængigt af national regulering.
Økonomiske konsekvenser i forbindelse med evt. terminering af projektet (IRU)
Energinet og Gaz-System har i deres samarbejdsaftale (Framework Agreement) aftalt en ordning for, hvorledes en forsinket part skal kompensere den
anden part i tilfælde af, at den ene eller anden part ikke færdiggør sine delprojekter inden for aftalte tidsfrister – eller i tilfælde af, at Baltic Pipe Projektet
slet ikke bliver bygget færdig, dvs. det terminerer. Såfremt en af parterne (de
projektansvarlige TSO’ere) ikke har opnået alle byggetilladelser senest den 1.
oktober 2024 eller ikke har afsluttet opførelsen den 1. oktober 2027, terminerer Baltic Pipe Projektet i henhold samarbejdsaftalen.
Samarbejdsaftalen bestemmer desuden, hvordan den forsinkede TSO skal
godtgøre den ikke-forsinkede TSO, samt hvilke muligheder den forsinkede
TSO har. Godtgørelsen kan ske ved en engangsbetaling, hvorved projektet
afsluttes uden mulighed for færdiggørelse, eller ved en afbetalingsordning,
hvor den forsinkede part har ret til at genoptage projektet med henblik på
færdiggørelse – såkaldte ”Indefeasible Rights of Use” (IRU).
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FSTS blev i forbindelse med det løbende samarbejde med Energinet om BP
orienteret om den aftalte fordeling i samarbejdsaftalen og den økonomiske
risiko for Energinet, som en terminering kan medføre. FSTS anmodede på
den baggrund Energinet om at udarbejde et notat om de potentielle økonomiske konsekvenser for gasforbrugerne ved de forskellige termineringsscenarier, som er indeholdt i samarbejdsaftalen mellem Energinet og GazSystem. FSTS erfarede, at der kan blive tale om et potentielt økonomisk tab
for Energinet på over 6 mia. kroner.
Energinet udarbejdede et første udkast til FSTS (sekretariatet for Energitilsynet) i august 2017, og det grundlæggende princip for finansiering i notatet var,
at tab, der har karakter af betaling til Gaz-System eller straksafskrivning af
aktiver og afholdelse af dekommissionerings-omkostninger (ABEX), finansieres over egenkapital med tilsvarende kapitalindskud fra ejer, mens øvrige
effekter (vedligeholdelsesomkostninger under forsinkelsesperioden og byggerenter, der ikke fuldt ud dækkes af ”liquidated damages”) indregnes i tarifgrundlaget og betales af segmentet.
FSTS fandt, at finansieringsprincipperne generelt var afbalancerede og rimelige, men bad Energinet foretage nogle tilpasninger inden at FSTS kunne tage
principperne til efterretning. FSTS bad bl.a. Energinet om at tydeliggøre, at
Energinet kommer til at anvende de beskrevne finansierings-principper, hvis
et af terminerings-scenarierne skulle opstå. Energinet måtte således opnå de
nødvendige interne godkendelser for at få sikkerhed for, at de beskrevne
principper ville blive anvendt. FSTS anmodede endvidere om, at det grundlæggende princip blev tydeliggjort i notatet, idet FSTS lagde afgørende vægt
på dette princip.
FSTS modtog den 20. juni 2018 et endeligt udkast til notat, hvor Energinet
havde indarbejdet de omtalte tilpasninger med undtagelse af et enkelt punkt
vedrørende underretning til FSTS om forventede forsinkelser og tab.
På mødet den 22. oktober 2018 orienterede Energinet FSTS om, at Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet har meddelt Energinet, at staten ikke kan
påtage sig at stille en garanti for at dække eventuelle økonomiske tab, da
Energinets formue skal holdes adskilt fra statens formue, jf. § 9 i Lov om
Energinet.
Dette betyder, efter FSTS’ opfattelse, at det på nuværende tidspunkt er uklart,
hvordan et evt. tab hos Energinet ved terminering skal dækkes.
FSTS skal derfor opfordre til, at der bliver taget højde for, hvorledes risikoen
for ekstraordinære store tab i forbindelse med store anlægsprojekter - in casu
Baltic Pipe Projektet - skal dækkes i forbindelse med den nye økonomiske
regulering af Energinet.
Det vil således ikke være muligt at overvælte ekstraordinært store tab (eller
risikopræmier i bredere forstand) ved gas-transitprojekter på netbrugerne – og
dermed ultimativt på de danske forbrugere – idet Energinets tariffer skal leve
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op en række grundlæggende EU-retlige krav til tarif-fastsættelse, som FSTS
skal føre tilsyn med. Forbrugerbeskyttelse er et af disse krav.
FSTS gør yderligere opmærksom på, at tilsynets tidligere afgørelser, jf. ovenfor, er baseret på estimerede tal for omkostninger og gevinster - og dermed
også en risikoafvejning mellem omkostninger og gevinster for netbrugerne
(forbrugerne) - som vil blive forrykket helt afgørende, hvis et ekstraordinært
stort tab ved forsinkelse eller terminering kan blive overvæltet på netbrugerne.
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Kære Jakob
Jeg har vedhæftet Energinets svar på spørgsmål 1, første del, og spørgsmål 2.
I forhold til sidste del af spørgsmål 1, har Energinet i metodeanmeldelsen, afsnit 5, redegjort
nærmere for, hvilke krav der er til Energinet i relation til varetagelse af transmissionsaktiviter og
opstrømsaktiviteter, herunder selskabsmæssige- og regnskabsmæssige krav. Det fremgår heraf,
at udgangspunktet er, at alle Energinets aktiviteter, herunder transmission og opstrøm, drives i
samme juridiske enhed. Der er dog krav om regnskabsmæssig adskillelse mellem de forskellige
aktiviteter. Der er derimod ikke et krav om selskabsmæssig adskillelse. Selskabsmæssige
omstruktureringer, herunder udskillelse af aktiviteter i særskilte selskaber kræver desuden
godkendelse fra energi-, forsynings- og klimaministeren, jf. lov om Energinet, § 2, stk. 3 og 4.
Energinets direktion har på den baggrund besluttet at placere opstrømsdelen i Gastransmission
A/S, som varetager ejerskab og løbende drift/vedligehold af Energinets gas-anlægsaktiver. Dette
henset til krav fra Energistyrelsen (samt arbejdsmiljø- og sikkerhedslovgivning) om personel
kapabilitet i et selskab, som har ansvaret for gasaktiver, dvs. at der ikke kan oprettes tomme
selskaber. Den fornødne tekniske kompetence og viden til at håndtere ejeransvaret vil være
placeret i Gastransmission A/S. Såfremt opstrømsenheden etableres som separat enhed, vil det
medføre krav om dublering af de kompetencer, som findes i Gastransmission A/S, over i
opstrømsenheden. Dette vil medføre signifikante ekstraomkostninger og dermed
tarifforhøjelser, som vil forringe den samfundsøkonomiske business case for Baltic Pipe. I givet
fald vil et sådant samfundsøkonomisk tab alene være afledt af ineffektiv organisering, hvilket
ikke er skønnet hensigtsmæssigt.
I forhold til spørgsmål 3 kan jeg bekræfte, at muligheden for forhandlet tredjepartsadgang til
opstrømsledningen og efterfølgende reguleret tredjepartsadgang til transmissionsnettet fortsat
vil eksistere som alternativ til fælleszonemodellen.
Kontakt os gerne, hvis der er behov for yderligere.

Venlig hilsen
Tina Alander Lindfors
Jurist
Myndighedsenheden
+4526130238
myndighed@energinet.dk

Energinet

Energinet
Pederstrupvej 76
Ballerup 2750
www.energinet.dk
Energinets Myndighedsenhed er Energinets nye kontaktpunkt for andre myndigheder.
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis
du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge
svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

Fra: Jakob Schmidth <jasc@forsyningstilsynet.dk>
Sendt: 15. oktober 2021 16:16
Til: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>; Poul Johannes Jacobsen <PJJ@energinet.dk>; Tina
Alander Lindfors <tal@energinet.dk>
Cc: Mads Lyndrup <ML@forsyningstilsynet.dk>; Peter Lyk-Jensen <pelj@forsyningstilsynet.dk>
Emne: Supplerende spørgsmål til afklaring i forbindelse med Energinets anmeldelse af metode
om etablering af en fælles markedszone
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Kære Johannes og Tina

På baggrund af anmeldelsen af metode om etablering af en fælles markedszone har vi en række
supplerende spørgsmål, hvor vi håber at I kan konkretisere nogle spørgsmål.
Vi håber af hensyn til vores interne processer, at det er muligt for jer, at afgive svar inden den
27. oktober.
Med venlig hilsen / Kind regards
Jakob Schmidth
Specialkonsulent /Special Advisor

+45 4171 4301 / jasc@forsyningstilsynet.dk
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NOTAT
BIDRAG TIL SVAR PÅ FORSYNINGSTILSYNETS SPØRGSMÅL TIL AFKLARING I FORBINDELSE
MED ENERGINETS ANMELDELSE AF METODE OM ETABLERING AF EN FÆLLES MARKEDSZONE
1.

INDLEDNING OG BAGGRUND

Energinet har den 15. september 2021 anmeldt metode om etablering af en fælles markedszone (fælleszonemodel) til Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet har forud for Energinets anmeldelse stillet en række spørgsmål til fælleszonemodellen, som Energinet har
besvaret. Der er desuden afholdt møder mellem FSTS og Energinet vedrørende fælleszonemodellen.
Efter en gennemgang af Energinets metodeanmeldelse har Forsyningstilsynet den 15. oktober 2021 stillet en række supplerende spørgsmål til metodeanmeldelsen. Energinet har
anmodet mig om at bidrage til besvarelse af to af spørgsmålene.

2.

BESVARELSE SPØRGSMÅL 1, FØRSTE DEL

Forsyningstilsynets spørgsmål 1 lyder:
"Det fremgår af gasdirektivets artikel 2, nr. 1, at der ved naturgasvirksomhed forstås enhver fysisk eller juridisk person, der driver mindst en af følgende former for virksomhed: produktion, transmission, distribution, forsyning, køb eller oplagring af naturgas, herunder LNG, og som er ansvarlig
for de kommercielle, tekniske og/eller vedligeholdelsesmæssige opgaver i
forbindelse med disse aktiviteter, men som ikke er endelig kunde.
Opstrømsrørledningsnet er i artikel 2, nr. 2, defineret som: ”enhver rørledning eller ethvert net af rørledninger, der drives og/eller er anlagt som
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en del af et olie- eller gas-produktionsanlæg eller anvendes til at lede naturgas fra et eller flere af sådanne anlæg til et behandlingsanlæg, en behandlingsterminal eller en endelig kystlandingsterminal”.
Af artikel 2, nr. 3, fremgår videre, at der ved transmission forstås ”transport af naturgas gennem net, der hovedsagelig består af højtryksrørledninger, bortset fra opstrømsrør-ledningsnet og bortset fra den del af højtryksrørledninger, der hovedsagelig anvendes i forbindelse med lokal distribution af naturgas, med henblik på levering af naturgas til kunder,
men ikke forsyning”.
En transmissionssystemoperatør er i artikel 2, nr. 4, defineret som: ”enhver fysisk eller juridisk person, der varetager transmissionsopgaven og er
ansvarlig for driften, vedligeholdelsen og om nødvendigt udbygningen af
transmissionssystemet i et givet område samt i givet fald dets sammenkoblinger med andre systemer, og for at sikre, at systemet på lang sigt
kan tilfredsstille en rimelig efterspørgsel efter transport af gas”.
Som det fremgår, sondres der i direktivets artikel 2 mellem opstrømsrørledningsnet og transmission, og derved også transmissionssystemoperatører. Der sondres desuden mellem naturgasvirksomhed, som i udgangspunktet omfatter alle fysiske og juridiske personer, der driver virksomhed
med naturgas, og transmissionssystemoperatører, som varetager transmissionsopgaven.
Sondringen mellem transmissionssystemoperatør og øvrige naturgasvirksomheder er desuden forudsat i andre definitioner i artikel 2. F.eks. defineres lagerfacilitet i artikel 2, nr. 9, som et anlæg, der ”anvendes til oplagring af naturgas, og som ejes og/eller drives af en naturgasvirksomhed,
herunder den del af LNG-faciliteter, der benyttes til oplagring, bortset fra
den del, der benyttes til produktionsformål, og bortset fra faciliteter, der
udelukkende er forbeholdt transmissionssystemoperatører, således at de
kan udføre deres hverv.” Der henvises desuden til tilsvarende eksempler i
artikel 2, nr. 14, 15 og 29.
Med den anmeldte fælleszonemodel ønsker Energinet at skabe en markedszone, der omfatter både en opstrømsdel (EP II Grenrørledningen) og
en transmissionsdel. Det fremgår af udkast til rådighedsaftale vedlagt anmeldelsen, at Energinets enhed Gas TSO skal have rådighed over kapaciteten i opstrømsrørledningen og i kraft af denne råderet varetage den
kommercielle drift og rollen som operatør af ledningen.
Energinet bedes på baggrund af ovenstående oplyse, hvorvidt Energinet
anser det for foreneligt med direktivets definition af transmissionssystemoperatør (TSO) i artikel 2, nr. 4, at TSO’en i henhold til den anmeldte fælleszonemodel også i den samme enhed, som varetager TSO-ansvaret, skal
drive opstrømsvirksomhed.
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Der efterspørges i den forbindelse ikke en teknisk gennemgang, men en
juridisk argumentation for, at modellen er forenelig med de regler i gasdirektivet, som er gengivet ovenfor.
[…]"
Svar:
Indledningsvis bemærkes det, at gasdirektivet er en retsakt, der som udgangspunkt ikke
er umiddelbart anvendelig (har direkte virkning) i dansk ret, men skal implementeres i
dansk ret ved transformation. Direktivet er implementeret i dansk ret i bl.a. gasforsyningsloven og lov om Energinet. Det er således først og fremmest reglerne i gasforsyningsloven (med tilhørende bekendtgørelser) og lov om Energinet, som regulerer de
spørgsmål, der stilles af Forsyningstilsynet ovenfor. For en nærmere redegørelse vedrørende reglerne i gasforsyningsloven og lov om Energinet og foreneligheden af den valgte
model for Energinets drift af transmissions- og opstrømsaktiviteter med disse regler,
henvises til punkt 6 i metodeanmeldelsen.
Bortset fra dette, er det vores vurdering, at det er foreneligt med direktivets definition
af transmissionssystemoperatør (TSO) i artikel 2, nr. 4, at Energinet varetager både operatørfunktion for (og evt. ejerskab til) EP II-Grenrørledningen og TSO-funktionen inden
for samme juridiske enhed.
Definitionen i gasdirektivets art. 2, nr. 4, af en transmissionssystemoperatør indeholder
ingen regulering af eller begrænsninger i muligheden for at varetage andre aktiviteter
inden for samme juridiske enhed som TSO-funktionen. Det samme gælder for de øvrige
definitioner i direktivets art. 2. Det forhold, at der i art. 2 sondres mellem forskellige typer af aktiviteter og funktioner, indebærer ikke i sig selv, at disse aktiviteter og funktioner ikke kan udøves inden for samme juridiske enhed. Tværtimod er det direkte forudsat
i definitionen af "naturgasvirksomhed" i art 2, nr. 1, at der kan varetages flere forskellige
typer virksomhed/aktiviteter i naturgasvirksomheder.
Direktivet indeholder i art. 9 regler om adskillelse (unbundling) af transmissionssystemer
og transmissionssystemoperatører fra aktiviteter vedrørende produktion af og forsyning
med gas. Bestemmelsen indeholder derimod ikke krav om adskillelse af transmissionsaktiviteter fra opstrømsaktiviteter, hverken selskabsmæssig adskillelse eller anden form
for adskillelse. Der er heller ikke andre bestemmelser i gasdirektivet, som indeholder
krav om selskabsmæssig adskillelse af transmissionsaktiviteter og opstrømsaktiviteter. Vi
vurderer derfor, at det er foreneligt med gasdirektivet, at TSO-opgaven og ejerskab til
samt drift af en opstrømsrørledning varetages inden for samme juridiske enhed.
Vi lægger til grund, at lovgiver har haft samme vurdering af dette spørgsmål, idet lov om
Energinet netop muliggør, at Energinet driver sine aktiviteter inden for samme juridiske
enhed.
3.

BESVARELSE AF SPØRGSMÅL 2

Spørgsmål 2 lyder:
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"Energinet bedes i forlængelse af spørgsmål 1 desuden redegøre for, hvorfor
Energinet mener, at det er foreneligt med bestemmelserne i relevant national
ret og EU-retlig lovgivning, hvorefter Energinets TSO-opgaven (herunder balanceringsopgaven) udelukkende knytter sig til transmissionsdelen, at opstrømsrørledningen ifølge det i anmeldelsen anførte de facto bliver en del af balanceringen og dermed af den systemansvarlige opgave på transmissionsområdet.
Der henvises i den forbindelse til afsnit 7.3.1.1 i anmeldelsen, hvoraf følgende
fremgår (med min understregning):
”Det danske transmissionssystem er således omfattet af [NC BALs] anvendelsesområde og skal leve op til kravene heri, mens EP II Gren-rørledningen isoleret set
ikke kan anses for omfattet af forordningens krav til balancering og køb af balanceringsydelser. Når EP II Grenrørledningen bliver en del af en fælles balancezone med det danske transmissionssystem, vil EP II Grenrørledningen fortsat
ikke være omfattet af forordningens regler, men balancering i rørledning vil på
grund af den fælles balancezone de facto blive håndteret efter disse regler.”
Svar:
Det forhold, at Energinet som TSO alene er forpligtet til at varetage balanceringsansvaret
for det danske onshore gassystem, udelukker efter vores vurdering ikke, at Energinet i
samme juriske enhed kan påtage sig opgaven med at varetage balanceringen i hele den
fælles markedszone, inklusive EP II-Grenrørledningen. Det ændrer ikke herved, at EP IIGrenrørledningen ikke er omfattet af NC BAL. Der er efter vores vurdering ingen regler i
hverken national ret eller EU-retten, som er til hinder for, at Energinet i samme juridiske
enhed kan påtage sig opgaven med at varetage balanceringen i hele den fælles markedszone. Forsyningstilsynet har heller ikke angivet hvilke regler, der i givet fald skulle være
tale om.
Det bemærkes endvidere, at Energinet efter indførelsen af JBZ også varetager balanceringsopgaver, som er relateret til det svenske gassystem (som en del af JBZ), selvom Energinets TSO-opgave er knyttet til det danske system. Energinets varetagelsen af balanceringsopgaver i forhold til den fælles markedszone er på mange måder sammenlignelig
med varetagelsen af de tilsvarende opgaver i relation til JBZ.
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Ørsted is pleased to get the opportunity to give our input to the above consultation.

Deres ref: 21/10233
Our ref. petbi

As already highlighted in our hearing response to Energinet’s hearing on the subject
from 28 January 2021, we are concerned that the structure of the hearing process
effectively prevents a good and coordinated consultation on how best to integrate Baltic
Pipe. This is because, key stakeholders are asked to comment on establishing a
common market zone without any insight into the economic consequences nor any
presentation of potential alternatives. Consequently, we risk a flawed outcome due to
the very structure of the hearing process.
The methodology for integrating Baltic Pipe is significant for Ørsted as an active shipper
in the Danish transmission system, and as an operator and provider of offshore
transport services through its subsidiary Danish Offshore Gas System A/S (DOGS).
The design, integration and implementation method of the Baltic Pipe project will be an
important element in ensuring a well-functioning, non-discriminatory competitive Danish
gas market.
The consultation document suggests a solution where the entire Baltic Pipe project is
considered fully integrated into the Danish onshore gas transmission system. Hence,
the EP II branch pipeline is integrated into the overall transmission set-up despite it
being subject to a different regulation (negotiated access vs the regulated access
applicable to the transmission system).
The proposed methodology implies that onshore gas transmission shippers assume all
risks and possible benefits from the offshore project. The underlaying tariff principles
and methodology is a key factor when assessing risks and possible benefits, but the
proposed tariff methodology is unfortunately not part of the consultation document.
Indeed, the consultation document on the tariff principles has just been released (14
October) and the consultation run until 14 December.
The proposed methodology may represent the best alternative. However, the
consultation document neither presents nor discusses the alternative, i.e. the regulatory
baseline where the EPII branch pipeline is handled separately. Further, the introduction
of an offshore entry point may have repercussions on other parts of the Danish offshore
gas transport system (i.e. Tyra-Nybro and SydArne-Nybro transport pipelines), but the
document does not analyse this, including how non-discrimination is achieved for
Ørsted Salg & Service A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Denmark Tel +45 99 55 11 11 orsted.com
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Danish gas producers and Danish offshore shippers (i.e. shippers shipping gas in the
Tyra-Nybro or SydArne-Nybro transport pipelines). This issue was raised by market
stakeholders, but the document does not address the issue.

Our ref. petbi

To sum up, then Ørsted have the following 2 suggestions to enable all market
participants to form a reasoned opinion on the consultation. These are:
Ørsted suggests that the consultation document (and the process going
forward) is expanded with a basic financial model, including basic tariffing
methodology with suggested adjustments, and an analysis on pros/cons when
considered against the alternative.
Ørsted suggests that the consultation document is expanded with an analysis
of the wider impact on Danish offshore producers and the Danish offshore
shippers in which Energinet also demonstrates why the current approach does
not discriminate against shippers in the DOGS’ system who - in addition to
paying tariffs to DOGS - also will pay an entry Nybro tariff to the transmission
TSO.

We are off course available for questions you may have in relation to our consultation
input.

Ørsted

Peter Biltoft-Jensen
petbi@orsted.com
Tel 99557923
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Fra: Peter Lyk-Jensen
Sendt: 29. oktober 2021 14:00
Til: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>; Poul Johannes Jacobsen <PJJ@energinet.dk>
Cc: Tina Alander Lindfors <tal@energinet.dk>; Jakob Schmidth <jasc@forsyningstilsynet.dk>
Emne: Anmeldelse af fælleszone: Anmodning om yderligere oplysninger
Til Myndighedsenheden, Energinet.

Den af Forsyningstilsynet fastsatte høringsfrist for Energinets anmeldelse af etablering af en fælles
markedszone udløb den 27. oktober 2021. Forsyningstilsynet har modtaget ét høringssvar inden for
høringsfristen, jf. høringssvar af 26. oktober 2021 fra Ørsted A/S, som er vedhæftet denne mail.
Ørsted fremhæver i sit høringssvar følgende to problemstillinger:
1. At anmeldelsen ikke indeholder beregninger vedrørende de økonomiske konsekvenser af den
anmeldte fælles markedszone og en redegørelse for potentielle alternativer til en fælles
markedszone, således at de økonomiske konsekvenser ved de forskellige modeller kan holdes op
imod hinanden.
2. At anmeldelsen ikke indeholder en redegørelse for den anmeldte fælles markedszones indflydelse
på danske offshore-producenter og danske offshore-shippers, herunder en analyse af, hvorfor den
anmeldte metode ikke diskriminerer shippers, som benytter sig af Danish Offshore Gas Systems
A/S.
Forsyningstilsynet skal på den baggrund anmode Energinet om:
1. At fremsende beregninger og redegøre for de økonomiske konsekvenser for henholdsvis den
anmeldte fælles markedszone og for potentielle alternativer til en fælles markedszone, således at
de økonomiske konsekvenser ved de forskellige modeller kan holdes op imod hinanden.
2. At redegøre for den anmeldte fælles markedszones indflydelse på danske offshore-producenter og
danske offshore-shippers, herunder hvorfor den anmeldte metode ifølge Energinet ikke
diskriminerer shippers, som benytter sig af Danish Offshore Gas Systems A/S.
Af hensyn til Forsyningstilsynets procesplan for så vidt angår behandlingen af anmeldelsen om den fælles
markedszone anmoder tilsynet om at modtage Energinets svar hurtigst mulig og senest fredag den 5.
november 2021.

Med venlig hilsen / Kind regards
Peter Lyk-Jensen
Specialkonsulent / Special Advisor
+45 4171 5383 / pelj@forsyningstilsynet.dk
–––––––

–––––––
FORSYNINGSTILSYNET

Torvegade 10
3300 Frederiksværk
Telefon 4171 5400
post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk
–––––––

Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det
formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs
vores persondatapolitik.

