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RESUMÉ 

Denne sag omhandler Forsyningstilsynets delvise godkendelse af Energinets nye me-

tode for fastsættelse af tariffer i det danske gastransmissionssystem for reguleringspe-

rioden fra 1. oktober 2022 til 1. oktober 2027. Den nugældende tarifmetode gælder i 

reguleringsperioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2022. Tarifmetoden angiver 

reglerne for Energinets allokering af omkostningsbasen, som følger af Energinets om-

kostninger til at eje og drive gastransmissionssystemet. 

 

Forsyningstilsynets delvise godkendelse for reguleringsperioden 1. oktober 2022 til og 

med 30. september 2027 er sket i medfør af Kommissionens forordning (EU) 2017/460 

af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netregel for harmoniserede transmissionstarif-

strukturer for gas (NC TAR).  

 

Energinet afholdt den endelige høring om tarifmetodeanmeldelsen i perioden 14. okto-

ber til 14. december 2021. EU-agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyn-

digheder (ACER) har på baggrund af det endelige høringsmateriale foretaget en ikke-

bindende analyse og offentliggjort denne den 14. februar 2022. Forsyningstilsynet har i 

forlængelse heraf anmodet Energinet om supplerende oplysninger, deriblandt uddyb-

ninger af anmeldte elementer og yderligere beregninger. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte referenceprismetode (RPM) baseret på 

uniforme kapacitetstariffer er i overensstemmelse med NC TAR. Forsyningstilsynet læg-

ger særlig vægt på, at den anmeldte RPM dels er stabil og forudsigelig for netbrugerne, 

dels at den anmeldte RPM tager hensyn til de faktiske omkostninger og systemets kom-

pleksitet. Forsyningstilsynet finder yderligere, at den uniforme tarifmetode sikrer imod 

forskelsbehandling og hindrer unødig krydssubsidiering mellem systeminterne netbru-

gere og transitbrugere. Forsyningstilsynet finder ligeledes, at metoden sikrer slutkunder 

imod betydelig volumenrisiko, og at den sikrer imod konkurrenceforvridende handel med 

gas på tværs af grænser. 

 

Forsyningstilsynet godkendte 14. februar 2022, at der kan etableres en fælles markeds-

zone mellem transmissionssystemet og opstrømsdelen af Baltic Pipe, der forbinder det 

norske opstrømssystem med Danmark og Polen. Forsyningstilsynet godkender med 

denne afgørelse, at det er i overensstemmelse med NC TAR og gasforordningen, at 

Energinet kan opkræve omkostningerne til opstrømsrørledningen som en uniform ikke-

transmissionstarif hos alle netbrugere af det danske gastransmissionssystem fremfor 

blot hos brugerne af opstrømsrørledningen (EPII-grenrørledningen), der forbinder det 
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norske gassystem med transmissionssystemet ved den jyske vestkyst. Forsyningstilsy-

net lægger i den forbindelse vægt på, at den pågældende ikke-transmissionstarif afspej-

ler omkostningerne dertil, samt at den er ikke-diskriminerende, objektiv, gennemskuelig, 

og ikke er konkurrenceforvridende for handlen på tværs af grænserne. Forsyningstilsy-

net finder endvidere, at inklusionen af opstrøm med høj sandsynlighed vil forbedre gra-

den af krydssubsidiering, foruden at være til gavn for alle netbrugerne gennem bl.a. for-

øget forsyningssikkerhed.  

 

Forsyningstilsynet afviser den anmeldte rabat på lange kapacitetskontrakter på 5 år og 

derover. ACER anførte i deres analyse af den anmeldte tarifmetode, at multiplikatorer 

udelukkende er gældende for produkter under 1 år. Forsyningstilsynet finder i lighed 

med ACER, at den anmeldte rabat ikke er i overensstemmelse med hjemmelsgrundlaget 

i NC TAR angående tilpasninger af referenceprismetoden. 

 

Forsyningstilsynet godkender kun delvist den anmeldte nødforsyningstarif for hhv. be-

skyttede og ikke-beskyttede gaskunder i Danmark. Forsyningstilsynet godkender nød-

forsyningstariffen for de beskyttede kunder, idet tilsynet finder den anmeldte beregnings-

metode i overensstemmelse med NC TAR. Forsyningstilsynet afviser derimod nødfor-

syningstariffen for de ikke-beskyttede kunder på grund af nylige ændringer i det danske 

nødforsyningskoncept. Forsyningstilsynet blev medio marts 2022 bekendt med, at nød-

planen er ændret, hvilket betyder at den hidtidige pro-rata fordeling blandt ikke-beskyt-

tede kunder udgår til fordel for en prioriteret liste af samfundskritiske og ikke-samfunds-

kritiske ikke-beskyttede gaskunder. Denne ændring betyder, at de ikke-beskyttede kun-

der diskrimineres i adgangen til nødforsyning. Opkrævning af en ensartet tarif blandt 

ikke-beskyttede kunder er derfor ikke i overensstemmelse med NC TAR. Forsyningstil-

synet genoptager derfor også sagen, der førte til, at Forsyningstilsynet godkendte den 

nugældende metode for Energinets opkrævning af nødforsyningstarif per 19. marts 

2022 og opfordrer Energinet til snarest at anmelde en ny metode for nødforsyningstarif-

fen. 

 

Forsyningstilsynet har herudover vurderet, at afskaffelsen af volumentariffen er i over-

ensstemmelse med NC TAR og gasforordningen, samt at de forventede variable om-

kostninger på 6 mio. DKK i 2023 ud af en samlet omkostningsbase på 1.036 mio. DKK 

ikke kan retfærdiggøre anvendelsen af en volumenbaseret tarif. Forsyningstilsynet fin-

der endvidere, at en afskaffelse af volumentariffen vil sikre en harmonisering af tarif-

strukturer ift. gassystemerne i Danmarks nabolande. 

 

Forsyningstilsynet godkender videreførelsen af den anmeldte rabat på 100 pct. på de 

kapacitetsbaserede transmissionstariffer til og fra det virtuelle lagerpunkt. Forsyningstil-

synet har ligeledes vurderet, at den anmeldte videreførelse af multiplikatorer for korte 

kapacitetsprodukter (under 1 år) kan godkendes i overensstemmelse med NC TAR. 

 

Energinet ønsker med anmeldelsen at ændre opkrævningsperioden for kapacitetstarif-

ferne, således at tarifferne opkræves per kalenderår i stedet for som nu per gasår. For-

syningstilsynet finder, at ændringen samlet set vil mindske kompleksitet og bidrage til 

harmonisering, og godkender derfor overgangen fra gas- til kalenderår. 
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender delvist Energinets anmeldte tarifmetode (endelige hø-

ringsmateriale). 

 

Forsyningstilsynet godkender følgende elementer i Energinets anmeldte tarifmetode: 

 Den anmeldte reguleringsperiode på fem år. Den godkendte reguleringsperioden 

er fra 1. oktober 2022 til og med 30. september 2027. 

 Den anmeldte ændring af opkrævningsperioden, så denne overgår fra gasår til ka-

lenderår. 

 Ikke at videreføre sæsonfaktorer, som stod til at udløbe pr. 1. oktober 2022. 

 Den anmeldte rabat på 100 pct. på transmissionstariffen til og fra det danske virtu-

elle lagerpunkt.  

 Den anmeldte afskaffelse af volumentariffen, så der udelukkende opkræves kapa-

citetsbaserede transmissionstariffer i det danske gastransmissionssystem.  

 De anmeldte multiplikatorer for kapacitetsprodukter under 1 år, dvs. for kvartal, må-

ned, dag og intradag.  

 Den anmeldte referenceprismetode (RPM), så den uniforme tarifmetode viderefø-

res.  

 Den anmeldte uniforme ikke-transmissionstarif for alle netbrugere i det danske sy-

stem, så opstrømsomkostningerne for rådigheden over kapaciteten i (EPII-grenrør-

ledningen) socialiseres. 

 Den anmeldte nødforsyningstarif for beskyttede kunder. 

 

Forsyningstilsynet godkender ikke følgende elementer i Energinets anmeldte tarifme-

tode for reguleringsperioden fra 1. oktober 2022 til 1. oktober 2027: 

 Den anmeldte nødforsyningstarif for ikke-beskyttede kunder. 

 Den anmeldte rabat på kapacitetstariffen for lange kapacitetskontrakter på 5 år og 

derover. 
 

Denne afgørelse er truffet i medfør af artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets for-

ordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastrans-

missionsnet (gasforordningen) og artikel 27, stk. 4, jf. artikel 27, stk. 1-3, og artikel 28 i 

Kommissionens forordning (EU) Nr. 2017/460 af 16. marts 2017 om en netregel for har-

moniserede transmissionstarifstrukturer for gas (NC TAR) I forhold til den anmeldte me-

todes enkelte elementer og Energinets udarbejdelse af metoden tages der i afgørelsen 

stilling hertil efterartiklerne 4, 5, 6, 7, 9, 13 og 26 i NC TAR. 

 

Afgørelsen er truffet på baggrund af det endelige høringsmateriale (bilag 2), som Ener-

ginet havde i offentlig høring i perioden fra den 14. oktober 2021 til den 14. december 

2021, jf. NC TAR artikel 26, stk. 2, og som Energinet anmeldte til godkendelse hos For-

syningstilsynet den 3. januar 2022, samt Energinets supplerende oplysninger af 4. marts 

2022 (bilag 4) og 11. marts 2022 (bilag 5). 

 

Forsyningstilsynet fastsætter følgende vilkår for afgørelsen om godkendelse: 
 

Ændring af opkrævningsperiode 

Energinet skal udarbejde en procesplan for ændringen af opkrævningsperioden. Pro-

cesplanen skal imødekomme netbrugernes bekymringer for ændringen, og indeholde: 

 En plan for overgangsperioden. 
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 En detaljeret beskrivelse af udbuddet af produkter for overgangsperioden og efter-

følgende reguleringsperiode. 

 Den forventede tarif for produkterne udbudt i overgangsperioden. 
 

Et udkast til procesplan skal sendes i høring af markedet senest den 1. juni 2022. Pro-

cesplanen skal senest den 1. september 2022 offentliggøres på Energinets hjemmeside.  

 

Hvis Forsyningstilsynet finder, at Energinets procesplan ikke indeholder de ønskede ele-

menter, eller den beskrevne tidsplan ikke følges, forbeholder Forsyningstilsynet sig ad-

gang til at træffe afgørelse om retten til at tilbagekalde den godkendte ændring af op-

krævningsperioden. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

INDLEDNING 

Denne sag omhandler Energinets Myndighedsenheds anmeldelse af 3. januar 2022 af 

en ny metode for fastsættelse af tariffer i det danske gastransmissionssystem (bilag 2). 

Energinets Myndighedsenhed har anmeldt metoden på vegne af Energinet (CVR nr. 

28980671), der er Energinets koncernmoderselskab, og som har status af en selvstæn-

dig offentlig virksomhed (SOV) (herefter Energinet). Forsyningstilsynet skal vurdere, om 

Energinets anmeldte metode kan godkendes. Energinet anmeldte metoden den 3. ja-

nuar 2022, som opfølgning på Energinets endelige høring. Den anmeldte metode er 

identisk med materialet til den endelige høring.  

 

På Forsyningstilsynets anmodning har Energinet fremsendt supplerende oplysninger, 

deraf et opfølgende notat af 4. marts 2022 (bilag 4) og et brev af 11. marts 2022 (bilag 

5). Dette materiale indgår i vurderingen. 

 

Baggrunden for den anmeldte tarifmetode er NC TAR, der fastsætter, at transmissions-

systemoperatøren mindst hvert femte år skal anmelde tarifmetode til godkendelse hos 

den regulerende myndighed (NRA), i Danmark Forsyningstilsynet. Den nugældende ta-

rifmetode blev godkendt ved Forsyningstilsynets afgørelse af 31. maj 20191 for regule-

ringsperioden fra 1. oktober 2019 til 30. september 2022.  

SAGSFORLØB OG -AKTER 

Den anmeldte tarifmetode indeholder flere ændringer til den nugældende tarifmetode. 

Herudover har Energinet anmeldt enkelte elementer, som ønskes videreført fra den nu-

gældende til den nye reguleringsperiode. 

 

NC TAR indeholder en række bestemmelser vedrørende processen i forbindelse med 

NRA’ers godkendelse af tarifmetoder, herunder om involvering af EU-agenturet om 

samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER). Der henvises navnlig til be-

stemmelserne i NC TAR artikel 26, 27 og 29. NC TAR fastsætter bl.a., at NRA skal træffe 

 
1 Forsyningstilsynets afgørelse af 31. maj 2019 om ”Godkendelse af ny tarifmetode for det danske transmissi-

onssystem (NC TAR)” 
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afgørelse (i NC TAR kaldet ”beslutning”) om den anmeldte tarifmetode ud fra det ende-

lige høringsmateriale, jf. artikel 27, stk. 4. Det er også den endelige høringsperiode, som 

er afgørende for den tidsbegrænsning, som Forsyningstilsynet er underlagt til at træffe 

afgørelse. Det fremgår af artikel 27, stk. 4, at NRA senest 5 måneder efter afslutningen 

af den endelige høring skal træffe sin afgørelse. Af gasforsyningslovens2 § 40 fremgår 

herudover, at Energinet er forpligtet til at anmelde en ny tarifmetode til Forsyningstilsy-

net.  

 

Processen i henhold til NC TAR kan i hovedtræk opdeles i følgende faser: en udarbej-

delsesfase, en høringsfase, en analysefase (ved ACER) og en beslutningsfase (ved 

NRA), jf. boks 1. 

 

BOKS 1 | PROCESSEN I HOVEDTRÆK 

Transmissionssystemoperatør (TSO) eller den nationale regulator (NRA) 

skal udarbejde en tarifmetode for adgang til transmissionssystemet efter 

kriterierne i NC TAR. 

 

Herefter skal TSO eller NRA foretage én eller flere høringer af den udar-

bejdede tarifmetode. Den endelige høring af den foreslåede tarifmetode 

(det endelige høringsmateriale) skal vare i mindst 2 måneder. 

 

Under den endelige høring skal den foreslåede tarifmetode fremsendes til 

ACER. Senest 2 måneder efter afslutningen af den endelige høring skal 

ACER offentliggøre en ikke-bindende analyse af den foreslåede tarifme-

tode. 

 

Senest 5 måneder efter afslutningen af den endelige høring skal NRA 

træffe beslutning om den foreslåede tarifmetode. NC TAR processen skal 

foretages for hver tarifperiode, dog minimum hvert 5. år. 

 

 

 

Energinet har udarbejdet forslag til en ny tarifmetode efter en længere dialog med mar-

kedets aktører. 

 

Den 21. september 2021 anmodede Forsyningstilsynet om, at Energinet skulle foretage 

den endelige høring i henhold til NC TAR (artikel 26), herunder at Energinet skulle frem-

sende det endelige høringsmateriale til ACER. 

 

Forud for anmeldelsen har Energinet i henhold til NC TAR haft metoden i forhøring i 

perioden 14. september 2021 til 28. september 2021. Energinet modtog høringssvar fra 

Dansk Energi, Ørsted og PGNiG. Den endelige høring blev gennemført i perioden 14. 

oktober 2021 til 14. december 2021, og Energinet modtog høringssvar fra Dansk Energi, 

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020 om gasforsyning.  
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Ørsted og PGNiG (bilag 6). Forsyningstilsynet skal derfor træffe og offentliggøre sin af-

gørelse om den anmeldte tarifmetode senest den 14. maj 2022, jf. NC TAR artikel 27, 

stk. 4. Forsyningstilsynet skal samtidig med offentliggørelsen af afgørelsen fremsende 

denne til henholdsvis ACER og Europa-Kommissionen. 

 

Under den endelige høring havde Energinet og Forsyningstilsynet en dialog med ACER 

om ACER’s ikke-bindende analyse af metoden. ACER har offentliggjort og fremsendt 

den ikke-bindende analyse til både Energinet og Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet 

modtog den ikke-bindende analyse den 14. februar 2022 (bilag 7).  

 

Forsyningstilsynet har som anført anmodet Energinet om yderligere oplysninger, der-

iblandt uddybninger af anmeldte elementer og yderligere beregninger, herunder særligt 

angående graden af krydssubsidiering i transmissionssystemet. Dette for at have et fyl-

destgørende grundlag at træffe afgørelse ud fra. Dette har desværre været medvirkende 

til at forlænge perioden, inden Forsyningstilsynet har kunnet sende et afgørelsesudkast 

i partshøring og offentlig høring med det resultat at høringsperioden er blevet forkortet 

for at overholde den omtalte 5 måneders frist for at træffe afgørelse i sagen.  

BAGGRUND 

Nedenfor gennemgås baggrunden for anmeldelsen af tarifmetoden samt den relevante 

historik i Forsyningstilsynets tidligere afgørelser.  

 

Energinet Gastransmission A/S, der er et helejet datterselskab af Energinet SOV, har 

ansvaret for driften af det danske gastransmissionssystem. Netbrugerne betaler for 

transporten af deres gas i Energinet Gastransmission A/S’ system via tariffer. Energinets 

nuværende godkendte markedsmodel består af en entry-exit model, hvor tarifferne op-

kræves som uniforme kapacitetstariffer og volumentariffer. Volumentariffen betales for 

den faktiske transporterede gasstrømmængde, og kapacitetstariffen betales for den re-

serverede kapacitet i systemet. Kapacitetstariffen er opdelt i en entry-tarif for at føre gas 

ind i transmissionssystemet og en exit-tarif for at føre gassen ud af transmissionssyste-

met.  

 

Punkterne i det danske entry-exit-system er illustreret nedenfor i figur 1. De danske 

punkter er: 

 RES Entry: er det virtuelle entry-punkt for alle VE gasser, f.eks. bionaturgas, som 

tilføres gassystemet 

 Joint Exit Zone (JEZ): er den virtuelle zone, hvor al gas som benyttes i Danmark 

og nettoforbruget i Sverige tages ud af gastransmissionssystemet 

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

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

 Nybro: er entry-punkt for gassen, som kommer ind i transmissionssystemet fra 

gasproduktionsfelterne i Nordsøen 

 Entry North Sea: bliver det virtuelle entry-punkt for al gassen, som kommer ind i 

EPII-Grenrørledningen 
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FIGUR 1 | ILLUSTRATION AF DEN DANSKE ENTRY-EXIT MODEL 

 

Kilde: Energinet 

Note: Punktet Faxe har skiftet navn til Everdrup. 

Det danske gastransmissionssystem undergår i øjeblikket større forandringer på grund 

af både den midlertidige nedlukning af Tyra-platformen (pga. vedligeholdelse) og Baltic 

Pipe-projektet. Baltic Pipe-projektet forbinder gassystemerne i Norge, Danmark og Po-

len. Norge og Danmark forbindes med opstrømsrørledningen, EPII-grenrørledningen, 

imens Danmark og Polen forbindes af en interconnector gennem Østersøen. Baltic Pipe-

projektet blev besluttet i 2017, og der blev i forbindelse med Open Season 2017 solgt 

80 pct. af kapaciteten, dvs. ca. 8 mia. m3 for en 15-årig periode. Baltic Pipe forventes 

idriftsat den 1. oktober 2022, og med fuld kapacitet fra 1. januar 2023. Som en del af 

Baltic Pipe-projektet godkendte Forsyningstilsynet den 14. februar 2022, at inkludere 

opstrømsrørledningen i den danske fælles markedszone som et led i bl.a. at forenkle 

markedsadgangen til det danske og norske marked. Linjeføringen for Baltic Pipe-projek-

tet kan ses af nedenstående figur 2. 
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FIGUR 2 | ILLUSTRATION AF BALTIC PIPE-PROJEKTET 

 

Kilde: Energinet og Gaz-system 

Note: Kort over Baltic Pipe Projektet som viser de fem tekniske elementer, som Baltic Pipe består af. 

Nr. 1 viser ”Nordsøen offshore” (en ny gasledning i Nordsøen, der forbinder de norske og danske gas-

ledningsnet, kaldet EPII-Grenrørledningen). Nr. 2 viser ”Danmark onshore” (udvidelse af det eksiste-

rende gasledningsnet tværs over Danmark). Nr. 3 viser ”Kompressorstation i Danmark” (kompressor-

station på den østlige del af Sjælland). Nr. 4 viser ”Østersøen offshore” (en ny gasledning i Østersøen 

mellem Danmark og Polen). Nr. 5 viser ”Polen onshore” (udvidelse af gasledningsnettet i Polen). 

Energinet har endvidere ansvaret for forsyningssikkerheden på det danske gasmarked. 

De danske forbrugere betaler en nødtarif for Energinets varetagelse af forsyningssikker-

heden. Nødtariffen er gasforbrugernes betaling for en vis sikkerhed for fysiske gas-

mængder i tilfælde af en nødforsyningssituation, dvs. mangel på gas som følge af svig-

tende forsyninger til det danske gas-marked.  

 

Rammerne for nødforsyning er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 

(EU) 2017/1938 af 25. oktober 2017 om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsy-

ningssikkerheden (forsyningssikkerhedsforordningen). Formålet med forordningen er at 

opnå, at alle de nødvendige foranstaltninger tages for at sikre gaskunderne forsyning. I 

henhold til forordningen skal hvert land udpege en kompetent myndighed. I Danmark er 

den kompetente myndighed Energistyrelsen.  

 

Forordningen foreskriver, at Energistyrelsen skal fastsætte en forebyggende handlings-

plan og en nødplan for det danske gastransmissionssystem efter forudgående høring af 

naturgasvirksomhederne, de relevante organisationer, som repræsenterer private og in-

dustrielle gaskunders interesser, herunder elproducenterne, elektricitetstransmissions-

systemoperatørerne og den nationale regulerende myndighed, som i Danmark er For-

syningstilsynet, jf. forsyningssikkerhedsforordning artikel 8, stk. 2. De foranstaltninger til 

opretholdelse af gasforsyningssikkerheden, der er beskrevet i en forebyggende hand-

lingsplan og en nødplan, skal være klart definerede, gennemsigtige, forholdsmæssige, 
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ikke-diskriminerende og kontrollerbare, må ikke uretmæssigt forvride konkurrencen eller 

den effektive funktion af det indre gasmarked og må ikke bringe gasforsyningssikkerhe-

den i andre medlemsstater eller i Unionen i fare, jf. forsyningssikkerhedsforordning arti-

kel 8, stk. 1. 

 

I tilfælde af en nødforsyningssituation inddeles de danske kunder i beskyttede og ikke-

beskyttede kunder. Førstnævnte gruppe er primært mindre forbrugere, og sidstnævnte 

er primært større produktionsvirksomheder. De beskyttede kunder er i en nødforsynings-

situation garanteret 30 dages forsyning, og de ikke-beskyttede kunder er garanteret 3 

dages forsyning. Hvis der efter de tre dage er gas til overs i systemet efter forsyningen 

til de beskyttede kunder, træder en mekanisme til fordelingen af denne gas blandt de 

ikke-beskyttede kunder i kraft. 

 

NC TAR fastsætter, hvorledes Energinet må fastsætte og opkræve tariffer hos netbru-

gerne. Forsyningstilsynet godkendte ved afgørelsen af 31. maj 2019 Energinets nuvæ-

rende tarifmetode for gastariffer. Energinets metodeanmeldelse fra 2018 var, ud over en 

justering af den daværende tarifmetode, også en anmeldelse om implementering af NC 

TAR, der fra og med den 31. maj 2019 skulle anvendes i sin helhed.3  

 

Formålet med NC TAR er at harmonisere transmissionstarifstrukturerne i EU, herunder 

at øge gennemsigtigheden og procedurerne for fastsættelse af tariffer. Det er et centralt 

element i NC TAR, at der skal foretages en eller flere høringer af den foreslåede tarif-

metode. Netbrugerne skal have mulighed for at forstå de bagvedliggende omkostninger, 

og de skal selv i et rimeligt omfang kunne beregne de fremtidige transmissionstariffer. 

 

NC TAR fastslår, at kapacitetstarifferne i et såkaldt entry-exit model-system skal være 

baseret på en referenceprismetode (herefter RPM). RPM skal beregnes ud fra specifikke 

definerede omkostningsfaktorer for at opnå en rimelig grad af omkostningsafspejling og 

forudsigelighed i tarifferne. 

 

NC TAR definerer to overordnede typer tariffer: transmissionstariffer og ikke-transmissi-

onstariffer. Transmissionstariffer er betaling for gastransmissionstransporttjenester in-

den for et entry-exit-system, og ikke-transmissionstariffer er betaling for andre regule-

rede tjenester, for eksempel nødforsyning. 

 

NC TAR indeholder regler for metoderne, hvorefter både transmissionstariffer og ikke-

transmissionstariffer beregnes og opkræves. Udgangspunktet er, at transmissionstarif-

fer skal opkræves som kapacitetstariffer. Der kan som en undtagelse opkræves volu-

menbaserede transmissionstariffer (i NC TAR omtalt som produktbaserede tariffer), jf. 

NC TAR artikel 4, stk. 3, litra a, nr. ii. Volumentariffen skal fastsættes således, at den er 

den samme i alle entry-punkter og den samme i alle exit-punkter. NC TAR kræver end-

videre, at der som minimum skal gives en rabat på 50 pct. på kapacitetstariffen til/fra 

lagerpunkter. 

 

 
3 NC TAR trådte i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende den 17. 

marts 2017, jf. artikel 38, stk. 1. Dele af forordningen skulle anvendes fra ikrafttrædelsen, hvorimod andre 

dele af forordningen, herunder kapitel II, III og IV, først skulle anvendes fra senere tidspunkter. Fra og med 

den 31. maj 2019 skal forordningen anvendes i sin helhed.   
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I RPM fastsættes en referencepris, som er prisen for et årskapacitetsprodukt. Med refe-

rencepris menes også den tarif, der udgør startprisen på den årlige auktion (kapaciteten 

for sammenkoblingspunkter skal sælges på auktion på en handelsplatform som f.eks. 

PRISMA). 

 

Den gældende RPM er kernen i et gastransmissionssystems tarifmodel. NC TAR be-

skriver en basis RPM – en såkaldt kapacitetsvægtet afstandsreferenceprismetode (her-

efter CWD). CWD er en modelteknisk allokeringsmodel, som i store træk går ud på at 

allokere omkostningerne på de enkelte entry- og exit-punkter i forhold til både afstand 

og det enkelte entry-exit-punkts andel af de forventede samlede kapacitetsreservationer 

for hele transmissionssystemet. Anvendelsen af CWD giver forskellige kapacitetstariffer 

på de enkelte entry-exit-punkter. NC TAR giver dog mulighed for at kunne kombinere 

CWD for ”homogene” entry- og exit-punkter for derved at gøre tarifferne ens på disse 

homogene punkter. En medlemsstat kan vælge en anden RPM end CWD, når blot den 

anden foreslåede RPM overholder de generelle krav i NC TAR, og når den foreslåede 

RPM sammenlignes med CWD på tværs af bl.a. tarifniveauet, graden af krydssubsidie-

ring etc. 

 

Endelig er der i NC TAR krav om, at NRA i de tilfælde, hvor den foreslåede RPM ikke er 

CWD, skal vurdere omkostningsfordelingen mellem systemintern transport og transport 

til og fra eksterne systemer baseret på den foreslåede RPM og CWD. 

 

Til brug for vurderingen skal der udføres en omkostningsfordelingsanalyse (herefter 

CAA). Dette er en teoretisk beregning af, hvorvidt og hvor meget den foreslåede RPM 

medfører krydssubsidiering mellem systemintern transport og systemekstern transport. 

Der skal beregnes CAA for både kapacitets- og volumendelen af indtægterne. Der er 

indbygget en ”toleranceværdi” på 10 pct. (0,1). Hvis CAA er over 10 pct. for den valgte 

RPM, skal NRA begrunde valget af den foreslåede RPM frem for CWD. 
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Hovedelementerne i NC TAR fremgår af Boks 2 nedenfor: 

 

BOKS 2 | HOVEDELEMENTERNE I NC TAR 

NC TAR definerer tre kategorier af tarif-elementer til metodegodkendelse: 

- Kapacitetstarif 

- Evt. volumentarif 

- Evt. ikke-transmissionstjenester 

 

Transmissionstarifferne skal primært opkræves som kapacitetstariffer. 

 

Der skal udarbejdes og godkendes en RPM. RPM definerer allokerings-

metoden for fastsættelsen af kapacitetstarifferne på de enkelte entry-exit 

punkter i systemet. NC TAR fastsætter en række krav, som den valgte 

RPM så vidt muligt skal overholde. 

 

Hvis der ikke vælges den kapacitetsvægtede afstandsmetode (CWD) som 

RPM, skal den valgte RPM som minimum sammenlignes med CWD. 

 

Den valgte RPM skal vurderes i forhold til graden af krydssubsidiering mel-

lem systemintern og systemekstern transport (CAA). 

 

Der skal gives mindst 50 pct. rabat på kapacitetstariffen til og fra lager-

punkter. 

 

Der skal fastsættes og godkendes multiplikatorer for kapacitetsprodukter 

under 1 år, dvs. kvartal, måned, dag og intradag. 

 

 

 

 

Forsyningstilsynet godkendte ved afgørelse af 31. maj 2019 den nugældende tarifme-

tode for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2022. 

 

Forsyningstilsynet har inden for det seneste år truffet afgørelse om to andre metoder, 

der vil træde i kraft, når Baltic Pipe forventeligt idriftsættes den 1. oktober 2022. 

  

Forsyningstilsynet godkendte således den 6. december 2021 en metodeændring til ba-

lancemodellen i gastransmissionssystemet. Ved afgørelsen godkendte Forsyningstilsy-

net en ny balancemodel, hvorved bl.a. intradag-forpligtelser implementeres i den dansk-

svenske fælles balancezone. De godkendte ændringer har til formål at sikre den danske 

systemintegritet som følge af Baltic Pipe og de deraf markant forøgede mængder gas i 

det danske transmissionsnet, som den nye forbindelse vil medføre. 

 

Forsyningstilsynet godkendte den 14. februar 2022 etableringen af en fælles markeds-

zone. Ved afgørelsen godkendte Forsyningstilsynet inklusionen af EPII-grenrørlednin-

gen (opstrømsrørledningen), der forbinder det danske system med norske Europipe II, i 
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den danske fælles markedszone, samt etableringen af det virtuelle entry-exit-punkt ”En-

try North Sea”. Forsyningstilsynet godkendte med en række betingelser ligeledes den 

såkaldte Rådighedsaftale mellem Gas TSO og Gasopstrøm under Energinet Gastrans-

mission A/S. Rådighedsaftalen giver Gas TSO rådighed over kapaciteten i opstrømsrør-

ledningen mod betaling. Forsyningstilsynet afgjorde, at aftalen skulle underlægges reg-

lerne om markedsmæssighed, og at Gas TSO udelukkende kunne videreopkræve nød-

vendige omkostninger ved effektiv drift samt nødvendig forretning. 

GÆLDENDE TARIFMETODE 

Tarifmetoder skal som minimum afgøres på ny hvert femte år, jf. TAR NC, artikel 27, stk. 

5. I Forsyningstilsynets afgørelse af 31. maj 2019 begrundede tilsynet den treårige re-

guleringsperiode med, at gasforsyningen til det danske gasmarked stod overfor store 

ændringer på grund af genopbygningen af Tyra-platformen, investeringen i Baltic Pipe, 

og den kommende økonomiske regulering (indtægtsrammeregulering) af Energinet. Så-

ledes godkendte Forsyningstilsynet tarifmetoden med udløb den 30. september 2022.  

 

Forsyningstilsynet godkendte ved afgørelsen af 31. maj 2019 følgende elementer i Ener-

ginets tarifmetode: 

 Referenceprismetoden (RPM) baseres på uniforme kapacitetstariffer – dvs. ens ka-

pacitetstariffer for alle entry- og exit-punkter i det danske transmissionssystem. 

 Et kapacitets/volumensplit for transmissionstariffer på 70/30. 

 Rabat på 100 pct. på transmissionstariffen til/fra det danske virtuelle lagerpunkt. 

 Multiplikatorer og sæsonfaktor (tillægsafgørelse) for korte kapacitetsprodukter på 

under et år. 

 Metoden bag nødforsyningstariffen. 

 

Forsyningstilsynet godkendte ikke: 

 Multiplikator (rabat) på kapacitetstariffen for lange kapacitetskontrakter på 5 år og 

derover.  

 

Forsyningstilsynet fandt, at den anmeldte rabat på lange kontrakter ville være udtryk for 

faktisk diskrimination og være konkurrencehæmmende, idet rabatten de facto kun ville 

tilfalde enkelte netbrugere. 

 

Energinet anmeldte dengang en fordeling mellem kapacitet og volumen i den samlede 

transmissionstarif, hvor volumenandelen maksimalt måtte være 40 pct. af de samlede 

omkostninger. Forsyningstilsynet fandt, at et passende kapacitets- og volumensplit for 

perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2022 kunne fastsættes til 70/30. Forsynings-

tilsynet bemærkede, at et split på 70/30 udgjorde en væsentlig reduktion af volumenan-

delen – 18 procentpoint i forhold til den på daværende tidspunkt gældende split på 

52/48. Forsyningstilsynet bemærkede endvidere, at et skønsmæssigt kapacitets- og vo-

lumensplit på 70/30 tog hensyn til de helt særlige omstændigheder for det danske gas-

marked. Konkret var forsyningssituationen i det dansk/svenske marked udfordret på 

grund af Tyra-ombygningen. Samtidigt var det uvist, hvordan markedet ville blive påvir-

ket af en markant ændring af rammebetingelserne.  
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ANMELDELSENS INDHOLD 

I det følgende beskrives den anmeldte tarifmetode, opdelt efter de enkelte elementer, 

særligt CWD-metoden og CAA-princippet. Energinets anmeldelse er en forlængelse af 

den endelige høring efter NC TAR artikel 26 og 27. Energinets endelige høringsdoku-

ment og anmeldelsen er dermed identiske. 

 

Energinet ønsker at ændre opkrævningsperioden fra gas- til kalenderår. Derfor vil der i 

dette afsnit blive henvist til kalenderår. Da Energinet også ønsker at afskaffe volumen-

tariffen, vil der i afsnittet også kun blive henvist til kapacitetsomkostninger. 

 

Energinet har i anmeldelsen oplyst, at der for kalenderåret 2023 skal opkræves en sam-

let omkostningsbase på 1.036 mio. DKK, hvoraf 100 pct. af skal opkræves som kapaci-

tetstarif. Energinet har antaget, at omkostningsbasen fordeles 50/50 til hhv. entry- og 

exit-kapaciteter. Den forventede omkostningsbase for årene 2023 til 2027 fremgår af 

tabel 1 nedenfor. 

TABEL 1 | TARIFOMKOSTNINGSBASE 2023-2027 

Omkostningsbase (mio. DKK) 2023 2024 2025 2026 2027 

Eksisterende ekskl. Baltic Pipe 430 441 453 465 477 

Baltic Pipe projektet 

heraf nedstrøm 

heraf opstrøm 

606 

352 

254 

597 

346 

252 

587 

338 

249 

577 

330 

246 

569 

324 

245 

Total omkostningsbase 1.036 1.038 1.040 1.042 1.046 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Den beregnede omkostningsbase har baggrund i den nuværende økonomiske regule-

ring af Energinet. Den beregnede omkostningsbase er baseret på en antagelse om en 

akkumuleret over-/underdækning på nul, dvs. at eventuelle overskud eller underskud fra 

tarifindtægter set i forhold til omkostningerne korrigeres det følgende år. Energinet for-

ventes at overgå fra ”hvile-i-sig-selv” til en indtægtsrammebaseret regulering pr. 1. ja-

nuar 2023. Dette kan potentielt ændre omkostningsbasen betydeligt. 

 

Energinet har anmeldt følgende delelementer til en ny tarifmetode: 

 Ændring af opkrævningsperioden fra gasår (1. oktober til 30. september) til kalen-

derår (1. januar til 31. december). 

 Ikke videreføre sæsonfaktorer (automatisk udløb pr. 1/10-2022). 

 100 pct. rabat på transmissionstariffer til og fra lagerpunkt. 

 Nødforsyningstarif som en ikke-transmissionstjeneste. 

 Afskaffelse af volumentariffen således at der opkræves 100 pct. kapacitetsbaseret 

transmissionstariffer i det danske system. 

 Multiplikatorer for korte kapacitetskontrakter under 1 år. 

 Rabat på lange kapacitetskontrakter på 5 år og derover. 
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 Referenceprismetoden fastholdes som uniform tarifmetode med en ex post entry-

/exit-fordeling. 

 Opstrømsomkostningerne for Baltic Pipe inkluderes i omkostningsbasen for trans-

missionstariffen som en ikke-transmissionstjeneste. 

 

Energinet har anmeldt den nye tarifmetode med virkning fra 1. oktober 2022 til 30. sep-

tember 2027. Justeringen af opkrævningsperioden skal dog først gælde fra 1. januar 

2023, hvorfor Energinet har anmeldt en overgangsordning for 4. kvartal 2022. 

 

Nedenfor gennemgås de enkelte anmeldte elementer. 

Ændring af opkrævningsperiode 

Energinet overgår pr. 1. januar 2023 til ny økonomisk regulering. Dette vil øge behovet 

for samtidighed og præcision i regnskabet. Til at understøtte dette og ensrette i forhold 

til nabolande og forbundne markeder ønsker Energinet at ændre opkrævningsperioden 

(tarifafregningsperioden) fra gasår (1. oktober til 30. september) til kalenderår (1. januar 

til 31. december). Anvendelsen af kalenderår finder bl.a. også sted i Tyskland og Polen.  

 

Energinet har hidtil opkrævet tariffer i gasår, idet gasmarkedet i mange år var præget af 

lange kontrakter med samme periodisering. Energinet beskriver, at dette har ændret sig, 

idet en stor del af de gamle gaskontrakter er udløbet. Energinet ønsker dermed at gøre 

op med unødig kompleksitet og øge harmoniseringen med de forbundne markeder. 

Energinet forventer, at ændringen af opkrævningsperioden vil reducere risikoen for dif-

ferencer afledt af periodisering mellem regnskabs- og tarifår med deraf afledte større 

udsving i tariffer fra ét tarifår til det næste. 

 

Da den anmeldte metode skal gælde fra starten af gasåret 2022/2023 (dvs. per 1. okto-

ber 2022), ønsker Energinet en overgangsordning, hvor ændringen af opkrævningspe-

riode først træder i kraft den 1. januar 2023. Overgangsordningen betyder, at alle øvrige 

anmeldte elementer skal træde i kraft pr. 1. oktober 2022, og at en uniform kapacitetstarif 

gældende for 4. kvartal 2022 vil blive udmeldt. Samtidig vil Energinet udmelde en uni-

form kapacitetstarif for årsproduktet 1. januar til 31. december 2023. Energinet under-

streger i anmeldelsen, at årsstandardkapacitetsproduktet ved sammenkoblingspunkter 

og Nybro-punktet stadigvæk vil følge gasåret, men at tarifperioden vil overgå til kalen-

derår. 

 

Energinets forventninger til den forventede tarif under overgangsordningen beskrives i 

delafsnittet ”Supplerende analyse”. 

Sæsonfaktorer 

Energinet anmeldte den 15. marts 2019 en metode til godkendelse af indførelse af sæ-

sonfaktorer for perioden fra den 1. oktober 2020 indtil den 1. oktober 2022. Med metoden 

ønskede Energinet at indføre sæsonfaktorer på det dansk-tyske grænsepunkt – Ellund 

– i den periode, hvor det danske gasfelt, Tyra, er lukket ned, og hvor der således kun 

kan komme gas til Danmark fra Tyskland. Sæsonfaktorerne skulle kun gælde for gas-

transport mellem Tyskland og Danmark.  Energinet har ikke ønsket at videreføre sæ-

sonfaktorer, som godkendt ved Forsyningstilsynets afgørelse af den 18. december 

2019, og har derfor ikke anmeldt sæsonfaktorer for perioden efter 1. oktober 2022. 
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100 pct. rabat på tarif til og fra lagerpunkt 

Energinet ønsker at videreføre den 100 pct. rabat på kapacitetsbaserede transmissions-

tariffer til og fra det virtuelle lagerpunkt i det danske system, som Forsyningstilsynet 

godkendte ved seneste tarifmetodeafgørelse fra 31. maj 2019. 

 

Energinet bemærker, at der historisk set ikke har været transporttariffer til og fra lager-

punktet i Danmark, og at det virtuelle lagerpunkt betragtes som et internt systempunkt. 

Energinet bemærker yderligere, at tarifering af transport til og fra lagerpunktet vil med-

føre, at der opkræves tariffer flere gange for den samme gasvolumen. 

 

Energinet henviser til, at der i henhold til NC TAR skal anvendes en rabat på mindst 50 

pct. på kapacitetsbaserede transmissionstariffer i entry-punkter fra og exit-punkter til la-

gerfaciliteter, medmindre og i det omfang en lagerfacilitet, der er forbundet til mere en 

ét transmissions- eller distributionsnet, anvendes til at konkurrere med et sammenkob-

lingspunkt, jf. NC TAR artikel 9, stk. 1. Energinet bemærker yderligere, at Forsyningstil-

synet ved afgørelsen af 31. maj 2019 fandt den anmeldte metode med 100 pct. rabat på 

både kapacitets- og volumentariffen til og fra det virtuelle lagerpunkt i overensstemmelse 

med NC TAR. Energinet anfører, at det anmeldte element efter Energinets opfattelse 

fortsat er i overensstemmelse med NC TAR, og at rabatten vil give lige mulighed for 

afdækning af fleksibilitetsbehov imellem lager og gasbørser. 

Nødforsyningstarif 

Energinet har valgt at videreføre den hidtil godkendte metode for afregning af nødforsy-

ningstariffen. Energinet har anmeldt nødforsyningstariffen som en ikke-transmissions-

tjeneste efter NC TAR artikel 4, stk. 4. Energinet gengiver dog i anmeldelsen kun en 

overordnet beskrivelse af nødforsyningstariffen. 

 

Forsyningstilsynet har derfor anmodet Energinet om yderligere oplysninger til metoden 

for nødforsyningstariffen, heriblandt det økonomiske grundlag og tarifniveauet, i medfør 

af NC TAR artikel 26, stk. 1 (c). ACER har ligeledes i deres ikke-bindende analyse på-

peget de manglende oplysninger og anført, at de derved ikke har haft mulighed for at 

vurdere elementet. Der henvises herom til delafsnittet ”Supplerende analyse”. 

 

Forsyningstilsynet er ligeledes medio marts 2022 blevet bekendt med ændringer til det 

danske nødforsyningskoncept. Dette beskrives yderligere i delafsnittet ”Supplerende 

analyse”. 

Afskaffelse af volumentariffen 

Forsyningstilsynet fastlagde ved den seneste afgørelse om en ny tarifmetode for det 

danske gastransmissionssystem4 et fast kapacitet/volumensplit (CAPEX/OPEX-split) på 

70 pct./30 pct. Energinet har til den nye tarifmetode anmeldt et fast kapacitet/volumen-

split på 100 pct./0 pct. Dette vil medføre, at Energinets omkostningsbase udelukkende 

finansieres via kapacitetstariffer. 

 

NC TAR fastsætter, at en TSO’s indtægter primært skal komme fra kapacitetstariffer, og 

at eventuelle volumentariffer primært skal være baseret på omkostninger relateret til 

 
4 Forsyningstilsynets afgørelse af 31. maj 2019 i sag nr. 18/20253.  
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konkrete gasstrømme. Der er således ikke efter NC TAR et krav om, at der skal indgå 

volumentariffer i TSO’ens indtægter.  

 

Energinet begrunder afskaffelsen af volumentariffer med faldende variable omkostnin-

ger. Energinet forventer, at de samlede gasflow-relaterede omkostninger vil udgøre un-

der 1 pct. af den samlede omkostningsbase. Energinet anfører dermed, at der ikke er et 

tilstrækkeligt mængdedrevet omkostningsgrundlag for en hensigtsmæssig fortsættelse 

af en opdeling af transmissionstariffen.  

 

Energinet understøtter anmodningen om afskaffelse af volumentariffen med en bereg-

ning af den potentielle volumentarif for 2023. Energinet forventer, at de variable omkost-

ninger for året 2023 vil beløbe sig til 6 mio. DKK (OPEX). Med et forventet exit-flow på 

129.978 GWh vil en potentiel volumentarif dermed være på ca. 0,00005 DKK/kWh. 

 

Energinet anfører endvidere, at en afskaffelse vil harmonisere det danske gasmarked 

med de forbundne markeder, idet hverken Sverige, Tyskland eller Polen anvender volu-

mentariffer. 

Multiplikatorer og rabat for lange kontrakter 

Energinet har i anmeldelsen af en ny tarifmetode valgt at anmelde multiplikatorer for 

både korte og lange kapacitetsprodukter. De korte produkter karakteriseres ved en va-

righedsperiode på under 1 år, og de lange produkter karakteriseres ved en varighed på 

5 år eller derover. I delafsnittene nedenunder gennemgås de to anmeldte elementer. 

 

Korte produkter under 1 år 

Energinet ønsker at videreføre de gældende multiplikatorer for korte kapacitetsprodukter 

under 1 år. Energinet har anmeldt niveauerne illustreret i tabel 2 nedenfor. En multipli-

kator over 1 vil medføre en merbetaling i forhold til et årsprodukt. Energinet anfører, at 

de anmeldte multiplikatorer skal give transportkunderne incitament til at booke kapaci-

tetsprodukter med en længere varighed, hvilket understøtter markedet og stabiliteten i 

tarifniveauet. Energinet bemærker yderligere, at de anmeldte multiplikatorer for produk-

ter under 1 år svarer til de gældende multiplikatorer i Tyskland dog med undtagelse af 

intradag-produktet, hvor Energinet har anmeldt et lavere niveau end gældende i Tysk-

land. 

TABEL 2 | ANMELDTE MULTIPLIKATORER FOR KORTE PRODUKTER UNDER 1 ÅR 

Multiplikator Niveau Procent 

Kvartalsprodukt 1,10 10 pct. 

Månedsprodukt 1,25 25 pct. 

Dags- og intradags-produkt 1,40 40 pct. 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 
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Energinet anfører i anmeldelsen, at de anmeldte niveauer for multiplikatorer for korte 

produkter under 1 år, er i overensstemmelse med niveauerne som fastsat efter NC TAR 

artikel 13, stk. 1. 

 

Lange produkter på 5 år og derover (rabat) 

Forsyningstilsynet afviste i den seneste afgørelse af 31. maj 2019 angående en ny tarif-

metode for det danske gastransmissionssystem, at indføre en rabat på lange kapaci-

tetsprodukter. Forsyningstilsynets begrundede afvisningen med, at tilsynet anså den an-

meldte multiplikator for diskriminerende og konkurrencehæmmende. Energinet bemær-

ker i anmeldelsen, at Forsyningstilsynet dog ikke udtalte sig afvisende over for mulighe-

den for en rabat på lange kapacitetsprodukter generelt. 

 

Energinet anmelder en rabat på lange produkter med en varighed på 5 år eller derover, 

dvs. den samtidige bookning af mindst fem sammenhængende årsprodukter. Rabatten 

indføres ved en multiplikator under 1, hvilket medfører en mindre betaling i forhold til et 

almindeligt årsprodukt. Rabatten skal være trinvis stigende med produktets varighed. 

 

Energinet har anmeldt en trappetrinsmodel for beregning af multiplikatoren, hvilket er 

illustreret nedenfor i figur 3. 

FIGUR 3 | ANMELDT MODEL FOR BEREGNING AF MULTIPLIKATOR 

 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Energinet anfører, at den anmeldte multiplikator for lange produkter skal gælde for alle 

kapacitetsbookninger på 5 år eller derover inklusiv den allerede allokerede kapacitet i 

forbindelse med Open Season 2017 (Baltic Pipe projektet). Den anmeldte model vil for 

en kapacitetsbooking på 15 år medføre en multiplikator på 0,944, og dermed en rabat 

på 5,60 pct. 

 

Energinet har anmeldt følgende multiplikatorer for lange produkter på 5 år eller derover, 

illustreret i tabel 3 nedenfor. 
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TABEL 3 | ANMELDTE MULTIPLIKATORNIVEAUER FOR LANGE PRODUKTER 

Varighed af kapacitetsbooking Multiplikator Rabat 

5 år 0,984 1,60 pct. 

6 år 0,980 2,00 pct. 

7 år 0,976 2,40 pct. 

8 år 0,972 2,80 pct. 

9 år 0,968 3,20 pct. 

10 år 0,964 3,60 pct. 

11 år 0,960 4,00 pct. 

12 år 0,956 4,40 pct. 

13 år 0,952 4,80 pct. 

14 år 0,948 5,20 pct. 

15 år 0,944 5,60 pct. 

Kilde: Forsyningstilsynets egne beregninger baseret på model angivet af Energinet: ”Endelig høring: Ta-

rifmetodejusteringer” (2021) 

Energinet bemærker, at modellen giver alle transportkunder på det danske gasmarked 

mulighed for at opnå rabatten, deriblandt også deltagere fra Open Season 2017 og 

2019. 

 

Energinet begrunder de anmeldte multiplikatorer med hensynene til dels den langsig-

tede finansiering af transmissionssystemet dels balancen mellem korte og langsigtede 

handler på det danske gasmarked. 

 

Energinet fremfører, at lange kontrakter giver Energinet en økonomisk sikkerhed i rela-

tion til indtægter over en længere periode, ligesom det giver klarere investeringssignaler 

over for Energinet. En rabat på lange kapacitetsprodukter vil give netbrugerne bedre 

incitament til at indgå lange kontrakter, selvom de derved accepterer at have mindre 

fleksibilitet og en større økonomisk og regulatorisk risiko i forhold til netbrugere, som 

primært anvender produkter med kort varighed. 

 

Det er Energinets opfattelse, at det er rimeligt og sagligt begrundet at kompensere net-

brugere for deres villighed til at påtage sig øget risiko. Energinet bemærker yderligere, 

at fremtiden for gassystemet set i forhold til den grønne omstilling udfordrer investerings-

behovet for transmissionssystemet, hvorfor Energinet finder det meningsfuldt at give 

markedet incitamenter til langsigtede bookinger for derved at skabe større økonomisk 

balance i det samlede system. Det er endvidere Energinets opfattelse, at en balanceret 

tarifstruktur mellem korte og lange produkter afspejler risikoen ved produkterne. En ra-

bat på lange produkter vil understøtte konkurrencen på det danske gasmarked. Det er 

på den baggrund Energinets overordnede opfattelse, at den anmeldte metode er i over-

ensstemmelse med kravene i gasforordningens artikel 13, hvorefter metoden skal være 

baseret på transparente og ikke-diskriminerede principper, og bidrage til effektiv handel 
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samt konkurrence på markedet, samtidig med at krydssubsidiering undgås og der an-

spores til langsigtede investeringer i transmissionssystemet. 

Referenceprismetode (RPM) 

Energinet ønsker at videreføre den gældende RPM, dvs. uniform tarifmetode, som For-

syningstilsynet godkendte ved den seneste tarifmetodeafgørelse af 31. maj 2019. Ener-

ginet bemærker, at denne metode har været grundigt belyst overfor både markedet, 

Forsyningstilsynet og ACER i forbindelse med anmeldelsen og godkendelsen af en ny 

tarifmetode i 2018/2019. Energinet henviser dermed til den første anmeldelse fra 2018 

og Forsyningstilsynets afgørelse i 2019 for en mere detaljeret gennemgang af det uni-

forme tarifprincip.  

 

Det er Energinets opfattelse, at en uniform allokering af omkostninger har en række 

fordele for markedet: Den anmeldte RPM medfører et transparent prissignal med deraf 

følgende lave transaktionsomkostninger, ligesom metoden tilvejebringer lige adgangs-

omkostninger geografisk og for forskellige transportkunder. Ligeledes giver den an-

meldte RPM efter Energinets opfattelse et solidt grundlag for at vurdere indtægter og 

omkostninger ved eventuelle fremtidige systemudvidelser. Energinet anfører videre, at 

den anmeldte RPM giver et mere transparent prissignal sammenlignet med CWD-me-

toden, idet det reducerer risikoen for forvridningstab forbundet med mulige kunstige pris-

forskelle mellem punkterne som resultat af CWD-metoden. 

 

Energinet anfører, at den anmeldte RPM er omkostningsreflekterende, idet de historiske 

investeringsbeslutninger kun har begrænset relevans for den fremtidige anvendelse af 

transmissionssystemet. Det anføres desuden, at geografiske afstande kun i begrænset 

udstrækning er en reel omkostningsfaktor. Da en stor del af dimensioneringen af syste-

met og investeringsbeslutningerne strækker sig tilbage til 1980’erne, er det Energinets 

opfattelse, at de nedskrevne bogførte anlægsværdier i vid udstrækning kan betragtes 

som værende sunk ift. at sende et meningsfuldt prissignal. Energinet mener endvidere, 

at det ikke vil være rimeligt at allokere historisk baserede omkostninger rundt til de nu-

værende, individuelle punkter/brugere. Dertil er det Energinets opfattelse, at den nuvæ-

rende systemanvendelse er væsentligt forskellig fra de antagelser, som lå til grund for 

de oprindelige investeringsbeslutninger, og de nuværende transmissionsbrugere har 

langt overvejende ikke været en del af den historiske systemudbygning. Energinet an-

fører ligeledes, at den anmeldte RPM ikke skaber flaskehalse, og at anvendelsen af en 

auktionsbaseret allokeringsmekanisme reducerer behovet for differentierede reference-

priser. Ligeledes er det Energinets opfattelse, at både den anmeldte RPM og CWD-

metoden teoretisk medfører forvridningstab, men at den anmeldte RPM giver et mere 

transparent prissignal end CWD-metoden. 

 

Energinet anfører også, at omkostningsallokering via uniforme kapacitetstariffer generelt 

er robust i forhold til ændringer i mængder og flowmønstre. Metoden understøtter, at 

ændringerne primært har en skaleringseffekt, hvor alle entry-exit-punkters tariffer for-

skydes opad eller nedad, mens auktionsbaseret allokering både modvirker flaskehalse 

og sender tilstrækkelige investeringssignaler om behovet for fremtidige systemudvidel-

ser. 
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Det er derudover Energinets opfattelse, at den anmeldte RPM giver en rimelig fordeling 

af omkostninger og nyttevirkning ved Baltic Pipe-projektet, og derved understøtter prin-

cippet om ikke-diskrimination for en RPM. Energinet finder det rimeligt, at såvel omkost-

ningerne som fordelene (lavere tariffer) bliver proportionalt fordelt mellem nye og eksi-

sterende systembrugere via de uniforme kapacitetstariffer (reduktion i tarifferne bliver 

via uniform tarifering fordelt til alle punkter i systemet – dermed ”rammer” det både nye 

og eksisterende brugere af systemet). Energinet anfører også, at den anmeldte RPM i 

større grad end CWD-metoden fremmer effektiv gashandel og konkurrence på gasmar-

kedet, samt lige adgang prismæssigt mellem transit, import, indenlandsk produktion og 

dansk produktion fra Nordsøen. Energinet anfører videre, at den anmeldte RPM svarer 

til den i Tyskland og Polen anvendte RPM, og dermed understøtter en regulatorisk har-

monisering af forbundne markeder. 

 

Energinet har for at understøtte den anmeldte RPM foretaget følsomhedsberegninger 

for tre andre tarifmetoder: CWD, differentieret og marginal. Alle tarifberegningerne er 

baseret på en række antagelser om kapacitet og mængder, inkl. antagelser baseret på 

Analyseforudsætninger 20215.  

 

Energinets datagrundlag for de årlige mængder stammer fra analyseforudsætningerne 

for månedsopdelte årsprofiler i de enkelte entry- og exit-punkter, og for de forventede 

kapacitetsprodukter (års-, kvartals- og månedsprodukter) i alle relevante entry- og exit-

punkter. Energinets forventede mængder og kapacitetsbookinger for perioden 2023 til 

2027 er angivet i tabel 4 og 5 nedenfor. 

  

 
5 Energistyrelsen: Analyseforudsætninger AF2021 
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TABEL 4 | FORVENTEDE MÆNGDER FOR 2023-2027 

Årsmængder i GWh - Exit 2023 2024 2025 2026 2027 

Joint Exit Zone (D) 31.923 30.109 29.406 27.472 25.879 

Ellund (IP1) 700 700 700 700 700 

Everdrup (BP2) 91.355 91.355 91.355 91.355 91.335 

Samlet – Exit 129.978 128.164 127.461 125.527 123.934 

      

Årsmængder i GWh – Entry      

Nybro (P1) 8.184 25.903 24.082 24.771 28.574 

Ellund (IP1) 24.360 9.373 10.246 6.763 754 

RES (P2) 7.736 8.657 8.903 9.762 10.376 

Entry North Sea (BP1) 83.699 78.230 78.230 78.230 78.230 

Everdrup (BP2) 0 0 0 0 0 

Samlet - Entry 129.978 128.164 127.461 125.527 123.934 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

TABEL 5 | FORVENTEDE KAPACITETSBOOKINGER FOR 2023-2027 

Kapacitet i MWh/h/år - Exit 2023 2024 2025 2026 2027 

Ellund (IP1) 89 89 89 89 89 

Joint Exit Zone (D) 3.836 3.618 3.533 3.301 3.110 

Lager (S) 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 

Everdrup (BP2) 10.641 10.641 10.641 10.641 10.641 

Samlet - Exit 17.666 17.448 17.364 17.131 16.940 

      

Kapacitet i MWh/h/år – Entry      

Nybro (P1) 1.038 3.286 3.055 3.142 3.624 

RES (P2) 981 1.098 1.129 1.238 1.316 

Ellund (IP1) 3.090 1.189 1.300 858 96 

Lager (S) 5.350 5.350 5.350 5.350 5.350 

Entry North Sea (BP1) 10.554 10.554 10.554 10.554 10.554 

Everdrup (BP2) 0 0 0 0 0 

Samlet - Entry 21.013 21.476 21.387 21.142 20.940 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 
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De uniforme tariffer for perioden er beregnet ved metoden, som fremgår af figur 4. 

FIGUR 4 | TARIFBEREGNINGSMETODE FOR UNIFORME TARIFFER 

 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Energinet anvender et såkaldt entry-exit-split til beregninger af de kapacitetsbaserede 

transmissionstariffer. Entry-exit-splittet definerer andelen af omkostninger, der kan hen-

føres til henholdsvis entry-kapacitet og exit-kapacitet. Energinet anfører, at der kun kan 

opnås ens (uniforme) tariffer i alle punkter, såfremt omkostningerne allokeres ex post. 

Entry-exit tariffer i det danske transmissionssystem er altid blevet beregnet som ex post, 

der bestemmes af deres relative andel af de kombinerede reservationer. Inden for ram-

merne af en uniform omkostningsfordelingsmetode resulterer et ex post entry-exit-split i 

en kapacitetstarif, der er ens for alle punkter. Et ex ante entry-exit split vil derimod resul-

tere i forskellige tariffer for entry- og exit-punkter afhængigt af forholdet mellem entry- 

og exit-kapacitetsreservationer. Energinet oplyser, at ex post entry-exit-splittet for det 

danske system historisk har varieret og forventeligt vil variere over tid. I 2014 til 2016 

var entry-kapacitetsreservationer større end de reserverede exit-kapaciteter, mens der 

fra 2017 var en større eller samme andel af exit-kapacitetsreservationer. Entry-exit-split-

tet afhænger af kapacitetsreservationerne, dvs. af transportkundernes flowmønstre. 

Energinet bemærker, at der ikke er krav om at anvende et ex-ante split, når CWD-me-

toden ikke anvendes. Ved anvendelse af et ex post split kombineret med en uniform 

allokering fremkommer et forenklet prissignal med samme pris for alle punkter. 

 

Beregningsmetoden illustreret i figur 4 resulterer i følgende tariffer for alle entry-exit-

punkter i år 2023, jf. nedenstående tabel 6.  

TABEL 6 | UNIFORM TARIF FOR PERIODEN 2023-2027 

Uniforme resulterende tariffer 

(DKK/kWh/h/y) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Kapacitetstarif  

(alle entry-exit-punkter) 

34,29 34,06 34,32 34,94 35,54 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Energinet har derudover beregnet ruteomkostningerne ved de uniforme tariffer for år 

2023 ud fra et princip om ruteomkostninger. Disse fremgår af nedenstående tabel 7. Der 

er her blot tale om en simpel addition af entry- og exit-tariffen for ruteomkostningen, 

svarende til at trække gas ind og ud af det danske transmissionssystem. 
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TABEL 7 | RUTEOMKOSTNINGER FOR ÅR 2023 VED UNIFORM – ENTRY/EXIT 

DKK/kWh/h/år 
Exit 

Lager/GTF/ETF Joint Exit Zone Ellund Everdrup 

E
n

tr
y
 

Lager/GTF/ETF  - 34,29 34,29 34,29 

Nybro 34,29 68,57 68,57 68,57 

RES 34,29 68,57 68,57 68,57 

Entry North Sea 34,29 68,57 68,57 68,57 

Ellund 34,29 68,57 - 68,57 

Everdrup 34,29 68,57 68,57 - 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Note: Den første kolonne er tariffer, da exit-tariffen for Lager/GTF/ETF er nul. Tarifferne i de resterende 

kolonner er ruteomkostninger. 

Energinet anfører, at introduktionen af en rabat på lange produkter vil have en effekt på 

årstariffens niveau, hvor det angivne niveau for tariffen vil stige for netbrugere, der køber 

produkter under 5 år og falde for kunder, der køber produkter på 5 år eller derover. 

 

CWD-metoden 

CWD-metoden er en teoretisk beregningsmetode baseret på et princip om kapacitets-

vægtede afstande i systemet. Energinet anfører, at CWD-metoden er unødigt komplice-

ret set i forhold til et relativt lille og simple transmissionssystem som det danske.  

FIGUR 5 | ILLUSTRATION AF PUNKT-PLACERINGER I ET SYSTEM MED OPSTRØM 

 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Note: Punktnavnene er forkerte i to tilfælde. Det korrekte navn for BP1 er ”Entry North Sea” og for BP2 

er det ”Everdrup”. Energinet har korrigeret dette i det opfølgende notat til Forsyningstilsynet. 
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Energinets punktantagelser fremgår af ovenstående figur 5 og viser alle entry- og exit-

punkter i det danske transmissionssystem angivet med kilometerkoordinater. For RES, 

Joint Exit Zone og Lager er der beregnet en teoretisk placering, da punkterne er virtuelle 

og har flere fysiske placeringer. Kortet benyttes til at beregne de fysiske afstande mellem 

alle forbundne entry- og exit-punkter. Afstande opgøres som den korteste rute i systemet 

baseret på de angivne kilometerkoordinater. 

 

CWD anvender to faktorer til at bestemme tarifferne: afstand mellem punkter samt ka-

pacitetsbelastningen. I udgangspunkt er det afstanden, der benyttes som allokerings-

nøgle. Denne nøgle vægtes med de forventede kapacitetsreservationer i de enkelte 

punkter, hvorefter den endelige allokeringsnøgle bliver de kapacitetsvægtede afstande, 

jf. boks 3 der illustrerer metoden. 

 

BOKS 3 | SIMPLIFICERET EKSEMPEL PÅ KAPACITETSVÆGTET AFSTAND 

 

For hver MWh, der bliver leveret ind i transmissionssystemet fra et entry-

punkt, skal det vurderes, hvor mængden transporteres hen. Fordelingen af 

MWh på exit-punkter sker relativt i forhold til et kvalificeret skøn om de 

fremtidige kapacitetsreservationer for alle de exit-punkter, der er forbundet 

med det pågældende entry-punkt. 

 

Hvis det antages, at der bliver reserveret 100 MWh entry-kapacitet samlet 

for alle fire exit-punkter i systemet, så skal de 100 MWh allokeres ud på de 

fire punkter baseret på forventning om fremtidig kapacitetsreservation. 

 

Det kunne antages, at 25 af de 100 MWh blev reserveret i Joint Exit Zone, 

40 MWh i Everdrup, 10 MWh i Lager og 25 MWh i Ellund Exit. Dette bliver 

omregnet til en fordelingsnøgle (vægtning), der får betydning for, hvor me-

get de respektive exit-punkter skal ”belaste” det pågældende entry-punkt 

ift. deres afstand til entry-punktet. 

Det kunne også antages, at der forventes kapacitetsreservation på 80 

MWh i Everdrup, men kun 20 MWh i Joint Exit Zone. Det betyder, at af-

standen til Everdrup fra det pågældende entry-punkt bliver vægtet 4 gange 

mere end afstanden til Joint Exit Zone. Deraf betegnelsen kapacitetsvæg-

tet afstand. 

 

 

 

Nedenstående tabel 8.viser Energinets beregninger af tariffer og ruteomkostninger som 

følge af CWD-metoden. Energinet anfører, at Baltic Pipe-punkterne (Entry North Sea og 

Everdrup) ved CWD-metoden vil generere ca. 78 pct. af indtægterne i det samlede trans-

missionssystem, hvilket er højere end kapacitetsandelen på ca. 70 pct. 
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TABEL 8 | RUTEOMKOSTNINGER FOR ÅR 2023 VED CWD – ENTRY/EXIT 

DKK/kWh/h/år 
Exit 

Lager/GTF/ETF Joint Exit Zone Ellund Everdrup 

E
n

tr
y
 

Lager/GTF/ETF  - 27,90 26,08 38,42 

Nybro 25,10 53,00 51,18 63,52 

RES 19,03 46,94 45,11 57,45 

Entry North Sea 38,34 66,24 64,42 76,76 

Ellund 22,29 50,19 - 60,71 

Everdrup 0,00 27,90 26,08 - 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Note: Den første kolonne er tariffer, da exit-tariffen for Lager/GTF/ETF er nul. Tarifferne i de resterende 

kolonner er ruteomkostninger. 

Differentieret tarifmetode 

Energinet anfører i anmeldelsen som en følsomhedsanalyse til den uniforme metode og 

CWD-metoden også tariffer og ruteomkostninger baseret på en differentieret tarifme-

tode, hvor omkostningerne til opstrømsrørledningen fjernes fra omkostningsbasen og 

tillægges som et selvstændigt tarifelement til Entry North-Sea-punktet. De øvrige tariffer 

beregnes fortsat ud fra en uniform metode. Ved dette princip sker der dermed ikke en 

socialisering af opstrømsomkostningerne. 

 

Energinet har til den differentierede tarifmetode anvendt følgende beregningsmetoder, 

jf. nedenstående figur 6. 

FIGUR 6 | BEREGNINGSMETODE – GRUNDELEMENT OG OPSTRØMSELEMENT 

 
 

 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

 

Energinet har i anmeldelsen beregnet følgende tariffer og ruteomkostninger som følge 

af den differentierede tarifmetode, jf. nedenstående tabel 9. Energinet anfører, at Baltic 

Pipe-punkterne (Entry North Sea og Everdrup) ved en differentieret tarifmetode vil ge-

nerere ca. 77 pct. af indtægterne i det samlede transmissionssystem. Dette er højere 

end kapacitetsandelen på ca. 70 pct. og meget tæt på indtægtsandelen ved CWD-me-

toden. 
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TABEL 9 | RUTEOMKOSTNINGER FOR ÅR 2023 VED DIFFERENTIERET – ENTRY/EXIT 

DKK/kWh/h/år 
Exit 

Lager/GTF/ETF Joint Exit Zone Ellund Everdrup 

E
n

tr
y
 

Lager/GTF/ETF  - 25,89 25,89 25,89 

Nybro 25,89 51,78 51,78 51,78 

RES 25,89 51,78 51,78 51,78 

Entry North Sea 49,94 75,83 75,83 75,83 

Ellund 25,89 51,78 - 51,78 

Everdrup 25,89 51,78 51,78 - 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Note: Den første kolonne er tariffer, da exit-tariffen for Lager/GTF/ETF er nul. Tarifferne i de resterende 

kolonner er ruteomkostninger. 

Marginal tarifmetode 

Energinet har som endnu en følsomhedsanalyse fremlagt tariffer og ruteomkostninger 

baseret på en marginal tarifmetode, hvor alle omkostningerne relateret til Baltic Pipe 

projektet fjernes fra omkostningsbasen og tillægges som et selvstændigt tarifelement til 

Entry North Sea- og Everdrup-punkterne. De øvrige tariffer beregnes fortsat ud fra en 

uniform metode. Ved den marginale tarifmetode sker der således ingen socialisering af 

omkostningerne forbundet med Baltic Pipe-projektet, dvs. at hverken opstrøms- eller 

nedstrømsomkostningerne socialiseres. 

 

Energinet har til den marginale tarifmetode anvendt følgende beregningsmetoder, hvor 

alle omkostninger og kapaciteter relateret til Baltic Pipe-projektet er udeladt og beregnet 

særskilt, jf. nedenstående figur 7. 

FIGUR 7 | BEREGNINGSMETODE – GRUNDELEMENT OG BALTIC PIPE ELEMENT 

 
 

 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Energinet har i anmeldelsen beregnet følgende tariffer og ruteomkostninger som følge 

af den marginale tarifmetode, jf. nedenstående tabel 10. Energinet anfører, at Baltic 

Pipe-punkterne (Entry North Sea og Everdrup) ved en marginal tarifmetode vil generere 

ca. 58 pct. af indtægterne i det samlede transmissionssystem, hvilket er markant under 

kapacitetsandelen på ca. 70 pct. 
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TABEL 10 | RUTEOMKOSTNINGER FOR ÅR 2023 VED MARGINAL – ENTRY/EXIT 

DKK/kWh/h/år 
Exit 

Lager/GTF/ETF Joint Exit Zone Ellund Everdrup 

E
n

tr
y
 

Lager/GTF/ETF  - 47,62 47,62 28,60 

Nybro 47,62 95,23 95,23 76,22 

RES 47,62 95,23 95,23 76,22 

Entry North Sea 28,60 76,22 76,22 57,21 

Ellund 47,62 95,23 - 76,22 

Everdrup 28,60 76,22 76,22 - 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Note: Den første kolonne er tariffer, da exit-tariffen for lager/GTF/ETF er nul. Tarifferne i de resterende 

kolonner er ruteomkostninger. 

Som det fremgår af ovenstående har Energinet i anmeldelsen fremlagt fire forskellige 

metoder til beregning af tariffer og ruteomkostninger for år 2023. Tabel 11 nedenfor gi-

ver et overblik over de forskellige metoder. Den uniforme metode er den anmeldte me-

tode. 

TABEL 11 | OVERBLIK OVER RESULTERENDE TARIFFER FOR ÅR 2023 

Kapacitetstariffer - Exit 

(DKK/kWh/h/år) 

Uniform CWD Differentieret Marginal 

Ellund (IP1) 34,29 26,08 25,89 47,62 

Joint Exit Zone (D) 34,29 27,90 25,89 47,62 

Lager (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Everdrup (BP2) 34,29 38,42 25,89 28,60 

     

Kapacitetstariffer - Entry 

(DKK/kWh/h/år) 

    

Nybro (P1) 34,29 25,10 25,89 47,62 

RES (P2) 34,29 19,03 25,89 47,62 

Ellund (IP1) 34,29 22,29 25,89 47,62 

Lager (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entry North Sea (BP1) 34,29 38,34 49,94 28,60 

Everdrup (BP2) 34,29 n/a 25,89 28,60 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Energinet beskriver i anmeldelsen, at Energinet pga. afskaffelsen af volumentariffen ikke 

finder det nødvendigt at redegøre for, hvorledes den anmeldte RPM sikrer netbrugerne 

imod betydelig volumenrisiko, jf. NC TAR artikel 7, litra d. 
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Både Forsyningstilsynet og ACER var uenige i den vurdering. Energinet har derfor til 

ACER’s ikke-bindende analyse, jf. bilag 7, yderligere redegjort for volumenrisikoen i sy-

stemet. Energinet har forklaret, at Energinet ikke forventer nogen nævneværdig ned-

gang i gasstrømme over den kommende reguleringsperiode. Energinet nævner også, at 

afskaffelsen af volumentariffen eliminerer risikoen for lavere gasstrømme set ift. allerede 

indgåede kapacitetskontrakter. Det er derfor Energinets opfattelse, at systemet ikke er 

udsat for nogen betydelig volumenrisiko. 

Vurdering af omkostningsfordeling (CAA) 

NC TAR fastsætter, at det endelige høringsmateriale skal indeholde en vurdering af om-

kostningsfordelingsvurderingen, den såkaldte Cost Allocation Assessment (CAA). For-

målet med CAA er, at give en indikation af graden af krydssubsidiering mellem system-

interne netbrugere og systemeksterne netbrugere ved den foreslåede tarifmetode, jf. 

boks 4. Anvendelsen af indenlandske punkter defineres som systeminterne imens an-

vendelsen af grænsepunkter defineres som systemeksterne. 

 

BOKS 4 | SIMPEL BESKRIVELSE AF CAA 

 

CAA sammenligner hvor meget de hhv. systemeksterne og de systemin-

terne brugere betaler via deres tariffer til Energinet for deres respektive 

belastning af systemet. Belastningen af systemet fastsættes med ud-

gangspunkt i de kapacitetsvægtede afstande. 

 

CAA-vurderingen er baseret på teoretiske beregninger for et sammenlig-

ningsindeks, jf. NC TAR artikel 5. 

 

CAA-sammenligningsindeks bør ligge i intervallet 0 pct. – 10 pct. 

 

Hvis sammenligningsindekset er større end 10 pct. er dette en teoretisk 

indikation på en for stor grad af krydssubsidiering mellem systeminterne 

brugere og systemeksterne brugere af systemet. 

Sammenligningsindekset viser ikke direkte, hvilken retning krydssubsidie-

ringen går – dvs. om det er de systeminterne brugere, krydssubsidieringen 

er til ugunst for (at de systeminterne brugere ud fra den teoretiske CAA-

vurdering betaler for meget), eller om det er de system-eksterne brugere 

af systemet, krydssubsidieringen er til ugunst for (dvs. at det i stedet for er 

de systemeksterne brugere af systemet, der betaler for meget). 

 

 

 

Energinet har beregnet CAA-værdier for den anmeldte RPM (uniform tarifmetode), 

CWD-metoden, den differentierede tarifmetode og den marginale tarifmetode. Disse re-

sultater fremgår af nedenstående tabel 12. Energinet har ligeledes fremlagt et sammen-

ligningsindeks fordelt på de fire metoder. Indekset dækker hele den anmeldte regule-

ringsperiode, jf. tabel 13. 
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TABEL 12 | ENERGINETS BEREGNINGER AF CAA FOR 2023 

 CWD Uniform Differentieret Marginal 

Ratio intra (intern) 

revenue intra (mio. DKK) 

driver intra 

103 

361 

3.505.384 

112 

394 

3.505.384 

120 

422 

3.505.384 

251 

880 

3.505.384 

Ratio cross (ekstern) 

revenue cross (mio. DKK) 

driver cross 

100 

676 

6.779.812 

95 

642 

6.779.812 

91 

614 

6.779.812 

87 

587 

6.779.812 

Sammenligningsindeks 3 pct. 17 pct. 28 pct. 97 pct. 

Kilde: Energinet ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021), opfølgende notat af 4. marts 2022. 

 

TABEL 13 | CAA SAMMENLIGNINGSINDEKS FOR ÅR 2023-2027 

 CWD Uniform Differentieret Marginal 

2023 11 pct.* 17 pct. 28 pct. 97 pct. 

2024 13 pct.* 22 pct. 33 pct. 101 pct. 

2025 13 pct.* 21 pct. 33 pct. 104 pct. 

2026 14 pct.* 21 pct. 33 pct. 107 pct. 

2027 15 pct.* 22 pct. 34 pct. 111 pct. 

Kilde: Energinet ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021), ACER’s analyse (2022) 

Note: *CAA-værdierne for CWD er opdateret på baggrund af ACER’s ikke-bindende analyse, som påpe-

gede fejl i beregningen af CAA. De afviger derfor fra CAA-værdierne for CWD-metoden i bl.a. tabel 12. 

Energinet bemærker til CAA-beregningerne, at den uniforme tarifmetode, hvis man ser 

bort fra CWD, er den metode, som medfører den laveste grad af krydssubsidiering i 

transmissionssystemet. CWD-metoden vil i Energinets optik være en unødig kompleks 

tarifmetode for et forholdsvis lille og simpelt transmissionssystem som det danske og 

henviser her til Forsyningstilsynets metodegodkendelse af den uniforme tarifmetode i 

2019. 

 

Forsyningstilsynet har som opfølgning på bl.a. ACER’s ikke-bindende analyse anmodet 

Energinet om yderligere beregninger af graden af krydssubsidiering. Disse er yderligere 

beskrevet i delafsnittet ”Supplerende analyse”. 

Socialisering af opstrømsomkostninger 

Forsyningstilsynet godkendte den 14. februar 2022 en metode for etablering af en fælles 

markedszone for det danske onshore transmissionssystem og den del af Baltic Pipe, 

som forbinder det norske gassystem med transmissionssystemet ved den jyske vest-

kyst. Denne del af Baltic Pipe betegnes EPII-grenrørledningen eller opstrømsrørlednin-

gen. Energinet ønsker med den godkendte metode at skabe en enkel markedsadgang 
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for transportkunder og sikre en effektiv drift af de to systemer. Energinet bemærker, at 

et afgørende element i markedszonen er, at der kun bør gælde én uniform tarif for det 

samlede system. Energinet ønsker, at Gas TSO’s opkrævning af omkostninger til køb 

af rådighed over kapacitet i opstrømsrørledningen fra Gasopstrøm via Rådighedsaft-

alen6 inkluderes i tarifmetoden. 

 

Energinet har anmeldt, at omkostningerne til rådigheden over kapacitet i opstrømsrør-

ledningen skal indgå i tarifmetoden som en ikke-transmissionstjeneste, der skal opkræ-

ves som uniform ikke-transmissionstarif. Energinet ønsker dermed i praksis at tilbyde 

markedsadgang via én samlet uniform tarif. 

 

Energinet anfører i anmeldelsen, at ønsket om inklusion af opstrømsomkostningerne i 

tarifmetoden har været tydeligt kommunikeret i både høringen af ”Tariff principles and 

market design in a Baltic Pipe Open Season” fra 2016 og i forbindelse med anmeldelsen 

af den nuværende tarifmetode. 

 

Det er Energinets opfattelse, at inddragelsen af opstrømsrørledningen i den fælles mar-

kedszone er til gavn for alle brugere af transmissionssystemet, idet der opnås en række 

synergier i driften af det samlede system, og fordi det medfører væsentlig lavere en-

hedstariffer for netbrugerne. Energinet anfører videre, at transmissionssystemets om-

kostninger til køb af rådigheden over kapaciteten i opstrømsrørledningen dermed vil 

kunne opkræves hos alle brugere af transmissionssystemet. Energinet bemærker end-

videre, at Energinet finder det afgørende at bevare en så lav kompleksitet i det danske 

transmissionssystem som muligt. 

 

Delafsnittet ”Supplerende analyse” nedenfor indeholder yderligere oplysninger til meto-

den for ikke-transmissionstjenesten, heriblandt det økonomiske grundlag og forven-

tede tarifniveau samt opstrømsrørledningens betydning for graden af krydssubsidiering 

i det danske transmissionssystem.  

ACER’S IKKE-BINDENDE ANALYSE 

ACER har i sin analyse af den anmeldte tarifmetode, jf. bilag 7, vurderet om Energinets 

endelige høringsmateriale er i overensstemmelse med kravene i NC TAR. ACER’s ana-

lyse er vejledende, og Forsyningstilsynet har valgt at imødekomme ACER’s anbefalinger 

om behovet for yderligere oplysninger fra Energinet. Forsyningstilsynet har derfor an-

modet Energinet om en række yderligere uddybninger og beregninger samt medtaget 

ACER’s analyse som et væsentligt element ved vurderingen af nærværende sag. 

 

Resultatet af ACER’s analyse beskrives nedenfor. 

ACER’s hovedkonklusioner 

 Energinets endelige høringsmateriale indeholder størstedelen af de påkrævede op-

lysninger i NC TAR med undtagelse af primært oplysninger vedr. nødforsyningsta-

riffen. 

 ACER er positive over for afskaffelsen af volumentariffen. 

 
6 Rådighedsaftalen er beskrevet nærmere i Forsyningstilsynets afgørelse af 14. februar 2022 ”Anmeldelse af 

fælles markedszone”. 
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 ACER anfører, at den foreslåede rabat på lange produkter ikke er i overensstem-

melse med NC TAR. Desuden vurderer ACER, at rabatten ikke kan anses som en 

multiplikator. 

 ACER nævner, at krydssubsidieringsberegningerne for den uniforme tarifmetode 

overstiger grænseværdien på 10 pct. ACER pointerer dog, at dette er gældende for 

alle beregninger på tværs af metode, og at det er svært sammenligne resultaterne. 

 ACER konkluderer, at Energinet ikke i tilstrækkelig grad har påvist, at den uniforme 

tarifmetode overholder kravene i NC TAR. 

 ACER anfører, at kravene i NC TAR ikke er overholdt ift. en socialisering af op-

strømsomkostninger. ACER anfører, at Energinet ikke i tilstrækkelig grad har iden-

tificeret, hvem som har gavn af ikke-transmissionstjenesten. 

 De nødvendige oplysninger for vurdering af nødforsyningstariffen (ikke-transmissi-

onstjeneste) er ikke inkluderet i det endelige høringsmateriale. ACER har derved 

ikke kunne vurdere elementet. 

ACER’s anbefalinger til Forsyningstilsynet 

 ACER anbefaler, at der foretages en grundig vurdering af krydssubsidiering, inkl. 

en begrundelse for beregninger over grænseværdien. Følsomhedsberegninger 

bør foretages for at vise effekten af fælleszonen og af socialisering af opstrøms-

omkostninger. 

 ACER anbefaler, at der foretages en vurdering af, hvorvidt alternative tarifmeto-

der, så som kapacitetsvægtet afstand (CWD), i større grad afspejler kravene om 

bl.a. omkostningsægthed, og om især CWD af den grund vurderes som en bedre 

referenceprismetode end det uniforme. Forsyningstilsynet anbefales i samme om-

bæring af overvåge udviklingen i transport af transitgas ift. kravet om vurdering af 

volumenrisiko. 

 ACER anbefaler at der foretages en vurdering af, hvorvidt den anmeldte nødforsy-

ningstarif lever op til kravene for en ikke-transmissionstarif iht. NC TAR artikel 4, 

stk. 4. Forsyningstilsynet skal yderligere fastlægge reglerne for Energinet, hvis 

Energinet agerer som nødforsyningsleverandør. 

 ACER anbefaler, at opstrømsrørledningen underlægges samme regulering som 

transmissionssystemet, idet Energinet ønsker en socialisering af omkostningerne. 

Herunder anbefales Forsyningstilsynet at: 

 Vurdere hvorledes socialiseringen af opstrømsomkostningerne påvirker kon-

kurrencen, krydssubsidiering og effektiviteten af omkostningsallokeringen. 

Krydssubsidieringsanalysen bør være samlet for både transmission og ikke-

transmission. 

 Afklare, hvordan opstrømsomkostningerne splittes imellem forhandlet og re-

guleret adgang. 

 Afklare, hvorledes under/overdækning af omkostningerne behandles. 

 Afklare, hvorledes Energinet vil dække eksempelvis strandede omkostninger. 

 Anvende segmentregnskaber for opkrævning af tariffer imellem transmission 

og ikke-transmission. 

 Vurdere, hvorledes systeminterne og systemeksterne har gavn af en sociali-

sering af opstrømsomkostninger. 

 

ACER påpeger, at transparens og omkostningsægthed er vigtige betingelser i NC TAR, 

og at både CWD og det uniforme tarifmetodeprincip opfylder disse i forskellige grad. 
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ACER anerkender, at det uniforme princip sikrer en stor grad af transparens og enkelt-

hed i beregningen af tariffer om end princippet om socialisering af omkostninger redu-

cerer graden af omkostningsægthed. På den anden side påpeger ACER, at CWD skaber 

en højere grad af omkostningsægthed, idet metoden både tager kapacitet og afstand i 

betragtning i beregningen af tariffer, hvorimod CWD dog også reducerer graden af trans-

parens ift. beregningsmetode og forudsigeligheden af fremtidige tariffer ift. det uniforme 

princip. ACER nævner derfor, at det naturligt vil være en afvejning i mellem metoderne, 

men at Forsyningstilsynet anbefales at anvende CWD-metoden hvis især graden af 

krydssubsidiering ikke kan belyses i tilstrækkelig grad.  

 

ACER anerkender, at Forsyningstilsynet i afgørelsen af 14. februar 2022 om etablerin-

gen af en fælles markedszone behandler flere af ACER’s anbefalinger. 

 

ACER har ikke vurderet de anmeldte elementer om 100 pct. rabat på kapacitetstariffer 

til og fra det virtuelle lagerpunkt eller niveauerne af de anmeldte multiplikatorer på korte 

produkter. 

SUPPLERENDE ANALYSE 

Energinet har på Forsyningstilsynets anmodning bidraget med en række yderligere op-

lysninger og beregninger til brug for Forsyningstilsynets afgørelse. Forsyningstilsynet 

har især anmodet om yderligere beregninger for graden af krydssubsidiering i transmis-

sionssystemet, samt en tydelig opsplitning af de anmeldte transmissions og ikke-trans-

missionstariffer. De supplerende oplysninger skal anses som et supplement til den an-

meldte metode. Anmodningen er besvaret i et opfølgende notat af 4. marts 2022 (bilag 

4) og brev af 11. marts 2022 (bilag 5). 

 

Forsyningstilsynet vil i dette afsnit redegøre for notatet og brevet fra Energinet. Forsy-

ningstilsynet vil ligeledes redegøre for andre supplerende oplysninger. 

 

Energinets anerkender i notatet nødvendigheden af at begrænse krydssubsidiering i sy-

stemet, men anfører også at valget af referenceprismetode nødvendigvis må afgøres ud 

fra en helhedsvurdering. Energinet beskriver yderligere følsomheden af metoden for om-

kostningsfordelingsanalysen, især hvorledes resultaterne er endog meget følsomme 

over for valg af antagelser samt mindre ændringer i flowmønstre, investeringer og øvrig 

regulering. Energinet anfører, at både CWD-metoden og CAA-metoden er baseret på 

en række forenklede antagelser, som ikke giver et korrekt billede af omkostningsfakto-

rerne for det danske system. Energinet bemærker, at afstande ikke kan antages som en 

egentlig omkostningsfaktor under driftsfasen af et aktiv, da det må anses som en sunk 

omkostning.  

 

Energinet anfører i notatet, at Energinet anser den uniforme tarifmetode for den mest 

hensigtsmæssige, robuste og transparent model. Energinet finder det ikke hensigts-

mæssigt, at CWD-metoden eksempelvis medfører en ekstrem prisspredning mellem 

punkter og brugere, heriblandt substantiel prisspredning i mellem entry- og exit-tarifferne 

i samme punkt. 

 

Notatet indeholder en række beregninger for graden af krydssubsidiering i det danske 

system ved hhv. den uniforme tarifmetode og CWD-metoden. Følsomhedsanalyserne 

retter sig mod den anmeldte lagerrabat, systemet med og uden opstrømsrørledningen, 
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ændret punktplacering af BP2, ændret metodetilgang til beregning af omkostningsfakto-

rer for omkostningsfordelingsanalysen, etc. 

  

Energinet anfører i notatet bl.a., at graden af krydssubsidiering falder ved inklusion af 

opstrømsrørledningen, og at den uniforme tarifmetode er mindst krydssubsidierende 

sammenlignet med CWD-metoden, hvis kun forventet kontraktuel kapacitet anvendes 

som omkostningsfaktor.  

 

Energinet beskriver i brevet til Forsyningstilsynet, at graden af krydssubsidiering falder 

ved inklusion af opstrømsrørledningen pga. en uproportional ændring af indtægter og 

omkostningsfaktorer, hvilket påvirker den beregnede ratio (udtryk for krydssubsidiering) 

mellem systeminterne og systemeksterne netbrugere.  

 

Energinet anfører, at det bl.a. skyldes at tarifindtægterne falder mindre end omkost-

ningsfaktoren, når opstrømsrørledningen fjernes fra CAA-beregningerne. Energinet an-

fører yderligere, at kombinationen af uniforme tariffer med inklusion af opstrømsrørled-

ningen er den mest hensigtsmæssige og rimelige model, der bedst opfylder de overord-

nede hensyn og krav til valg af tarifmetode i medfør af NC TAR. 

 

Energinet har en række bemærkninger til den anmeldte rabat på lange produkter, her-

iblandt påvirkningen af transmissionstariffen for Baltic Pipe-brugere. Beregningerne skal 

påvise, at rabatten delvist betales af Baltic Pipe-brugerne selv. Energinet har ligeledes 

på Forsyningstilsynets anmodning undersøgt det lovforberedende arbejde til NC TAR 

set ift. anvendelsen af multiplikatorer. Energinet anfører i notatet, at det ikke synes for-

udsat, at der skulle være et forbud mod en sådan rabat, ligesom Energinet ikke finder 

det foreneligt med formålet med NC TAR at have fastsat udtømmende lister og mulige 

tiltag. Det er efter Energinets opfattelse afgørende, at det anmeldte element er i over-

ensstemmelse med gasforordningens artikel 13. 

 

I notatet beskriver Energinet desuden en opsplitning af transmissions- og ikke-transmis-

sionstariffer for alle punkter for år 2023, fordelt ved hhv. den uniforme tarifmetode og 

CWD-metoden. Det fremgår bl.a., at ikke-transmissionstariffen beregnes til 8,40 

kr./kWh/h/år for året 2023. 

 

Energinet ønsker at videreføre det nugældende godkendte koncept for nødforsynings-

tariffen og anmelder elementet som en ikke-transmissionstjeneste. Energinet tydeliggør 

i anmeldelsen, at nødforsyningstariffen er to-delt for hhv. beskyttede og ikke-beskyttede 

kunder. Energinet beskriver, at opkrævningen for nødforsyning sker via distributionssel-

skabet, Evida. Energinet beskriver yderligere, at Forsyningstilsynet tidligere har god-

kendt omkostningsfordelingen imellem beskyttede og ikke-beskyttede kunder, herunder 

den to-delte tarifmetode, hvor der gælder en tarif for beskyttede kunder og en anden 

tarif for ikke-beskyttede kunder, se nedenstående figur 8. 
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FIGUR 8 | METODE FOR BEREGNING AF NØDFORSYNINGSTARIF 

 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Energinet anfører, at de på grund af usikkerheder om den fremtidige nødforsyningsøko-

nomi ikke kan redegøre for en præcis omkostningsfordeling. Energinet forventer dog, at 

de fremtidige omkostninger vil udgøre ca. 100 mio. DKK om året, hvilket med et forbrug 

i 2023 på 24.417 GWh svarer til en forventet tarif for beskyttede kunder på 0,473 

øre/kWh og for ikke-beskyttede kunder på 0,232 øre/kWh. Energinet beskriver yderli-

gere, at håndteringen af nødforsyningsopgaven er økonomisk adskilt fra de øvrige trans-

missionsopgaver, og at der føres segmentregnskaber for separat håndtering af over-

/underdækning.  

 

Energinet anfører i anmeldelsen, at Energinet finder det anmeldte i overensstemmelse 

med NC TAR. Energinet beskriver yderligere i brev af 11. marts 2022 til Forsyningstilsy-

net (bilag 5), at man ikke anser NC TAR for relevant ved en eventuel godkendelse af et 

nyt nødforsyningskoncept. 

 

Forsyningstilsynet er medio marts blevet gjort bekendt med ændringer i det danske nød-

forsyningskoncept (nødplan). Energistyrelsen har således med virkning fra den 19. 

marts 2022 ændret den hidtidige mekanisme med en pro-rata fordeling af overskydende 

gas til ikke-beskyttede kunder: Fordelingen vil nu ske efter en prioriteret liste af ikke-

beskyttede kunder. Denne prioritering udarbejdes af de danske sektormyndigheder. Den 

prioriterede liste er hverken offentliggjort eller tilgængelig for Forsyningstilsynet.  

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1938 af 25. oktober 2017 om for-

anstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden (nødforsyningsforordningen) 

indeholder bestemmelser med henblik på beskyttelse af gasforsyningssikkerheden i EU. 

 

Det følger af nødforsyningsforordningens præambelbetragtning 26, at den kompetente 

myndighed bør arbejde tæt sammen med den nationale regulerende myndighed (NRA), 

når de udfører opgaver, der er fastsat i den pågældende forordning. Det følger af nød-

forsyningsforordningens artikel 8, stk. 2, at naturgasvirksomhederne, de relevante orga-

nisationer, som repræsenterer private og industrielle gaskunders interesser, herunder 

elproducenterne, elektricitetstransmissionssystemoperatørerne og, for så vidt den ikke 

er den kompetente myndighed, den nationale regulerende myndighed (NRA) bør høres 

om udarbejdelsen af en handlingsplan og nødplan. 
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Forsyningstilsynet blev den 6. april 2022 orienteret af Energistyrelsen om høringsmate-

rialet vedrørende ændringen i det danske nødforsyningskoncept. Det fremgår af orien-

teringen fra Energistyrelsen, at alle ikke-beskyttede gaskunder og de svenske og tyske 

kompetente myndigheder er blevet hørt. Det ændrede nødforsyningskoncept er ligele-

des notificeret til Europa-Kommissionen. 

I orienteringen fra Energistyrelsen, samt det fremsendte høringsmateriale fremgår det, 

at de ikke-beskyttede gaskunder bliver opdelt i to grupper:7  

- Virksomheder med et samfundskritisk gasforbrug. 

- Virksomheder uden et samfundskritisk gasforbrug.  

 

Samfundskritiske virksomheder bliver rangeret indbyrdes på den prioriterede liste. Even-

tuel overskydende gas bliver fordelt til disse virksomheder først og i forhold til listen. Når 

de prioriterede samfundskritiske virksomheder er blevet forsynet med gas i forhold til 

deres kritiske behov, vil eventuelt overskydende tilgængelig gas blive fordelt pro rata 

blandt de øvrige ikke-beskyttede gaskunder. 

 

Energinet forklarer slutteligt i notatet af 4. marts 2022 mere detaljeret om ændringerne 

for tarifafregningsperioden. Energinet understreger, at der ikke er tale om en ændring af 

perioden for årskontrakten, men kun for tariffen. Energinet beskriver, at den tydeligste 

ændring vil være offentliggørelse af tarifinformationerne, som fra 2023 forventes offent-

liggjort 1. december fremfor 1. september. Energinet beskriver videre, at Energinet med 

ændringen af afregningsperioden vil undgå den nuværende periodeforskydning mellem 

gasår og kalenderår. Energinet beskriver herudover i brevet til Forsyningstilsynet, at 

Energinet forventer at udbyde en tarif svarende til en fjerdedel af årstariffen for mellem-

perioden mellem den nye tarifmetode og ændringen i afregningsperioden, dvs. 4. kvartal 

2022.  

SAGENS PARTER 

Forsyningstilsynet har vurderet, hvem der kan anses som part(er) i sagen.  

 

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

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

forstås i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige regler om partsbe-

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

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

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

udover at være væsentlig – også være individuel.  

 

Forsyningstilsynet anser Energinet Gastransmission A/S (CVR nr. 39315084) som part 

i sagen i forvaltningsretlig forstand, idet Energinet Gastransmission A/S skal anvende 

metoden som en del af sin opgavevaretagelse. Forsyningstilsynet lægger i den sam-

menhæng til grund, at Myndighedsenheden hos Energinet, som er en del af Energinets 

koncernmoderselskab som selvstændig offentlig virksomhed (SOV) (CVR nr. 

28980671), er partsrepræsentant for Energinet Gastransmission A/S.   

 

 
7 Kriterierne findes også her: Energistyrelsen af 15. marts 2022 ”Kriterier for prioritering af gas mellem de ikke-

beskyttede danske gaskunder”, link. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/gasforsyning/forsyningssikkerhed-naturgas
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Energinet har udarbejdet forhøringsmateriale og det endelige høringsmaterialedoku-

ment som et metodeforslag til Forsyningstilsynets godkendelse. Der er tale om en sam-

let tarifmodel for det danske transmissionssystem, hvor Energinet er transmissionssy-

stemoperatør. Energinet skal implementere metoden som godkendt af Forsyningstilsy-

net, og Energinet er ansvarlig for alle tarif-elementer over for gasmarkedet, fordi den til 

enhver tid godkendte tarifmodel skal være reflekteret i Energinets regler for brug af 

transmissionssystemet, Betingelser for Gastransport. 

 

Energinets metoder til opkrævning af tariffer for brug af det danske transmissionssystem 

er generel og retter sig til alle netbrugere, som transporterer gas i transmissionssyste-

met, og Forsyningstilsynet vurderer i lighed med tidligere tarifmetode-afgørelser, at in-

gen enkelt netbruger i det danske system som udgangspunkt bliver berørt af ændringer 

i den generelle tarifmodel på en måde, der stiller den/de pågældende netbrugere væ-

sentligt anderledes i forhold til de øvrige netbrugere i systemet. Forsyningstilsynet vur-

derer derfor, at udgangspunktet er, at ingen individuelle netbrugere i det eksisterende 

system som udgangspunkt er parter i sagen i forvaltningsretlig forstand. 

 

Forsyningstilsynet finder, at der for Baltic Pipe-projektet kan være netbrugere, som må 

anses som parter i sagen som følge af en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen.  

 

Baggrunden herfor er følgende: Baltic Pipe-projektet er formelt godkendt. Den danske 

andel af Baltic Pipe-projektet bliver fuldt omfattet af den til enhver tid gældende tarifme-

tode for Danmark. Baltic Pipe-projektet giver netbrugere mulighed for at transportere (og 

dermed pligt til at betale tariffer for) gasmængder, som er næsten fem gange så store 

som det samlede danske forbrug i dag - altså en potentiel gastransport og tarifbetaling 

af en helt anden størrelsesorden end det, der er normen i det nuværende transmissi-

onssystem.  

 

Energinet og Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo S.A., commercial registration 

number: KRS 0000059492 (herefter PGNiG) har indgået bindende transportkontrakter 

for Baltic Pipe Projektet (Open Season 2017 kontrakter) for en 15-årig periode, og disse 

lange kontrakter dækker en årlig kapacitet på ca. 8 mia. m³, dvs. 80 pct. af den samlede 

kapacitet. 

 

Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund PGNiG har en væsentlig og individuel in-

teresse i afgørelsen. Det skyldes, at det vil have store konsekvenser for PGNiG, hvis 

tilsynet ikke kan godkende den anmeldte tarifmetode, eller hvis tilsynet godkender me-

toden med ændringer 

HØRING 

Energinet har haft tarifmetoden i forhøring og i endelig høring. Energinet sendte den 

anmeldte metode i forhøring fra den 14. september 2021 til den 28. september 2021. 

Energinet modtog i den forbindelse tre høringssvar fra hhv. Dansk Energi, Ørsted og 

PGNiG. De tre høringssvar er vedlagt Energinets endelige høringsmateriale. 

 

I dette afsnit gengives høringssvarene til Energinets endelige høring samt Forsynings-

tilsynets partshøring og offentlige høring af udkast til afgørelse. Herudover gengives hø-

ringssvar fra regulerende myndigheder fra direkte forbundne medlemsstater, jf. NC TAR 

artikel 28. 



FORSYNINGSTILSYNET | TARIFMETODE I DET DANSKE GASTRANSMISSIONSSYSTEM 2022-2027 

 

Side 37/88 

ENERGINETS ENDELIGE HØRING 

 

Energinet sendte metodeanmeldelsen i endelig høring fra den 14. oktober 2021 til den 

14. december 2021og modtog høringssvar fra Dansk Energi, Ørsted, og PGNiG. I det 

følgende gengives hovedpointerne fra høringssvarene for så vidt som Forsyningstilsynet 

finder dem relevante for sagens afgørelse. Energinet har offentliggjort de indkomne hø-

ringssvar og et referat af disse på sin hjemmeside. 

 

Dansk Energi 

Dansk Energi bakker op om, at splittet mellem anvendelse af kapacitets- og volumenta-

riffer ændres fra 70/30 til 100/0. Dansk Energi bakker ligeledes op om, at princippet om 

100 pct. rabat på transmissionstariffer til og fra det virtuelle lagerpunkt videreføres, så 

der, ifølge Dansk Energi, ikke betales tariffer for den samme gasvolumen flere gange.  

 

Dansk Energi finder det derimod hverken hensigtsmæssigt eller rimeligt, at indføre en 

rabat på lange kapacitetsreservationer. Dansk Energi mener derfor ikke, at der bør in-

troduceres en rabat for bookinger på fem år eller mere. Til støtte herfor anføres bl.a., at 

der med Baltic Pipe ikke er behov for rabat på lange kontrakter, fordi der med Baltic Pipe 

ikke længere vil være en udfordring for den langsigtede investering i det danske trans-

missionssystem, ligesom rabat på lange kontrakter ikke matcher tendensen i handelen 

med gas. Dansk Energi fremfører, at der fremover med sammenkoblede markeder, og 

med ønsket om fleksibilitet og agilitet i markedet, i stedet vil være et øget behov for 

kortere produkter.  

 

Dansk Energi tilslutter sig, at referenceprismetoden fastholdes som uniform tarifmetode 

og bakker op om forslagets argumentation herfor. Dansk Energi bakker ligeledes op om, 

at opkrævningsperioden ændres fra gasår til kalenderår af hensyn til ensretning blandt 

EU lande og tilføjer, at overgangen fra gasår til kalenderår bør tilrettelægges hensigts-

mæssigt og til mindst mulig gene for transportkunderne.  

 

Ørsted 

Ørsted bakker op om at kapacitets-/volumensplittet ændres til 100/0 og den dertilhø-

rende analyse. Ørsted bakker ligeledes op om forslaget om at forsætte med 100 pct. 

rabat på transport til/fra det virtuelle lagerpunkt. 

 

Ørsted støtter derimod ikke forslaget om at indføre rabatter på lange kontrakter. Ørsted 

fremfører, at der med Baltic Pipe ikke vil være udfordringer med den fremtidige trans-

portkapacitet. Der vil derimod være et øget behov for korte kontrakter, som også kan 

understøtte fleksibiliteten i markedet. Ørsted mener, at forslaget om rabatter på lange 

produkter går imod det overordnede mål om et fleksibelt og effektivt marked. Ørsted 

rejser ligeledes tvivl om lovligheden ved at indføre rabatten med tilbagevirkende kraft.  

 

Ørsted tilslutter sig, at princippet om en uniform tarifmetode fastholdes og bakker op om 

forslagets argumentation herfor.  

 

Ørsted skriver, at de savner en mere dybdegående vurdering af de potentielle finansielle 

effekter ved en socialisering af opstrømsomkostningerne, samt hvorvidt dette har en 

bredere påvirkning af Nordsøproducenterne og de danske aktører. Ørsted anerkender 
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dog, at Baltic Pipe samlet set bidrager væsentligt til finansieringen af det danske trans-

missionssystem med deraf lavere enhedstariffer. 

 

Ørsted bakker op, om at ændre opkrævningsperioden fra gasår til kalenderår henset til, 

at dette vil harmonisere opkrævningen af tariffer i det danske transmissionssystem med 

de øvrige systemer i Nordvesteuropa.  

 

PGNiG 

PGNiG tilslutter sig forslaget om en rabat for lange kontrakter og bemærker, at en højere 

rabat, som foreslået ved Energinets metodeanmeldelse fra 2018, bør overvejes. PGNiG 

udtrykker bekymring ved graden af krydssubsidiering i det danske transmissionssystem 

og påpeger, at en rabat på lange kontrakter vil kunne modsvare dette.  

 

PGNiG tilslutter sig forslaget om en uniform tarif. 

 

PGNiG bakker op om at opkrævningsperioden af tariffer ændres til kalenderår, men ud-

trykker bekymring om selve processen med at ændre perioden. Det vil være fordelsag-

tigt for markedsaktørerne at få kendskab til, hvordan processen tænkes gennemført og, 

hvordan det vil påvirke kapacitetsreservationsperioderne, især om det vil medføre at 

perioden overstiger 3 måneder.  

 

PGNiG påpeger, at splittet mellem kapacitets- og volumentariffen ikke bør ændres fra 

70/30 til 100/0 med henvisning til, at denne ændring ikke er samstemmende med mar-

kedet. PGNiG anfører samtidig, at 70/30 splittet bør fortsættes. PGNiG anfører, at lavere 

gas-volumener i Danmark ikke skal medføre øgede tariffer for transitkunder med langt 

sigte. PGNiG tilføjer, at man især bør sikre sig, at transport af gas igennem Danmark er 

konkurrencedygtigt med alternative ruter, og at de foreslåede priser derfor bør være 

sammenlignelige med alternative ruter i nabolandene. 

 

PGNiG påpeger yderligere, at man kan tilslutte sig en 100 pct. rabat på tariffer til og fra 

det virtuelle lagerpunkt, såfremt øvrige forhold forbliver som hidtil, hvilket især gælder 

fastholdelsen af den uniforme tarif og introduktionen af en rabat for lange kontrakter. 

PARTSHØRING AF AFGØRELSE 

[Placeholder] 

OFFENTLIG HØRING AF AFGØRELSE 

[Placeholder] 

HØRINGSSVAR FRA REGULERENDE MYNDIGHEDER FRA DIREKTE FOR-

BUNDNE MEDLEMSSTATER 

Forsyningstilsynet skal i medfør af NC TAR artikel 28 på samme tid som Energinets 

endelige høring, foretage en høring af de nationale reguleringsmyndigheder i alle direkte 

forbundne medlemsstater og de relevante interesseparter om niveauet af multiplikatorer, 

niveauet af sæsonfaktorer efter artikel 15 (hvis relevant) og niveauet af rabatter efter 

artikel 9, stk. 2 og artikel 16. 
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Forsyningstilsynet har vurderet de relevante forbundne nationale reguleringsmyndighe-

der til at være tyske Bundesnetzagentur (herefter BNetzA), svenske Energinmarknads-

inspektion (herefter Ei) og polske Urzad Regulacji Energetyki (herefter URE). Forsy-

ningstilsynet finder, at der ikke er andre relevante interesseparter, som ikke også vil blive 

hørt under Forsyningstilsynets offentlige høring af afgørelsesudkastet. 

 

Forsyningstilsynet anmodede Energinet om, at udarbejde et notat (bilag 3) omhand-

lende niveauet af multiplikatorer, niveauet af sæsonfaktorer efter artikel 15 (hvis rele-

vant) og niveauet af rabatter efter artikel 9, stk. 2 og artikel 16. 

 

Forsyningstilsynet afholdt høring fra den 23. november 2021 til o den 21. december 

2021. 

 

Ei og BNetzA har hhv. den 21. og den 22. december 2021 oplyst til forsyningstilsynet, 

at de ingen bemærkninger havde til de anmeldte niveauer. 

 

Efter at have imødekommet UREs anmodning om en længere høringsfrist modtog For-

syningstilsynet et høringssvar fra URE den 10. januar 2022. URE bemærkede, at de 

fandt de anmeldte multiplikatorer for korte produkter og metoden for beregning af rabat 

for afbrydelige produkter i overensstemmelse med NC TAR, og bekræftede at sæson-

faktorer ikke ville finde anvendelse fra 1. oktober 2022. URE havde ingen yderligere 

bemærkninger. 

 

Forsyningstilsynet vil medtage de modtagne høringssvar i begrundelsen i denne afgø-

relse det omfang de findes relevante, således at Forsyningstilsynet i overensstemmelse 

med NC TAR artikel 28 sikrer den relevante oplysning af sagen. 
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RETSGRUNDLAG 

DANSKE RETSREGLER  

 

GASFORSYNINGSLOVEN (LOVBEKENDTGØRELSE NR. 126 AF 6. FEBRUAR 

2020 OM GASFORSYNING MED SENERE ÆNDRINGER) 

 

Energinet har ansvaret for forsyningssikkerheden i Danmark, jf. § 12, stk. 1, nr. 3: 

 

§ 12. Et transmissionsselskab skal: 

 
1) i fornødent omfang tilslutte anlæg til opgradering af biogas (opgraderingsanlæg), jf. § 35 a, 
stk. 1 og 2, distributionssystem og forbrugere, 

2) sikre og måle kvaliteten af den gas, der leveres fra eller til transmissionssystemet,  

3) varetage opgaver vedrørende forsyningssikkerheden i Danmark,  

4) samarbejde med andre transmissionsselskaber i Danmark og i andre lande med henblik på 
en effektiv udveksling af gas,  

5) udarbejde planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet,  

6) sikre den sikkerhedsmæssigt forsvarlige fysiske balance i selskabets transmissionssystem,  

7) sikre, at der er økonomiske incitamenter for systembrugere til at opretholde balancen i sel-
skabets transmissionssystem uden indgreb efter nr. 6, jf. §§ 20 og 36 a, og 

8) anvende gennemsigtige, ikkediskriminerende, markedsbaserede metoder ved anskaffelse af 
den nødvendige energi, det anvender til at udføre sit hverv.  
[…] 

 
Stk. 2.Aftaler i medfør af stk. 1, nr. 4, der vedrører drift af transmissionsforbindelser mellem 
Danmark og et land uden for Den Europæiske Union, skal anmeldes til Forsyningstilsynet.  

Stk. 3.Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af be-
stemmelserne i stk. 1, herunder regler om afgrænsning af opgaverne, jf. dog § 23 a. Klima-, 
energi- og forsyningsministeren kan endvidere give pålæg om ændringer i forsyningssikkerhe-
den.  

Stk. 4.Klima-, energi- og forsyningsministeren kan beslutte, at opgaver, som bevillingshaveren 
er pålagt efter stk. 1, nr. 2-7, med mindst 1 års varsel overføres til en systemoperatør 

EU RETLIGE REGLER  

 

Metoder til fastsættelse af transmissionstariffer er i dag udtømmende reguleret i euro-

pæisk regulering – dvs. i den europæiske gasforordning og den afledte netregel om har-

moniserede transmissionstarifstrukturer for gas (NC TAR). 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 715/2009 AF 

13. JULI 2009 OM BETINGELSERNE FOR ADGANG TIL NATURGASTRANS-

MISSIONSNET (GASFORORDNINGEN) 

 

Gasforordningen fastsætter de grundlæggende krav til de nationale transmissionstarif-

fer.  

 

Af forordningens artikel 1, litra b, fremgår, at forordningen bl.a. har til formål at fastsætte 

ikke-diskriminerende regler om betingelserne for adgang til LNG-faciliteter og lagerfaci-

liteter under hensyntagen til de nationale og regionale markeders særlige kendetegn.  

 

Af forordningens artikel 13 fremgår, at de nationale transmissionstariffer og metoderne 

herfor skal afspejle omkostningerne, tilgodese behovet for systemintegritet, være gen-

nemsigtige og ikke-diskriminerende, og at de skal bidrage til effektiv handel med gas 

samt konkurrence samtidig med at krydssubsidiering undgås: 
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Artikel 13 Tariffer for netadgang 

 

1. De tariffer eller metoder til beregning af disse, som transmissionssystemoperatører anvender, 

og som er godkendt af de regulerende myndigheder i medfør af artikel 41, stk. 6, i direk-

tiv2009/73/EF, samt de tariffer, der er offentliggjort i medfør af artikel 32, stk. 1, i samme direktiv, 

skal være gennemsigtige, tilgodese behovet for systemintegritet og forbedring deraf og afspej-

lede faktiske omkostninger, for så vidt sådanne omkostninger svarer til en effektiv og strukturelt 

sammenlignelig netoperatørs omkostninger og er gennemsigtige, samtidig med at de giver et 

rimeligt investeringsafkast, og der skal, hvor det er rimeligt, tages hensyn til de regulerende myn-

digheders benchmarking af tariffer. Tarifferne eller metoderne til beregning af disse skal anven-

des på en ikke-diskriminerende måde.  

 

Medlemsstaterne kan beslutte, at tarifferne også kan fastsættes gennem markedsbaserede ord-

ninger, såsom auktioner, forudsat at sådanne ordninger og indtægterne herfra er godkendt af 

den regulerende myndighed.  

 

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 

samtidig med at der anspores til investeringer og opretholdes eller skabes interoperabilitet for 

transmissionsnet.  

 

Tariffer for netbrugere skal være ikke-diskriminerende og skal fastsættes særskilt for hvert ind-

fødningspunkt til og udtagningspunkt fra transmissionssystemet. Mekanismer til omkostningsfor-

deling og metoder til takstfastsættelse i forbindelse med indfødningspunkter og udtagningspunk-

ter godkendes af de nationale regulerende myndigheder. Medlemsstaterne sikrer, at netafgifter 

efter en overgangsperiode, dvs. senest den 3. september 2011, ikke beregnes ud fra kontrakt-

mæssigt fastsatte transportruter. 

 

2. Tarifferne for netadgang må hverken begrænse markedets likviditet eller medføre skævheder 

i handelen på tværs af grænserne mellem forskellige transmissionssystemer. Når forskelle i ta-

rifstrukturer eller balanceringsmekanismer hindrer handelen på tværs af transmissionssyste-

merne, skal transmissionssystemoperatøren uanset artikel 41, stk. 6, i direktiv 2009/73/EF i tæt 

samarbejde med de relevante nationale myndigheder arbejde aktivt for konvergens mellem ta-

rifstrukturerne og principperne for gebyropkrævning, herunder i forbindelse med balancering. 

 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/460 AF 16. MARTS 2017 OM 

FASTSÆTTELSE AF EN NETREGEL FOR HARMONISEREDE TRANSMISSI-

ONSTARIFSTRUKTURER FOR GAS (NC TAR)  

 

NC TAR er vedtaget med hjemmel i artikel 6, stk. 11 i forordning nr. 715/2009 om betin-

gelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (gasforordningen).  

 

Det følger af NC TAR artikel 4, stk. 1, sidste pkt., at transmissionssystemoperatørens 

tariffer skal opdeles i transmissions- og ikke-transmissionstariffer.  
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For transmissionstarifferne gælder i henhold til NC TAR artikel 4, stk. 3, at de hovedsa-

geligt skal fastsættes som kapacitetstariffer. Som en undtagelse kan der fastsættes vo-

lumentariffer (”produktionsbaserede transmissionstariffer”). 

 

 

Artikel 4 Transmissions- og ikke-transmissionstjenester og -tariffer  

 
1. En given tjeneste anses for at være en transmissionstjeneste, hvis begge de følgende kriterier 

er opfyldt: 

 

a) omkostningerne ved tjenesten er forårsaget af omkostningsfaktorerne i form af både teknisk 

eller forventet kontraktuel kapacitet og afstand  

 

b) omkostningerne ved tjenesten er relateret til investeringen i og driften af den infrastruktur, som 

er en del af det regulerede aktivgrundlag for levering af transmissionstjenester. 

 

Hvis et af de kriterier, der er anført i litra a) og b), ikke er opfyldt, kan en given tjeneste anses for 

at være enten en transmissions- eller en ikke-transmissionstjeneste afhængigt af resultaterne af 

den periodiske høring af transmissionssystemoperatøren(-erne) eller den nationale regulerings-

myndighed og beslutningen truffet af den nationale reguleringsmyndighed, jf. artikel 26 og 27.  

 

2. Transmissionstarifferne kan fastsættes på en måde, så der tages hensyn til betingelserne for 

uafbrydelige kapacitetsprodukter.  

 

3. Transmissionstjenesteindtægter skal opkræves som kapacitetsbaserede transmissionstarif-

fer.  

 

Som en undtagelse, og med forbehold af den nationale reguleringsmyndigheds godkendelse, 

kan en del af transmissionstjenesteindtægterne kun opkræves som følgende produktbaserede 

transmissionstariffer, som fastsættes hver for sig: 

 

a) et gasstrømbaseret gebyr, som skal opfylde alle følgende kriterier:  

i) det opkræves med henblik på at dække de omkostninger, som primært skyldes gasstrøm-

mængden 

ii) det beregnes på grundlag af forventede eller historiske gasstrømme, eller begge dele, og 

fastsættes på en sådan måde, at det er det samme i alle entrypunkter, og det samme i alle 

exitpunkter 

iii) det udtrykkes i penge eller naturalier 

 

b) et supplerende gebyr for opkrævede indtægter, som skal opfylde alle følgende kriterier:  

i) det opkræves med henblik på at administrere under- og overindtægter 

 ii) det beregnes på grundlag af forventede eller historiske gasstrømme eller begge dele 

iii) det anvendes i andre punkter end sammenkoblingspunkter  

iv) det anvendes, efter at den nationale reguleringsmyndighed har foretaget en vurdering af, 

hvorvidt det afspejler omkostningerne, og dets indvirkning på krydssubsidiering mellem sam-

menkoblingspunkter og andre punkter end sammenkoblingspunkter.  

 

4. Ikke-transmissionstjenesteindtægter opkræves som ikke-transmissionstariffer, som gælder for 

en given ikke- transmissionstjeneste. Sådanne tariffer skal: 

 

a) afspejle omkostningerne og være ikke-diskriminerende, objektive og gennemskuelige  

 

b) opkræves hos dem, der nyder godt af en given ikke-transmissionstjeneste, med henblik på at 

minimere krydssubsidiering mellem netbrugere i eller uden for en medlemsstat eller begge dele.  

 

Hvis en given ikke-transmissionstjeneste ifølge den nationale reguleringsmyndighed er til gavn 

for alle netbrugere, opkræves omkostningerne for en sådan tjeneste hos alle netbrugere. 
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Efter NC TAR artikel 5 skal enten transmissionsoperatøren (TSO) eller den nationale 

reguleringsmyndighed (NRA) foretage en vurdering af den foreslåede referenceprisme-

todes (kapacitetstarifmetode) omkostningsfordeling og graden af krydssubsidiering mel-

lem systeminternt transport og system ekstern transport (transit): 

 
 

Artikel 5 Vurderinger af omkostningsfordeling  

 

1. Den nationale reguleringsmyndighed eller transmissionssystemoperatøren, som besluttet af 

den nationale reguleringsmyndighed, skal udføre følgende vurderinger og offentliggøre dem som 

en del af den endelige høring, der er omhandlet i artikel 26:  

 

a) en vurdering af omkostningsfordelingen for så vidt angår transmissionstjenesteindtægter, som 

skal opkræves som kapacitetsbaserede transmissionstariffer og udelukkende være baseret på 

omkostningsfaktorerne i) teknisk kapacitet eller ii) forventet kontraktuel kapacitet eller iii) teknisk 

kapacitet og afstand eller iv) forventet kontraktuel kapacitet og afstand  

 

b) en vurdering af omkostningsfordelingen relateret til transmissionstjenesteindtægter, som skal 

opkræves som produktbaserede transmissionstariffer, hvis relevant, og udelukkende være ba-

seret på omkostningsfaktorerne i) mængden af gasstrømme eller ii) mængden af gasstrømme 

og afstand.  

 

2. Vurderingen af omkostningsfordelingen skal angive graden af krydssubsidiering mellem sy-

stemintern transport og transport til eksternt system baseret på den foreslåede referenceprisme-

tode. 

 

[3-5 er af beregningsteknisk karakter.].  

 
6. Hvis afstand anvendes som en omkostningsfaktor i kombination med teknisk eller forventet 

kontraktuel kapacitet eller gasstrømme, skal den kapacitetsvægtede gennemsnitlige afstand el-

ler respektive den produktvægtede gennemsnitlige afstand anvendes. Hvis resultaterne af sam-

menligningsindekserne for kapacitesomkostningsfordeling eller henholdsvis produktomkost-

ningsfordeling, der er nævnt i stk. 3, litra c), eller respektive stk. 4, litra c), overstiger 10 procent, 

skal den nationale reguleringsmyndighed forelægge en begrundelse for sådanne resultater i den 

beslutning, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4. 

 

 

NC TAR fastsætter i artikel 7, at den nationale referenceprismetode skal sigte mod at 

leve op til fem forskellige hensyn: 

 

Artikel 7 Valg af en referenceprismetode  

 

Referenceprismetoden skal være i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 

715/2009 og følgende krav. Den skal sigte mod, at:  

 

a) give netbrugerne mulighed for at reproducere beregningen af referencepriser og præcis frem-

skrivning af dem 

 

b) tage hensyn til de faktiske omkostninger for levering af transmissionstjenester og samtidig 

tage transmissionsnettets grad af kompleksitet i betragtning 

 

c) sikre ikke-forskelsbehandling og hindre unødig krydssubsidiering, herunder ved at tage hen-

syn til omkostningsfordelingsvurderingerne, jf. artikel 5  

 

d) 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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e) sikre, at de resulterende referencepriser ikke er konkurrenceforvridende for handel på tværs 

af grænserne. 

 

NC TAR fastsætter desuden, at såfremt den valgte tarifmetode ikke er den såkaldte 

”kapacitetsvægtede afstandsreferenceprismetode” (CWD), så skal der som minimum 

laves en sammenligning mellem den valgte tarifmetode og CWD. Parametrene i CWD 

metoden og fastsættelsen af denne fremgår af artikel 8: 

 
Artikel 8 Referenceprismetode for kapacitetsvægtet afstand  

 

1. Parametrene for den kapacitetsvægtede afstandsreferenceprismetode er som følger:  

a) andelen af transmissionstjenesteindtægter, som skal opkræves som kapacitetsbaserede 

transmissionstariffer  

 

b) den forventede kontraktuelle kapacitet i hvert entrypunkt eller en klynge af entrypunkter og i 

hvert exitpunkt eller en klynge af exitpunkter  

 

c) hvis entrypunkter og exitpunkter kan kombineres i et relevant gasstrømscenarie, den korteste 

afstand af rørledningsruterne imellem et entrypunkt eller en klynge af entrypunkter og et exit-

punkt eller en klynge af exitpunkter 

 

d) kombinationerne af entrypunkter og exitpunkter, hvis det er muligt at kombinere nogle en-

trypunkter og nogle exitpunkter i et relevant gasstrømscenarie 

 

e) den entry- og exitopdeling, der er nævnt i artikel 30, stk. 1, litra b), nr. v), 2), skal være 50/50.  

 

Hvis entrypunkter og exitpunkter ikke kan kombineres i et gasstrømscenarie, tages denne kom-

bination af entry- og exitpunkter ikke i betragtning.  

 

2. (...)   

 

Det fremgår af NC TAR artikel 9, at der skal fastsættes en mindsterabat i tarifferne til/fra 

naturgaslagre: 

 

Artikel 9 Regulering af tariffer i entrypunkter fra og exitpunkter til lagerfaciliteter samt i 

entrypunkter fra LNG-anlæg og infrastruktur, som afhjælper isolation  

 

1. En rabat på mindst 50 % skal anvendes på kapacitetsbaserede transmissionstariffer i en-

trypunkter fra og exitpunkter til lagerfaciliteter, medmindre og i det omfang en lagerfacilitet, der 

er forbundet til mere end ét transmissions- eller distributionsnet, anvendes til at konkurrere med 

et sammenkoblingspunkt.  

 

2. I entrypunkter fra LNG-anlæg og i entrypunkter fra og exitpunkter til infrastruktur udviklet med 

sigte på at afhjælpe medlemsstaters isolerede situation for så vidt angår deres gastransmissi-

onssystemer kan en rabat anvendes på de respektive kapacitetsbaserede transmissionstariffer 

med henblik på at øge forsyningssikkerheden. 

 

Formålet med rabatten er at anerkende, at lagerinfrastrukturen generelt bidrager til 

transmissionssystemets fleksibilitet og forsyningssikkerheden, jf. 4. præambelbetragt-

ning:  

 

For at undgå dobbeltbetaling for transmission til og fra lagerfaciliteter bør denne forordning fast-

sætte en mindsterabat, som anerkender en sådan infrastrukturs generelle bidrag til systemets 

fleksibilitet og forsyningssikkerheden. [ … ] 
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Af NC TAR artikel 13 fremgår, hvad niveauet af kapacitetstariffer for korte produkter 

(kortere end ét år) højst må udgøre i forhold til årskapacitetsproduktet, der er reference-

produktet, samt kriterierne for fastsættelse af eventuelle sæsonvariationer i tarifferne: 
 

Artikel 13 Multiplikatorers og sæsonfaktorers niveau  

 

1. Multiplikatorers niveau skal ligge inden for følgende intervaller:  

 

a) for kvartalsstandardkapacitetsprodukter og månedsstandardkapacitetsprodukter må den re-

spektive multiplikators niveau ikke være lavere end 1 og ikke højere end 1,5  

 

b) for dagsstandardkapacitetsprodukter og intradag standardkapacitetsprodukter må den re-

spektive multiplikators niveau ikke være lavere end 1 og ikke højere end 3. I behørigt begrundede 

tilfælde kan de respektive multiplikatorers niveau være lavere end 1, men højere end 0, eller 

højere end 3.  

 

2. (...)  

 

I henhold til artikel 26 og 27 skal TSO eller NRA foretage en eller flere høringer af den 

foreslåede referenceprismetode. Det endelige høringsdokument skal anmeldes til NRA 

og danner grundlag for NRA’s afgørelse om tarifmetoden. Af artikel 26 og 27 fremgår 

følgende:  
 

Artikel 26 Periodisk høring  

 

1. Der gennemføres en eller flere høringer af den nationale reguleringsmyndighed eller trans-

missionssystemoperatør (-en)(-erne), som besluttet af den nationale reguleringsmyndighed. I det 

omfang, det er muligt, og for at gøre høringsprocessen mere effektiv bør høringsdokumentet 

offentliggøres på engelsk. Den endelige høring inden den beslutning, der er omhandlet i artikel 

27, stk. 4, skal opfylde kravene i nærværende artikel og artikel 27 og skal omfatte følgende op-

lysninger: 

 

a) beskrivelsen af den foreslåede referenceprismetode samt følgende punkter:  

i) de vejledende oplysninger i artikel 30, stk. 1, litra a), herunder:  

1) begrundelsen for de anvendte parametre, der vedrører systemets tekniske karakteristika  

2) de tilsvarende oplysninger om de respektive værdier af disse parametre og de anvendte for-

udsætninger. 

ii) værdien af de foreslåede justeringer for kapacitetsbaserede transmissionstariffer i henhold til 

artikel 9  

iii) de vejledende referencepriser, som er underlagt høring  

iv) resultaterne, komponenterne og detaljerne i disse komponenter til vurderingen af omkost-

ningsfordelingen, som er fastsat i artikel 5 v) vurderingen af den foreslåede referenceprismetode 

i overensstemmelse med artikel 7 vi) hvis den foreslåede referenceprismetode er en anden end 

referenceprismetoden for kapacitetsvægtet afstand, der er beskrevet i artikel 8, en sammenlig-

ning med sidstnævnte, ledsaget af de oplysninger, der er anført i nr. iii)  

 
b) de vejledende oplysninger i artikel 30, stk. 1, litra b), nr. i), iv) og v)  

 

c) følgende oplysninger om transmissions- og ikke-transmissionstariffer: 

i) hvis der foreslås produktbaserede transmissionstariffer, jf. artikel 4, stk. 3:  

1) måden, hvorpå de er fastsat  

2) andelen af den tilladte eller tilstræbte indtægt, som forventes at komme fra sådanne tariffer  

3) de vejledende produktbaserede transmissionstariffer  

ii) hvis der foreslås levering af ikke-transmissionstjenester til netbrugerne:  

1) tarifmetoden for ikke-transmissionstjenester 

2) andelen af den tilladte eller tilstræbte indtægt, som forventes at komme fra sådanne tariffer  

3) måden, hvorpå den tilhørende indtægt fra ikke-transmissionstjenester afstemmes, jf. artikel 

17, stk. 3  
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4) de vejledende ikke-transmissionstariffer for ikke-transmissionstjenester, der leveres til netbru-

gerne  

 

d) de vejledende oplysninger i artikel 30, stk. 2 

 
e) hvis metoden med fast betalingspris, jf. artikel 24, litra b), anses for at være tilbudt under en 

ordning med prisloft for eksisterende kapacitet:  

i) det foreslåede indeks  

ii) den foreslåede beregning, og hvordan indtægter fra risikotillægget anvendes  

iii) i hvilke sammenkoblingspunkter og for hvilke tarifperioder en sådan fremgangsmåde foreslås 

iv) processen for at tilbyde kapacitet i et sammenkoblingspunkt, hvor både metoden med fast 

betalingspris og metoden med variabel betalingspris tilbydes, jf. artikel 24. 

 

2. Den endelige høring, inden den i artikel 27, stk. 4, omhandlede beslutning, skal være åben i 

mindst to måneder. Høringsdokumenter for alle høringer omhandlet i stk. 1, kan indebære, at 

svar afgivet i forbindelse med høringen skal indeholde en ikke-fortrolig version egnet til offentlig-

gørelse.  

 

3. Senest en måned efter afslutningen af høringen skal transmissionssystemoperatør(-en)(-erne) 

eller den nationale reguleringsmyndighed, afhængigt af den enhed, der offentliggør høringsdo-

kumentet i stk. 1, offentliggøre de indkomne høringssvar og et resumé heraf. I det omfang, det 

er muligt, og for at gøre høringsprocessen mere effektiv, bør resuméet foreligge på engelsk.  

 

4. De efterfølgende periodiske høringer afholdes i overensstemmelse med artikel 27, stk. 5.  

 

5. Efter høring af Det Europæiske Netværk af Transmissionssystemoperatører for Gas (i det 

følgende benævnt »ENTSOG«) udarbejder agenturet en skabelon til høringsdokumentet i stk. 1. 

Skabelonen skal stilles til rådighed for de nationale reguleringsmyndigheder og transmissions-

systemoperatører inden den 5. juli 2017. 

 

Artikel 27 Den nationale reguleringsmyndigheds periodiske beslutningstagning 

 

1. Ved lanceringen af den endelige høring i henhold til artikel 26, inden den i artikel 27, stk. 4, 

omhandlede beslutning, skal den nationale reguleringsmyndighed eller transmissionssystem-

operatør(-en)(-erne), som besluttet af den nationale reguleringsmyndighed, fremsende hørings-

dokumenterne til agenturet.  

 

2. Agenturet analyserer følgende aspekter af høringsdokumentet: a) om alle de oplysninger, der 

er omhandlet i artikel 26, stk. 1, er blevet offentliggjort b) om de elementer, der er genstand for 

høring i overensstemmelse med artikel 26, overholder følgende krav: 1) om den foreslåede re-

ferenceprismetode overholder kravene i artikel 7 2) om kriterierne for fastsættelse af produktba-

serede transmissionstariffer, jf. artikel 4, stk. 3, er opfyldt 3) om kriterierne for fastsættelse af 

ikke-transmissionstariffer, jf. artikel 4, stk. 4, er opfyldt.  

 

3. Senest to måneder efter afslutningen af den høring, der er omhandlet i stk. 1, offentliggør 

agenturet konklusionen på analysen udført i overensstemmelse med stk. 2 og sender denne på 

engelsk til den nationale reguleringsmyndighed eller transmissionssystemoperatøren, afhængigt 

af hvilken enhed der offentliggjorde høringsdokumentet, og til Kommissionen. Agenturet behand-

ler alle kommercielt følsomme oplysninger fortroligt.  

 

4. Senest fem måneder efter afslutningen af den endelige høring skal den nationale regulerings-

myndighed, der handler i overensstemmelse med artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF, 

træffe og offentliggøre en begrundet beslutning om alle elementer, der er fastsat i artikel 26, stk. 

1. Når beslutningen offentliggøres, fremsender den nationale reguleringsmyndighed beslutnin-

gen til agenturet og Kommissionen.  

 

5. Proceduren bestående af den endelige høring om referenceprismetoden i overensstemmelse 

med artikel 26, den beslutning, som den nationale reguleringsmyndighed træffer i overensstem-

melse med stk. 4, beregningen af tariffer på grundlag af denne beslutning og offentliggørelsen 

af tarifferne i overensstemmelse med kapitel VIII, kan indledes fra denne forordnings ikrafttræden 
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og skal være afsluttet senest den 31. maj 2019. Kravene i kapitel II, III og IV tages i betragtning 

i denne procedure. De tariffer, der gælder for den nuværende tarifperiode den 31. maj 2019, vil 

gælde indtil taksperiodens udløb. Proceduren gentages mindst hvert femte år regnet fra den 31. 

maj 2019. 

 
NC TAR fastsætter endvidere, at NRA skal foretage en særskilt høring hos regulerings-

myndigheder i alle direkte forbundne medlemsstater og de relevante interesseparter om 

de foreslåede rabatter, multiplikatorer og evt. sæsonfaktorer, jf. artikel 28: 

 

Artikel 28 Høringer om rabatter, multiplikatorer og sæsonfaktorer  

 

1. På samme tid som den endelige høring i overensstemmelse med artikel 26, stk. 1, skal den 

nationale reguleringsmyndighed foretage en høring af de nationale reguleringsmyndigheder i alle 

direkte forbundne medlemsstater og de relevante interesseparter om følgende:  

 

a) niveauet af multiplikatorer  

b) hvis det er relevant, niveauet af sæsonfaktorer og beregningerne fastsat i artikel 15 c) niveauet 

af rabatter, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, og artikel 16.  

 

Efter afslutningen af høringen træffes en begrundet beslutning i overensstemmelse med artikel 

41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF om de aspekter, der er nævnt i litra a)-c) i dette stykke. 

Hver national reguleringsmyndighed skal overveje de synspunkter, der fremsættes af nationale 

reguleringsmyndigheders i direkte forbundne medlemsstater.  

 

2. De efterfølgende høringer gennemføres hver tarifperiode fra datoen for beslutningen nævnt i 

stk. 1. Efter hver høring og som fastsat i artikel 32, litra a), skal den nationale reguleringsmyn-

dighed træffe og offentliggøre en begrundet beslutning om de aspekter, der er nævnt i stk. 1, 

litra a)-c). 

 

3. Ved vedtagelsen af beslutningerne i stk. 1 og 2 skal den nationale reguleringsmyndighed tage 

hensyn til de indkomne høringssvar og følgende aspekter:  

 

a) for multiplikatorer: 

 i) balancen mellem at lette kortfristet handel med gas og give langsigtede signaler til effektiv 

investering i transmissionssystemet  

ii) indvirkninger på transmissionstjenesteindtægter og opkrævningen heraf  

iii) behovet for at undgå krydssubsidiering mellem netbrugere og at forbedre mindsteprisers af-

spejling af omkostningerne 

iv) situationer med fysiske og kontraktuelle begrænsninger  

v) indvirkningen på gasstrømme på tværs af grænserne 

 

b) for sæsonfaktorer:  

i) indvirkningen på at lette den økonomiske og effektive udnyttelse af infrastrukturen  

ii) behovet for at forbedre mindsteprisers afspejling af omkostningerne. 

 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1938 AF 25. 

OKTOBER 2017 OM FORANSTALTNINGER TIL OPRETHOLDELSE AF GAS-

FORSYNINGSSIKKERHEDEN OG OPHÆVELSE AF FORORDNING (EU) NR. 

994/2010: 

 
Artikel 1 Genstand 

 

Ved denne forordning fastsættes bestemmelser med henblik på beskyttelse af 

gasforsyningssikkerheden i Unionen ved at sikre, at det indre marked for naturgas 

(»gas«) fungerer hensigtsmæssigt og uafbrudt, ved at gøre det muligt at træffe ekstraor-

dinære foranstaltninger, der skal gennemføres, når markedet ikke længere kan levere de 

påkrævede gasforsyninger, herunder solidaritetsforanstaltning som en sidste udvej, og 



FORSYNINGSTILSYNET | TARIFMETODE I DET DANSKE GASTRANSMISSIONSSYSTEM 2022-2027 

 

Side 48/88 

ved klart at definere og fordele ansvarsområderne mellem naturgasvirksomheder, med-

lemsstaterne og Unionen for såvel forebyggende foranstaltninger som reaktionen på 

konkrete gasforsyningsafbrydelser. Ved denne forordning fastsættes også gennemsig-

tige mekanismer vedrørende solidarisk koordinering af planlægningen vedrørende og 

reaktionen på nødsituationer på nationalt niveau, regionalt niveau og EU-niveau. 

 

Artikel 8 Fastsættelse af forebyggende handlingsplaner og nødplaner 

 
1. De foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden, der er beskrevet i en fore-

byggende handlingsplan og en nødplan, skal være klart definerede, gennemsigtige, forholds-

mæssige, ikkediskriminerende og kontrollerbare, må ikke uretmæssigt forvride konkurrencen el-

ler den effektive funktion af det indre gasmarked og må ikke bringe gasforsyningssikkerheden i 

andre medlemsstater eller i Unionen i fare.  

 

2. Efter høring af naturgasvirksomhederne, de relevante organisationer, som repræsenterer pri-

vate og industrielle gaskunders interesser, herunder elproducenterne, elektricitetstransmissions-

systemoperatørerne og, for så vidt den ikke er den kompetente myndighed, den nationale regu-

lerende myndighed fastsætter den kompetente myndighed i hver medlemsstat: a)  en forebyg-

gende handlingsplan med de foranstaltninger, der er nødvendige for at eliminere eller afbøde de 

konstaterede risici, herunder virkningerne af foranstaltningerne vedrørende energieffektivitet og 

på efterspørgselssiden i de fælles og nationale risikovurderinger og i overensstemmelse med 

artikel 9 b) en nødplan med foranstaltninger, som skal træffes for at eliminere eller afbøde kon-

sekvenserne af en gasforsyningsafbrydelse i overensstemmelse med artikel 10. 
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om vurderingen af Energinets anmeldte tarifmetodes overensstem-

melse med NC TAR. 

 

Forsyningstilsynet har indledningsvis vurderet de formelle krav til anmeldelsen, som føl-

ger af NC TAR artikel 26, stk. 1. 

 

Der er bl.a. tale om krav om, at Energinet i egenskab af transmissionssystemoperatør 

offentliggør en række oplysninger, såsom forventede fremtidige tariffer, forventede gas-

strømme, afstand mellem entry- og exitpunkter og opdeling af indtægter mellem system-

interne og systemeksterne brugere.  

 

Forsyningstilsynet finder, at det anmeldte materiale med inddragelse af de supplerende 

oplysninger som Energinet har sendt til Forsyningstilsynet på baggrund af bl.a. ACER’s 

ikke-bindende analyse (ACER’s analyse tabel 6), lever op til de formelle krav, der følger 

af NC TAR artikel 26 stk. 1. Forsyningstilsynet har herved lagt vægt på, at kravene til 

beskrivelsen af den foreslåede referenceprismetode, de vejledende oplysninger og re-

ferencepriser samt sammenligningen af den anmeldte RPM med CWD-metoden (her-

under for omkostningsfordelingen i systemet) er opfyldt. Forsyningstilsynet finder ligele-

des, at det samlede materiale er i overensstemmelse med de formelle oplysningskrav 

ved levering af ikke-transmissionstjenester til netbrugerne.  

 

Energinet afholdte endelig høring fra den 14. oktober 2021 til 14. december 2021. For-

syningstilsynet finder derved metodeanmeldelsen i overensstemmelse med NC TAR ar-

tikel 26, stk. 2. Energinet har efterfølgende på deres hjemmeside offentliggjort de ind-

komne høringssvar og et resumé heraf8, jf. NC TAR artikel 26, stk. 3. 

 

Den seneste tarifmetodeafgørelse blev af Forsyningstilsynet truffet den 31. maj 2019. 

Forsyningstilsynet finder derved metodeanmeldelsen samt høringen for rettidig idet der 

maksimalt må gå fem år, jf. NC TAR artikel 26, stk. 4. 

 

Forsyningstilsynet vil derved ikke til hvert enkelt delelement foretage en vurdering i med-

før af NC TAR artikel 26. 

 

Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen følger nedenstående opbygning: 

- Vurdering og fastsættelse af reguleringsperiode 

- Vurdering af ændring af opkrævningsperiode 

- Vurdering af sæsonfaktorer 

- Vurdering af transporttarif til og fra lager 

- Vurdering af nødforsyningstarif 

- Vurdering af fordeling mellem kapacitet og volumentarif 

- Vurdering af multiplikatorer 

- Vurdering af referenceprismetoden (RPM) 

- Vurdering af inklusion (socialisering) af opstrømsomkostninger 

- Opsummering 

 
8 Energinet: Høringssvar og resumé for den endelige høring, link 

https://en.energinet.dk/Gas/Tariffs-and-Fees/Future-methodology


FORSYNINGSTILSYNET | TARIFMETODE I DET DANSKE GASTRANSMISSIONSSYSTEM 2022-2027 

 

Side 50/88 

VURDERING AF REGULERINGSPERIODE 

I dette afsnit skal Forsyningstilsynet vurdere og godkende reguleringsperioden for den 

anmeldte tarifmetode. Energinet har anmeldt, at tarifmetoden skal træde i kraft den 1. 

oktober 2022, og gælde for en femårig periode. 

 

I medfør af NC TAR, artikel 27, stk. 5, skal proceduren vedr. tarifmetoder som minimum-

gentages hvert femte år.  

 

Forsyningstilsynet har overvejet om den anmeldte reguleringsperiode skal gælde for en 

kortere periode end de anmeldte fem år. Forsyningstilsynet finder konkret, at de tidligere 

hensyn til genopbygningen af Tyra-feltet, den nye økonomiske regulering af Energinet, 

samt idriftsættelsen af Baltic Pipe den 1. oktober 2022 kun vil have indflydelse på den 

anmeldte tarifmetode i en kortere periode. En afgørelse om, at reguleringsperioden skal 

gælde i en kortere periode end 5 år skal derfor kunne begrundes i hensynet til stabiliteten 

i gassystemet ved eksempelvis et markant fald i de transporterede gasmængder, eller 

hensynet til sikring af omkostningsægthed i forhold til variable omkostninger.  

 

Forsyningstilsynet ikke, at der er holdepunkter for, at det vil være nødvendigt at anvende 

en kortere reguleringsperiode end fem år. Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse 

vægt på, at der ikke i den kommende reguleringsperiode forventes at forekomme mar-

kante ændringer i transmissionssystemet og deraf følgende ekstraordinære situationer 

på det danske gasmarked. De forhold, som Forsyningstilsynet lagde vægt på i afgørel-

sen af den 31. maj 2019, hvor der blev fastsat en reguleringsperiode på kun tre år er 

således ikke relevante for den kommende reguleringsperiode. Endvidere lægger Forsy-

ningstilsynet vægt på hensynet til, at markedet skal kunne indrette sig på gældende 

vilkår over en længere periode.  

 

På den baggrund godkender Forsyningstilsynet, at den anmeldte tarifmetode gælder i 5 

år fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2027. 

VURDERING AF ÆNDRING AF OPKRÆVNINGSPERIODE 

I dette afsnit skal Forsyningstilsynet vurdere, om Energinets anmeldte ændring af op-

krævningsperioden og metoden dertil kan godkendes. Hverken opkrævningsperioden 

for tariffer eller fastsættelsen af en ny periode er direkte reguleret af NC TAR. Der findes 

dog en række krav til offentliggørelse af oplysninger forud for den årlige årskapacitets-

auktion og forud for tarifperioden, jf. hhv. NC TAR artikel 29 og NC TAR artikel 30. For-

syningstilsynet vil til vurderingen inddrage, hvorledes det anmeldte element er i over-

ensstemmelse med disse. 

 

Energinet har til anmeldelsen af en ændret opkrævningsperiode for tariffer desuden an-

meldt en model for overgangsperioden. En ændret opkrævningsperiode medfører en 

ændring af perioden for tariffen, men ikke en ændring af perioden for årskontrakten. 

Konkret medfører ændringen, at perioden ændres fra gasåret, dvs. den 1. oktober til 31. 

september, til kalenderåret, dvs. 1. januar til 31. december. Ændringen vil have virkning 

fra 1. januar 2023. 

 

Behovet for ændringen skyldes Energinets overgang til ny økonomisk regulering i form 

af indtægtsrammeregulering, jf. § 37 d, stk. 1, i gasforsyningsloven som ændret ved lov 
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nr. 2211 af 29. december 20209. Bestemmelsen har virkning for indtægtsrammer fra 

2023, jf. § 4, stk. 6, i den omtalte lov nr. 2211 af 29. december 2020. Endvidere anføres 

i anmeldelsen, at den oprindelige baggrund for anvendelsen af gasåret er bortfaldet, da 

en stor del af de gamle gaskontrakter er udløbet. Hertil kommer, at tilstødende systemer 

anvender kalenderåret. Ændringen skal således samlet sikre en mindsket kompleksitet, 

samt bidrage til harmonisering. Det anmeldte element medfører, at der fremadrettet vil 

ske et skifte i tariffen, der bruges ved afregning pr. 1 januar. Alt andet vil være uændret. 

 

Det følger af artikel 29 i NC TAR, at tarifinformation skal offentliggøres før de årlige 

kapacitetsauktioner, dvs. i praksis 4. juni hvert år. Artikel 30 i NC TAR indeholder de 

oplysninger, der skal offentliggøres forud for tarifperiodens start. 

 

Det fremgår af Energinets endelige høringsmateriale og det opfølgende notat til Forsy-

ningstilsynet, at en ændring af tarifperioden som foreslået vil medføre, at tarifinformati-

onerne før tarifperioden i 2022 fortsat vil være 1. september, og at den fra 2023 vil blive 

rykket til 1. december. Det fremgår yderligere, at tarifberegningen tidligere har fundet 

sted på baggrund af data baseret på kalenderår, mens opkrævningen har foregået for-

skudt i gasår. Det medfører, at ændringen fra gasår til kalenderår i forbindelse med ta-

rifperioden er en justering, der fjerner den periodeforskydning, som tidligere har eksiste-

ret. Det fremgår af Energinets opfølgende notat til Forsyningstilsynet, at der for over-

gangsperioden fastsættes en tarif for 4. kvartal 2022 baseret på proportional tilpasning 

af årstariffen for kalenderåret 2023. Denne offentliggøres samtidig med tariffen for ka-

lenderåret 2023, forud for den årlige kapacitetsauktion. Energinet beskriver i det opføl-

gende notat, at man sagligt kan anvende en sådan beregningsmetode. Dette begrundes 

i, at Baltic Pipe idriftsættes den 1. oktober 2022, hvorfor omkostningsbasen derfor i høj 

grad ventes at svare til ca. ¼ af den samlede omkostningsbase i 2023. 

 

Der bliver i høringssvaret fra Dansk Energi til Energinets endelige høring lagt vægt på, 

at Energinet skal sikre, at ændringen sker hensigtsmæssigt og til mindst mulig gene for 

transportkunderne. PGNiG udtrykker i samme høring bekymring for selve processen, og 

udtrykker et ønske om transparens og uddybelse af processen vedrørende overgang til 

ny opkrævningsperiode. ACER tager ikke stilling til det anmeldte element. 

 

Forsyningstilsynet finder ikke ændringen af opkrævningsperioden modstridende med 

NC TAR, og Forsyningstilsynet vurderer således, at elementet kan godkendes. Forsy-

ningstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at der i øvrige, og forbundne, medlems-

stater anvendes kalenderår som opkrævningsperiode, at overgangen til økonomisk re-

gulering medfører et behov for yderligere præcision i regnskaber og opkrævning, samt 

at den oprindelige baggrund for anvendelsen af en forskudt opkrævningsperiode er bort-

faldet, hvorfor ændringen samlet vil bidrage til mindsket kompleksitet og harmonisering 

på det europæiske gasmarked. 

 
Forsyningstilsynet finder, at netbrugernes bekymringer angående processen for ændrin-

gen af opkrævningsperioden skal imødekommes.  

 
9 Lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Ændring af formålsbe-

stemmelsen for Energinet, ny transparent proces for Energinets investeringer og ny fremsynet økonomisk 

regulering af Energinet m.v.) 
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Det fastsættes derfor som et vilkår i denne afgørelse, at Energinet skal udarbejde en 

procesplan for ændringen af opkrævningsperioden. Procesplanen skal imødekomme 

netbrugernes bekymringer for ændringen, og indeholde: 

 En plan for overgangsperioden. 

 En detaljeret beskrivelse af udbuddet af produkter for overgangsperioden og efter-

følgende reguleringsperiode. 

 Den forventede tarif for produkterne udbudt i overgangsperioden. 
 

Et udkast til procesplan skal sendes i høring af markedet senest den 1. juni 2022. Pro-

cesplanen skal senest den 1. september 2022 offentliggøres på Energinets hjemmeside.  

 

Hvis Forsyningstilsynet finder, at Energinets procesplan ikke indeholder de ønskede ele-

menter, eller den beskrevne tidsplan ikke følges, forbeholder Forsyningstilsynet sig ad-

gang til at træffe afgørelse om retten til at tilbagekalde den godkendte ændring af op-

krævningsperioden. 

VURDERING AF SÆSONFAKTORER 

Forsyningstilsynets vurderer i dette afsnit Energinets anmeldelse om ikke at videreføre 

sæsonfaktorer i tarifmetoden for det danske transmissionssystem. 

 

NC TAR fastsætter i artikel 13-16, hvad niveauet af kapacitetstariffer for korte produkter 

(kortere end et år) højst må udgøre i forhold til årskapacitetsproduktet, der er reference-

produktet. Ligeledes fastsætter NC TAR kriterierne for fastsættelse af eventuelle sæ-

sonvariationer i tarifferne.  

 

I den anmeldte tarifmetode oplyser Energinet, at der ikke vil være behov for sæsonfak-

torer efter 1. oktober 2022 på trods af den fortsatte nedlukning af Tyra-feltet. Dette be-

grundes i konsekvenserne af idriftsættelsen af Baltic Pipe. 

 

Da behovet for at anvende sæsonfaktorer efter NC TAR således ikke længere forventes 

at være til stede efter idriftsættelsen af Baltic Pipe, er det Forsyningstilsynets vurdering, 

at der ikke er grundlag for at anvende sæsonfaktorer i gastransmissionssystemet fra 

den 1. oktober 2022, hvor den gældende metode for indførelse af sæsonfaktorer udlø-

ber. Forsyningstilsynet kan dermed godkende det anmeldte element om ikke at videre-

føre sæsonfaktorer fra 1. oktober 2022. 

VURDERING AF TRANSPORTTARIF TIL OG FRA LAGER 

I dette afsnit skal Forsyningstilsynet vurdere, om den anmeldte rabat på 100 pct. på den 

kapacitetsbaserede transmissionstarif til og fra det virtuelle lagerpunkt er i overensstem-

melse med NC TAR artikel 9, stk. 1, og gasforordningens artikel 1, litra b. 

 

Den danske entry-exit markedsmodel har ikke på noget tidspunkt inkluderet transmissi-

onstariffer til og fra det virtuelle lagerpunkt. Siden den fulde åbning af gasmarkedet i 

2004 er der således aldrig blevet opkrævet en tarif til eller fra lagerpunktet.  

 

Energinet har anmeldt et kapacitets/volumen-split på 100/0, og derfor angår den an-

meldte rabat udelukkende den kapacitetsbaserede transmissionstarif til og fra det virtu-

elle lagerpunkt.  
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Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte rabat på transmissionstariffen til 

og fra det virtuelle lagerpunkt er i overensstemmelse med et af formålene med gasfor-

ordningen, nemlig at fastsætte ikke-diskriminerende regler om betingelserne for adgang 

til LNG-faciliteter og lagerfaciliteter under hensyntagen til de nationale og regionale mar-

keders særlige kendetegn, jf. artikel 1, litra b. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den 

anmeldte rabat på transmissionstariffen til og fra det virtuelle lagerpunkt er tilgængelig 

for alle netbrugere på lige vilkår. 

 

Det er herudover Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte rabat på transmissi-

onstariffen til og fra det virtuelle lagerpunkt tillige er i overensstemmelse med NC TAR 

artikel 9, stk. 1, hvorefter udgangspunktet er en rabat på mindst 50 pct. skal anvendes 

på kapacitetsbaserede transmissionstariffer i entrypunkter fra og exitpunkter til lagerfa-

ciliteter. Forsyningstilsynet lægger herved vægt på, at den anmeldte rabat på 100 pct. 

på transmissionstariffen til og fra det virtuelle lagerpunkt ligger over det fastsatte mini-

mumsniveau på 50 pct. 

 

Forsyningstilsynet bemærker afslutningsvis, at Europa-Kommissionen den 23. marts 

2022 har fremlagt et forslag til ændring af Forsyningssikkerhedsforordningen10 om bl.a., 

at der indføres en fast rabat på 100 pct. på transmissionstariffen til og fra gaslagre i hele 

Unionen. 

 

VURDERING AF NØDFORSYNINGSTARIF 

I dette afsnit skal Forsyningstilsynet vurdere, om Energinets foreslåede nødforsynings-

tarif er i overensstemmelse med NC TAR.  

 

Forsyningstilsynet er den regulerende myndighed i forhold til Energinets fastsættelse af 

de priser og vilkår, der følger af forsyningssikkerhedsmodellen, og Forsyningstilsynet 

skal godkende den metode, der ligger til grund for fastsættelsen af priser og vilkår, inden 

disse kan træde i kraft, jf. gasforsyningslovens § 36 a, stk. 1. Forsyningstilsynet er såle-

des ikke kompetent myndighed i forhold til selve forsyningssikkerheden, men alene i 

forhold til Energinets priser og vilkår forbundet med nødforsyningskonceptet. 

 

Forsyningstilsynet har i særskilte afgørelser godkendt Energinets nødforsyningskon-

cept, herunder metoden for beregning af nødforsyningstariffen. Den seneste relevante 

godkendelse er Forsyningstilsynets (dengang Energitilsynet) afgørelse af 29. september 

201411. 

 

Forsyningstilsynets vurdering af det anmeldte element om nødforsyningstariffen tager 

udgangspunkt i, om Energinets anmeldte metode er i overensstemmelse med de mate-

rielle betingelser om transmissions- og ikke-transmissionstjenester og -tariffer fastsat i 

NC TAR artikel 4. 

 

 
10 Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1938 af 25. oktober 2017 om foranstaltninger til opret-

holdelse af gasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 

11 Forsyningstilsynets afgørelse af 29. september 2014: Metodegodkendelse af justering i metoden til bereg-

ning af nødforsyningstariffer for beskyttede og ikke-beskyttede danske gaskunder. 
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I forlængelse af ACER’s ikke-bindende analyse har Energinet sendt supplerende oplys-

ninger til brug for Forsyningstilsynets vurdering af nødforsyningstariffen. 

 

En ikke-transmissionstjeneste er i NC TAR artikel 3, nr. 15, defineret som en anden 

regulerede tjeneste end en transmissionstjeneste og en anden tjeneste end dem, der 

reguleres af Kommissionens forordning (EU) nr. 312/2014 af 26. marts 2014 om en net-

regel for balancering af gastransmissionsnet. 

 

Nødforsyning er gaslevering i krisesituationer. Energinet køber forskellige nødforsy-

ningsredskaber på markedsbaserede vilkår (auktion). Således betragtes nødforsyning 

som en ikke-transmissionstjeneste i henhold til NC TAR artikel 4, stk. 4, hvorefter. 

 

ACER finder i deres ikke-bindende analyse, at Energinet ikke demonstrerer nødforsy-

ningstariffens opfyldelse af kravene til ikke-transmissionstariffer i NC TAR artikel 4, stk. 

4.  

 

ACER anbefaler i forlængelse heraf, at Forsyningstilsynet i vurderingen af den anmeldte 

metode for nødforsyningstariffen tager højde for: 

 Detaljerede omkostninger knyttet til udbydelsen af nødforsyningsservicen, idet det 

følger af NC TAR artikel 3, nr. 11-13, at ikke-transmissionstjenester bør være re-

gulerede. 

 Metoden anvendt til at beregne nødforsyningstariffen for forskellige typer af net-

brugere. 

 Afstemningen af indtægterne knyttet til ikke-transmissionstjenesten, jf. NC TAR 

artikel 17, stk. 3. 

 De indikative ikke-transmissionstariffer for tjenesten. 

 Relevante kriterier, der muliggør identifikationen af netbrugerne, der nyder godt af 

ikke-transmissionstjenesterne. 

 

ACER anbefaler yderligere, at Forsyningstilsynets kommende afgørelse om Energinets 

tarifmetode bør indeholde en tydelig beskrivelse af rammerne for Energinets opfyldelse 

af opgaven som nødforsyningsleverandør. 

 

På baggrund af Forsyningstilsynets anmodning har Energinet i opfølgende notat af 4. 

marts 2022 uddybet den anmeldte nødforsyningstarifs opfyldelse af kravene til ikke-

transmissionstariffer i NC TAR artikel 4, stk. 4, bl.a. med afsæt i ACER’s anbefalinger.  

 

Som beskrevet i Sagsfremstillingen under ”Supplerende analyse” trådte en ny nødplan12 

i kraft den 19. marts 2022. Ifølge denne plan vil pro-rata allokering af den gas, der måtte 

være tilgængelig i en gasforsyningskrise, til gruppen af ikke-beskyttede kunder ikke læn-

gere være gældende. I stedet vil fordelingen skulle baseres på en prioriteret liste af ikke-

beskyttede kunder. Forsyningstilsynet har ikke kendskab til den konkrete prioritering af 

de ikke-beskyttede kunder.  

 

  

 
12 Energistyrelsen/Energinet af 10. marts 2022: ”Emergency Plan” 



FORSYNINGSTILSYNET | TARIFMETODE I DET DANSKE GASTRANSMISSIONSSYSTEM 2022-2027 

 

Side 55/88 

Den overordnede prioritering er således: 

 

Med den foreslåede justering i nødplanen vil de ikke-beskyttede danske gaskunder – 

dvs. de største danske gasforbrugende virksomheder – blive opdelt i to grupper:  

- Virksomheder med et samfundskritisk gasforbrug  

- Virksomheder uden et samfundskritisk gasforbrug  

Gruppen med de virksomheder, som er vurderet til at være samfundskritiske, bliver ran-

geret indbyrdes i en prioriteret liste. Eventuel tilgængelig gas bliver fordelt til disse virk-

somheder først og i forhold til listen. 

 

Forsyningstilsynets (dengang Energitilsynet) tidligere godkendelser af den differentie-

rede nødforsyningstarif for hhv. beskyttede og ikke-beskyttede kunder tog udgangs-

punkt i den da gældende nødplan. Forsyningstilsynet lagde i de tidligere afgørelser til 

grund, at alle beskyttede kunder havde den samme beskyttelse og derfor betalte den 

samme nødforsyningstarif. Ikke-beskyttede kunder havde mindre beskyttelse end ikke-

beskyttede, idet ikke-beskyttede kunder i en nødforsyningssituation kun ville modtage 

gas pro-rata ift. normalforbrug, såfremt overskydende gas måtte være til rådighed. For-

syningstilsynet fandt, at ikke-beskyttede kunder i kraft af pro-rata fordelingen blev be-

handlet ensartet, og Forsyningstilsynet godkendte dermed de ikke-beskyttede kunders 

(lavere) nødforsyningstarif. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at Energinets anmeldte metode for nødforsyningstariffen 

ikke er i overensstemmelse med kravene til ikke-transmissionstariffer i NC TAR artikel 

4 som følge af ændringerne i det danske nødforsyningskoncept.  

 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at nødforsyningstariffen opkræves for at 

dække Energinets omkostninger til varetagelse af forsyningssikkerheden, jf. at Energi-

net har ansvaret for forsyningssikkerheden i Danmark efter gasforsyningslovens § 12, 

stk. 1, nr. 3.  

 

Det følger af NC TAR artikel 4, stk. 4, litra a, at opkrævning af ikke-transmissionstariffer 

skal være ikke-diskriminerende, objektiv og gennemskuelig. 

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at Energinet på sin hjemmeside13 redegør for 

forsyningssikkerheden på gasområdet, opdelt efter forskellige underemner, herunder 

den danske forsyningssikkerhedsmodel, Tyra-platformen, ikke-beskyttede kunder, kom-

merciel afbrydelighed og drift og vedligehold. Energinet har ligeledes offentliggjort infor-

mation om nødtariffens størrelse på Energinets prisblad på hjemmesiden. Forsynings-

tilsynet finder, at dette er i overensstemmelse med kravet om, at ikke-transmissionsta-

riffer skal være gennemskuelige, jf. NC TAR artikel 4, stk. 4, litra a. 

 

Forsyningstilsynet bemærker yderligere, at omkostningerne er fordelt proportionalt på 

hhv. de beskyttede og ikke-beskyttede netbrugere på grundlag af de nuværende for-

ventninger til de fremtidige omkostninger efter idriftsættelsen af Baltic Pipe, som forven-

tes at ændre nødforsyningsbehovet, jf. tabel 14 nedenfor. Forsyningstilsynet finder, at 

dette er i overensstemmelse med kravet om, at ikke-transmissionstariffer skal afspejle 

 
13 Energinet: Forsyningssikkerhed, link 

https://energinet.dk/Gas/Forsyningssikkerhed
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omkostningerne for så vidt angår fordelingen mellem de to kundesegmenter, og dermed 

er objektiv, jf. NC TAR artikel 4, stk. 4, litra a. Der sker ligeledes en årlig over/underdæk-

ning af omkostningerne, hvilket yderligere understøtter en korrekt omkostningsfordeling. 

 

TABEL 14 | DEN ANMELDTE NØDFORSYNINGSTARIF FOR ÅR 2023 

 Beskyttede kunder Ikke-beskyttede kunder 

Omkostningsbase for nødforsyning 100 mio. DKK 

Andel af omkostningsbase 85 pct. 15 pct. 

Forventet dansk forbrug 24.417 GWh 24.417 GWh 

Andel af dansk forbrug 73,5 pct. 26,5 pct. 

Beregnet tarif 0,00473 DKK/kWh 0,00232 DKK/kWh 

Kilde: Energinet: Opfølgende notat af 4. marts 2022 

Note: Forsyningstilsynet har ændret andelen af forbrug for ikke-beskyttede kunder til 26,5 pct. fra 25,5 

pct., på grund af forkert indtastning i Energinets opfølgende notat. 

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at de beskyttede kunder betaler en højere nød-

forsyningstarif end de ikke-beskyttede kunder, og at forskellen i nødforsyningstariffen 

skyldes, at der er forskel i den beskyttelse, de er omfattet af. Både den gældende og 

den anmeldte metode foreskriver, at hver kunde inden for hver af de to kundesegmenter 

betaler den samme volumenbaserede tarif for adgang til ikke-transmissionstjenesten 

nødforsyning.  

 

Forsyningstilsynet finder, at differentiering af nødforsyningstariffen mellem kundeseg-

menterne er i overensstemmelse med kravet om, at ikke-transmissionstariffer ikke må 

være diskriminerende, jf. NC TAR artikel 4, stk. 4, litra a, idet den differentierede tarif 

afspejler den differentierede beskyttelse af de to kundesegmenter i tilfælde af en nød-

forsyningssituation.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at der ikke er sket ændringer i nødforsyningskonceptet 

for de beskyttede kunder. Forsyningstilsynet vurderer dermed, at opkrævningen af en 

ensartet nødforsyningstarif blandt de beskyttede kunder er i overensstemmelse med 

kravet om, at ikke-transmissionstariffer ikke må være diskriminerende, jf. NC TAR artikel 

4, stk. 4, litra a. Ligeledes vurderer Forsyningstilsynet, at kravet om, at ikke-transmissi-

onstariffer skal afspejle omkostningerne, jf. NC TAR artikel 4, stk. 4, litra a, er opfyldt for 

de beskyttede kunder. Forsyningstilsynet vurderer også, at den anmeldte metode er i 

overensstemmelse med kravet om, at ikke-transmissionstariffer skal opkræves hos 

dem, der nyder godt af tjenesten med henblik på at minimere krydssubsidiering mellem 

netbrugerne, jf. NC TAR artikel 4, stk. 4, litra b, for så vidt angår krydssubsidiering blandt 

de beskyttede kunder.  

 

Forsyningstilsynet vurderer derfor samlet, at opkrævningen af en ensartet nødforsy-

ningstarif blandt de beskyttede kunder kan godkendes og derfor videreføres. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at der er sket ændringer i nødforsyningskonceptet for 

ikke-beskyttede kunder, idet fordelingen af overskydende gas i tilfælde af en nødforsy-

ningssituation ikke længere sker pro-rata ift. gaskundens normalforbrug, men er ændret 

til en prioriteret rækkefølge ud fra myndighedernes vurdering af gaskundens samfunds-

kritiske funktion. Forsyningstilsynet har ikke indsigt i denne prioriterede liste. Prioriteret 
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adgang til nødforsyning er i sin natur forskelsbehandlende, men er ikke nødvendigvis 

diskriminerende, hvis prioriteringen hviler på et sagligt grundlag.  

 

 

Forsyningstilsynet finder ikke grundlag for at kunne konkludere, at opkrævningen af ens-

artede nødforsyningstariffer for de ikke-beskyttede kunder er i overensstemmelse med 

kravet om, at ikke-transmissionstariffer skal afspejle omkostningerne, jf. NC TAR artikel 

4, stk. 4, litra a. Forsyningstilsynet kan således ikke udelukke, at tarifferne for nødforsy-

ning af ikke-beskyttede kunder - på grund af prioriteringen blandt disse kunder - ikke i 

alle tilfælde vil afspejle omkostningerne forbundet med at levere nødforsyningstjeneste 

til den enkelte kunder. Forsyningstilsynet bemærker, at de, som har størst gavn af en 

ikke-transmissionstjeneste, som udgangspunkt skal bære den største del af omkostnin-

gen.  

 

Forsyningstilsynet finder i forlængelse heraf, at den anmeldte metode heller ikke er i 

overensstemmelse med kravet om, at ikke-transmissionstariffer skal opkræves hos 

dem, der nyder godt af tjenesten med henblik på at minimere krydssubsidiering mellem 

netbrugerne, jf. NC TAR artikel 4, stk. 4, litra b. Den anmeldte metode foreskriver, at 

ikke-beskyttede kunder betaler en ensartet tarif, og at den samlede opkrævning blandt 

ikke-beskyttede kunder dækker omkostningerne til varetagelsen af nødforsyningssikker-

heden for dette kundesegment. Forsyningstilsynet finder dermed, at den anmeldte tarif 

medfører en unødig grad af krydssubsidiering af de højst prioriterede ikke-beskyttede 

kunder på bekostning af de lavest prioriterede ikke-beskyttede kunder. 

 

Forsyningstilsynet vurderer derfor samlet, at det ikke er i overensstemmelse med NC 

TAR artikel 4, stk. 4, at alle ikke-beskyttede kunder betaler en ensartet nødforsynings-

tarif for en differentieret ydelse. Forsyningstilsynet kan derfor ikke godkende den an-

meldte metode for nødforsyningstariffen for så vidt angår nødforsyningstariffen for de 

ikke-beskyttede kunder. 

 

Forsyningstilsynets vurderer, at forudsætningerne for tilsynets godkendelse af den gæl-

dende metode for nødforsyningstariffen, seneste ved afgørelse af 29. september 2014, 

ikke er til stede efter ikrafttrædelse af den nye nødplan 19. marts 2022. Tilsynet genop-

tager derfor Forsyningstilsynets metodegodkendelse af nødtariffen for så vidt angår de 

ikke-beskyttede kunder med henblik på at træffe en ny afgørelse herom. 

 

Energinet opfordres til snarest, at anmelde for den kommende reguleringsperiode en ny 

metode for nødforsyningstariffen, der kan findes i overensstemmelse med NC TAR. 

 

Forsyningstilsynet bemærker afslutningsvis, at Forsyningstilsynet ved afgørelsen af 31. 

maj 2019 anmodede Energinet om årligt at indsende en kort redegørelse til Forsynings-

tilsynet, der giver Forsyningstilsynet indblik i Energinets indkøb og tilhørende omkost-

ninger til at dække behovet for nødforsyningsværktøjer (nødlager, fyldningskrav, kom-

merciel afbrydelighed) for det enkelte gasår. Forsyningstilsynet modtog den første rede-

gørelse i februar 2019, der opsummerede Energinets indkøb til afdækning af nødforsy-

ningsbehovet for gasåret 2018. Forsyningstilsynet vil som led i sine overvågningsopga-

ver efter bekendtgørelse nr. 2249 af 29. december 2020 om Forsyningstilsynets over-

vågning af det indre marked for el og naturgas m.v. for at sikre et velfungerende og 
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konkurrencebaseret marked § 2, anmode Energinet om fortsat at fremsende en årlig 

redegørelse.  

VURDERING AF FORDELING MELLEM KAPACITET OG VOLUMENTARIF 

I dette afsnit skal Forsyningstilsynet vurdere, om Energinets anmeldte afskaffelse af vo-

lumentariffen kan godkendes i medfør af NC TAR artikel 4, stk. 3 samt gasforordningens 

artikel 13. 

 

NC TAR artikel 4, stk. 3, fastsætter, at transmissionstjenesteindtægter skal opkræves 

som kapacitetsbaserede transmissionstariffer, og at der kun som en undtagelse, og med 

forbehold for Forsyningstilsynets godkendelse, kan opkræves tariffer med henblik på at 

dække de omkostninger, som primært skyldes gasstrømsmængderne og/eller med hen-

blik på at administrere under- og overindtægter. 

 

Energinet har anmeldt en afskaffelse af volumentariffen i det danske transmissionssy-

stem, hvilket vil medføre et kapacitets-/volumensplit på 100/0. Energinet anmelder en 

uniform kapacitetsbaseret transmissionstarif for alle entry- og exit-punkter14. 

 

Energinet anfører, at de har faldende variable omkostninger, og at de samlede gas-

strøms-relaterede omkostninger derved vil udgøre under 1 pct. af den samlede omkost-

ningsbase. Energinet anfører, at der ikke er et tilstrækkeligt mængdedrevet omkost-

ningsgrundlag til, at det er hensigtsmæssigt, at fortsætte med en opdeling af transmis-

sionstariffen.  

 

Energinet har for 2023 forventede variable omkostninger på 6 mio. DKK (OPEX) og et 

forventet exit-flow på 129.978 GWh. Energinet anfører, at det ville medføre en forventet 

volumentarif på ca. 0,00005 DKK/kWh. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at de forventede variable omkostninger på 6 mio. DKK i 

2023 ud af en samlet omkostningsbase på 1.036 mio. DKK, ikke kan retfærdiggøre an-

vendelsen af en volumen-baseret tarif. Forsyningstilsynet vurderer dermed, at det an-

meldte alene giver anledning til opkrævning af Energinets omkostningsbase via kapaci-

tetsbaserede transmissionstariffer. Forsyningstilsynet vurderer desuden, at det ikke vil 

afspejle de faktiske omkostninger at fastholde en volumentarif for det danske transmis-

sionssystem med de forventede meget lave variable omkostninger, hvilket ikke vil være 

i overensstemmelse med gasforordningens artikel 13, stk. 1. 

 

Forsyningstilsynet finder endvidere, at gasforordningens artikel 13, stk. 2, taler for at 

skabe konvergens i reguleringen af forbundne markeder og transmissionssystemer 

vedr. tarifstrukturer og principper for gebyropkrævning. En afskaffelse af volumentariffen 

vil sikre en harmonisering af tarifstrukturer og principper for gebyropkrævning for de for-

bundne transmissionssystemer i Danmark, Tyskland og Polen. Forsyningstilsynet læg-

ger vægt herpå i dets samlede vurdering. 

 

 
14 Energinet har dog anmeldt en 100 pct. rabat på kapacitetstariffen til og fra det virtuelle lagerpunkt. 
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Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at en afskaffelse af volumentariffen er i 

overensstemmelse med NC TAR artikel 4, stk. 3, og gasforordningens artikel 13. Forsy-

ningstilsynet godkender dermed fastsættelsen af et kapacitets-/volumensplit på 100/0 

for alle entry-exit-punkter i det danske transmissionssystem. 

VURDERING AF MULTIPLIKATORER UNDER 1 ÅR 

I dette afsnit skal Forsyningstilsynet vurdere, om Energinets foreslåede multiplikatorer 

på korte kapacitetsprodukter (under 1 år) er i overensstemmelse med NC TAR artikel 

13, stk. 1 og artikel 28, stk. 3, litra a. 

 

Energinet har anmeldt en videreførelse af de gældende multiplikatorer for korte kapaci-

tetsprodukter, som beskrevet i Sagsfremstillingen, tabel 2.  

 

I medfør af NC TAR, artikel 13, stk. 1, litra a, må multiplikatorer på kvartalsstandardka-

pacitetsprodukter og månedsstandardkapacitetsprodukter hverken være lavere end 1,0 

eller højere end 1,5. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte multiplikatorer på kvartalsstandard-

kapacitetsproduktet og månedsstandardkapacitetsproduktet er i overensstemmelse 

med NC TAR artikel 13, stk. 1, litra a. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte 

multiplikatorer på kvartalsstandardkapacitetsproduktet og månedsstandardkapacitets-

produktet er på hhv. 1,10 og 1,25 og dermed ligger inden for de tilladte intervaller for 

multiplikatorer på korte produkter, jf. NC TAR artikel 13, stk. 1, litra a. 

 

I medfør af NC TAR, artikel 13, stk. 1, litra b, må multiplikatorer på dagsstandardkapa-

citetsprodukter og intradagstandardkapacitetsprodukter som udgangspunkt hverken 

være lavere end 1,0 eller højere end 3,0. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte multiplikatorer på dags- og intra-

dagstandardkapacitetsproduktet er i overensstemmelse med NC TAR artikel 13, stk. 1, 

litra b. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte multiplikatorer på dags- og 

intradagstandardkapacitetsproduktet er på 1,40 og dermed ligger inden for det tilladte 

interval for multiplikatorer på korte produkter, jf. NC TAR artikel 13, stk. 1, litra b. 

 

Forsyningstilsynet har i overensstemmelse med NC TAR artikel 28 foretaget en høring 

over niveauet af multiplikatorer hos regulatorer i de direkte forbundne medlemsstater. 

De indkomne høringssvar, som er gengivet ovenfor under Høring, er indgået i Forsy-

ningstilsynets vurdering. 

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte multiplikatorer for korte produkter 

er i overensstemmelse med NC TAR, artikel 28, stk. 3, litra a, hvorefter der skal tages 

hensyn til balancen mellem at lette kortfristet handel med gas og give langsigtede sig-

naler til effektiv investering i transmissionssystemet, indvirkninger på transmissionstje-

nesteindtægter og opkrævningen heraf, behovet for at undgå krydssubsidiering mellem 

netbrugere og at forbedre mindsteprisers afspejling af omkostningerne, situationer 

med fysiske og kontraktuelle begrænsninger, og indvirkningen på gasstrømme på 

tværs af grænserne. 
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I forhold til fastsættelse af det konkrete niveau for multiplikatorerne har Forsyningstilsy-

net foretaget en vurdering i medfør af NC TAR artikel 28, stk. 3, litra a. Forsyningstilsynet 

finder det væsentligt, at en multiplikator på korte produkter skal sigte mod på den ene 

side at undgå at hæmme den kortsigtede handel i markedet – dvs. at den valgte multi-

plikatorer ikke må resultere i, at tarifferne for korte kapacitetsprodukter de facto bliver så 

høje, at det i realiteten ikke er attraktivt at handle gas på tværs af grænserne. På den 

anden side skal en multiplikator også sigte mod, at det fortsat er attraktivt for transport-

kunderne at reservere årskapaciteter, da det bidrager til en større sikkerhed for Energi-

nets tarifindtægter og bidrager til en større forudsigelighed i tarifferne.  

 

Forsyningstilsynet finder således, at det er væsentligt, at der både tilbydes attraktive 

korte kapacitetsprodukter og attraktive årskapacitetsprodukter. Det konkrete snit kom-

mer an på de faktiske forhold i markedet, og her er det bl.a. relevant at forholde sig til, 

om der er kapacitetsbegrænsninger i systemet og i øvrigt forholde sig til samspillet med 

de omkringliggende markeder. Særligt grænsepunktet Ellund er et afgørende sammen-

koblingspunkt i det danske transmissionssystem. Forsyningstilsynet bemærker i den for-

bindelse, at Energinet i anmeldelsen oplyser, at den tyske regulator har udmeldt tilsva-

rende multiplikatorer, med undtagelse af multiplikatoren for intradags-produktet, som i 

Tyskland er fastsat til en højere sats på 2,0. Forsyningstilsynet bemærker, at hverken 

de forbundne regulatorer eller netbrugerne anfører argumenter imod de anmeldte ni-

veauer. Forsyningstilsynet finder, at de anmeldte niveauer ikke ses i uoverensstem-

melse med de allerede godkendte niveauer i Tyskland og Polen. Forsyningstilsynet an-

ser dermed ikke de anmeldte niveauer for værende i modstrid med de aspekter Forsy-

ningstilsynet skal medtage i fastsættelsen af niveauerne for multiplikatorer, jf. NC TAR 

artikel 28, stk. 3, litra a. 

 

De godkendte multiplikatorer for kvartals-, måneds-, dags- og intradags-produkter kan 

ses i tabel 15 nedenfor. 

TABEL 15 | GODKENDTE MULTIPLIKATORER PÅ KORTE PRODUKTER UNDER 1 ÅR 

Multiplikator Niveau 

Årsprodukt 1,00 

Kvartalsprodukt 1,10 

Månedsprodukt 1,25 

Dags- og intradags-produkt 1,40 

Kilde: Forsyningstilsynet 

VURDERING AF RABAT FOR KONTRAKTER MED VARIGHED AF 5 ÅR EL-

LER DEROVER 

I dette afsnit skal Forsyningstilsynet vurdere, om Energinets foreslåede rabatter på kon-

traheret kapacitet med en varighed på 5 år eller længere er i overensstemmelse med 

relevante bestemmelser i NC TAR og dermed kan godkendes. 

 

Energinet ønsker at indføre rabat på mellem 2 og 6 pct., der skal gælde trinvist på 

bookinger med en varighed på mellem 5 og 15 år. Energinet ønsker med det anmeldte 
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element at tilskynde til køb af længerevarende kontrakter og dermed understøtte det 

langsigtede finansieringsgrundlag for transmissionssystemet. 

 

Energinet har anmeldt rabatelementet som en multiplikator. Forsyningstilsynet afviste 

ved den seneste tarifmetodeafgørelse af 31. maj 2019 et lignende element, der kun 

skulle gælde for Baltic Pipe-bookninger. Forsyningstilsynet anså det anmeldte element 

for konkurrencehæmmende og diskriminerende. I forbindelse med høringen af ACER 

forud for den seneste tarifmetodeafgørelse vurderede ACER ikke elementet om en rabat 

på kapacitetskontrakter med en varighed fra 5 til 15 år. 

 

Forsyningstilsynet udtalte sig i den seneste tarifmetodeafgørelse positivt om muligheden 

for en rabat på lange kontrakter, og tilsynet anså det for sagligt at give netbrugerne 

incitament til at skabe sikkerhed for finansieringsgrundlaget for transmissionssystemet 

over en længere periode end hidtil, og samtidig påtage sig en øget risiko set ift. netbru-

gere med kort horisont. Forsyningstilsynet bemærkede i øvrigt, at gassystemet i fremti-

den vil blive udfordret af den nødvendige grønne omstilling og det fortsat faldende for-

brug af naturgas i Danmark, hvorfor det også af disse grunde kan give mening at give 

gasmarkedet incitamenter til at indgå længerevarende kapacitetskontrakter til fordel for 

det samlede system. Forsyningstilsynet anså som anført dog det dengang anmeldte 

elementet for både diskriminerende og konkurrencehæmmende og derved i strid med 

gasforordningens artikel 13, stk. 1. Forsyningstilsynet foretog derved ikke en yderligere 

vurdering af elementet ift. dens overensstemmelse med NC TAR. 

 

ACER anfører i deres ikke-bindende analyse af den nu anmeldte rabat, at en rabat på 

lange kontrakter ikke kan anses for en multiplikator, da multiplikatorer udelukkende er 

defineret og kan anvendes i relation til korte kontrakter under 1 år. Ifølge ACER er de 

relevante bestemmelser i NC TAR hhv. artikel 6, stk. 4 eller artikel 9 ift. mulighederne 

for at indføre rabatter i RPM (ACER’s analyse punkt 86 og 88). ACER anfører grund-

læggende, at der i NC TAR ikke findes hjemmel til at indføre en rabat for lange kontrak-

ter. Forsyningstilsynet har anmodet Energinet om yderligere argumentation på bagrund 

af ACER’s analyse. Energinet har ikke bidraget med yderligere oplysninger til det an-

meldte element, end det der fremgår i anmeldelsesmaterialet, som ACER har vurderet i 

deres ikke-bindende analyse. 

 

I lyset af ACER’s netop beskrevne vurdering har Forsyningstilsynet foretaget en nær-

mere vurdering af, hvorvidt NC TAR indeholder hjemmel til at godkende multiplikatorer 

eller rabatter på kontrakter på over 1 år.  

 

NC TAR artikel 13 omfatter forudsætningsvis alene multiplikatorer for kapacitetsproduk-

ter af under 1 års varighed. Artikel 13, stk. 1, litra a, omfatter således kvartal- og må-

nedsstandardkapacitetsprodukter, og artikel 13, stk. 1, litra b, omfatter dag- og intra-

dagstandardkapacitetsprodukter. Hertil kommer, at definitionen af ”multiplikator”, jf. NC 

TAR artikel 3, nr. 1615, sammenholdt med definitionen af ”referencepris”, jf. NC TAR 

 
15 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ””multiplikator”: den faktor, der anvendes på den respektive del af refe-

renceprisen for at beregne mindsteprisen for et ikke-årligt standardkapacitetsprodukt” 
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artikel 3, nr. 116, ligeledes synes at forudsætte, at multiplikatorer kun finder anvendelse 

på kontrakter under 1 år.  

 

Forsyningstilsynet er derfor enige i ACER’s afgrænsning af anvendelsen af multiplikato-

rer i transmissionssystemet, hvorefter multiplikatorer efter NC TAR artikel 13 udeluk-

kende kan finde anvendelse på kontrakter under 1 år.  

 

Spørgsmålet er herefter, om det anmeldte rabat-element kan godkendes i henhold til 

NC TAR artikel 6, stk. 4, eller artikel 9. NC TAR artikel 6, stk. 4, regulerer den regule-

rende myndigheds, dvs. bl.a. Forsyningstilsynets, tilpasninger af anvendelsen af refe-

renceprismetoden for alle årsstandardkapacitetsprodukter. Ifølge bestemmelsen må 

disse tilpasninger kun ske i overensstemmelse med artikel 9 eller som følge af bench-

marking, udligning eller reskalering.  

 

I medfør af NC TAR artikel 6, stk. 4, litra a, kan benchmarking anvendes af Forsynings-

tilsynet, således at de resulterende værdier for et givent entry-exit-punkt tilpasses et 

konkurrencedygtigt niveau for referencepriser. Det kunne for eksempel finde anvendelse 

på grænseoverskridende punkter. Forsyningstilsynet finder ikke, at en rabat på lange 

kontrakter for tilskyndelse til køb af længerevarende kontrakter og dermed understøt-

telse af det langsigtede finansieringsgrundlag for transmissionssystemet, kan anses for 

benchmarking ift. at skabe et konkurrencedygtigt niveau for referencepriser på tværs af 

grænser. Forsyningstilsynet lægger særlig vægt på, at denne form for rabat ikke anven-

des i forbundne systemer. 

 

I medfør af NC TAR artikel 6, stk. 4, litra b, kan udligning anvendes af Forsyningstilsynet, 

således at den samme referencepris anvendes i nogle eller alle punkter inden for en 

homogen gruppe af punkter. Forsyningstilsynet finder ikke, at den anmeldte rabat kan 

betegnes som udligning mellem enkelte eller grupper af punkter inden for det samme 

system. Det er dermed efter Forsyningstilsynets opfattelse ikke muligt, at anvende den 

gældende bestemmelse i en vurdering af incitamentsbaserede rabatstrukturer for en ta-

rifmetode.  

 

I medfør af NC TAR artikel 6, stk. 4, litra c, kan reskalering anvendes af Forsyningstilsy-

net, således at referenceprisen i alle entry- eller exit-punkter eller begge dele justeres, 

enten ved at multiplicere deres værdier med en konstant eller ved at lægge en konstant 

til eller trække en konstant fra deres værdier. Forsyningstilsynet finder ikke, at reskale-

ring kan ses i sammenhæng med økonomiske incitamenter til at købe længerevarende 

kontrakter i transmissionssystemet. Reskalering er dermed efter Forsyningstilsynets op-

fattelse i sin definition ikke gældende for en vurdering af incitamentsbaserede rabat-

strukturer for en tarifmetode. 

 

Forsyningstilsynet bemærker i øvrigt, at benchmarking, udligning eller reskalering er år-

sager, der kan retfærdiggøre tilpasninger på referencepriser, dvs. for prisen for etårige 

uafbrydelige kapacitetsprodukter. Hvis benchmarking, udligning eller reskalering skulle 

 
16 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ””referencepris”: prisen for et kapacitetsprodukt for uafbrydelig kapaci-

tet med en varighed på et år, som er gældende i entry- og exitpunkter, og som bruges til at fastsætte kapa-

citetsbaserede transmissionstariffer” 
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anvendes, skulle det derfor anvendes på alle årsstandardkapacitetsprodukter, og såle-

des ikke begrænses til længerevarende bookninger som anmeldt. 

 

NC TAR artikel 9 regulerer anvendelsen af rabatter til og fra lager- og LNG-faciliteter. 

Hverken artikel 9, stk. 1 eller stk. 2, indeholder hjemmel til at anvende rabatter til at 

underbygge incitamentsstrukturen for det langsigtede finansieringsgrundlag af transmis-

sionssystemet. Forsyningstilsynet finder derfor ikke NC TAR artikel 9 anvendelig til vur-

deringen af elementet. 

 

Forsyningstilsynet vurderer dermed, at det anmeldte element ikke kan godkendes i med-

før af NC TAR artikel 6, stk. 4, da elementet ikke udgør en rabat i henhold til NC TAR 

artikel 9, og ej heller kan defineres som en tilpasning som følge af benchmarking, udlig-

ning eller reskalering.  

 

Forsyningstilsynet anser NC TAR artikel 6 og 9 for et udtømmende hjemmelsgrundlag 

for at indføre ændringer til referenceprismetoden. Forsyningstilsynet har lagt vægt på, 

at NC TAR indeholder særskilte bestemmelser om muligheden for at indføre ændringer 

til referenceprismetoden, herunder fastsættelse af rabatter i nærmere angivne tilfælde, 

hvilket efter Forsyningstilsynets opfattelse må indebære, at NC TAR udtømmende har 

anført de tilfælde, som kan begrunde ændringer til referenceprismetoden. På denne 

baggrund, og uden sikre holdepunkter for et andet resultat i hverken NC TAR eller anden 

regulering, kan Forsyningstilsynet ikke godkende en indførelse af rabatter på lange kon-

trakter som anmeldt af Energinet.  

VURDERING AF REFERENCEPRISMETODE 

Forsyningstilsynet skal i dette afsnit vurdere, om Energinets anmeldte RPM baseret på 

uniforme kapacitetstariffer lever op til kravene i NC TAR artikel 7 om valg af RPM. Den 

valgte RPM skal desuden også være i overensstemmelse med gasforordningens artikel 

13 om tariffer for netadgang. Endelig skal RPM, og dermed tilsynets vurdering, inde-

holde en sammenligning med CWD (referenceprismetoden for kapacitetsvægtet af-

stand), jf. NC TAR artikel 26, stk. 1, litra a, nr. vi. 

 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at opstrømsomkostninger som følge af 

Rådighedsaftalen godkendt ved Forsyningstilsynets afgørelse af 14. februar 2022 angå-

ende godkendelse af etablering af en fælles markedszone, ikke inkluderes i omkost-

ningsbasen, og dermed ikke er en del af vurderingen af den anmeldte RPM. Dette skyl-

des, at opstrømsomkostningerne er defineret som ikke-transmissionstjenesteindtægter, 

og at de dermed ikke omfattes af de transmissionstjenesteindtægter, som indgår i RPM. 

Forsyningstilsynet vil i næstkommende delafsnit angående en vurdering af socialisering 

af opstrømsomkostninger yderligere begrunde og vurdere allokeringen af de pågæl-

dende omkostninger.  

 

Det fremgår af NC TAR artikel 6, stk. 3, at den samme RPM skal anvendes på alle entry- 

og exit-punkter i et givent entry- og exitsystem. Forsyningstilsynet konstaterer indled-

ningsvist, at den anmeldte RPM lever op til dette krav, idet Energinet ønsker at opkræve 

den samme uniforme tarif på alle entry-exit-punkter i det danske gastransmissionssy-

stem. 
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Forsyningstilsynets vurdering af Energinets foreslåede RPM følger herefter hovedstruk-

turen i de fem hovedelementer i artikel 7, idet følgende elementer vurderes:  

 

 Tarifberegning og transparens 

 Hensynet til de faktiske omkostninger og systemets kompleksitet 

 Sikre, at der ikke sker forskelsbehandling, og unødig krydssubsidiering forhindres 

 Sikre slutkunder mod betydelig volumenrisiko 

 Sikre, at RPM ikke er konkurrenceforvridende for handel med gas på tværs af 

grænserne 

TARIFBEREGNING OG TRANSPARENS (ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA A) 

Forsyningstilsynet skal i det følgende vurdere, om Energinets anmeldte RPM lever op til 

kriteriet i NC TAR artikel 7, stk. 1, litra a, om, at RPM skal sigte mod at give netbrugerne 

mulighed for at reproducere beregningen af referencepriser og præcis fremskrivning af 

dem, samt leve op til det generelle transparenskrav i gasforordningens artikel 13, stk. 1, 

1. pkt. 

 

Forsyningstilsynet finder, på linje med ACER (ACER’s analyse punkt 65), at Energinets 

tarifmodel indeholder de nødvendige oplysninger til, at transportkunderne kan reprodu-

cere beregningen af RPM, og at modellen gør det muligt for transportkunderne at forud-

beregne deres tariffer. Forsyningstilsynet bemærker, at tarifmodellen indeholder data, 

så transportkunderne kan foretage beregninger for hele den anmeldte reguleringsperi-

ode, dvs. indtil 2027. Dette giver transportkunderne et større indblik i den fremtidige 

udvikling i tarifferne og øger graden af transparens, jf. gasforordningens artikel 13 og 

NC TAR artikel 7, stk. 1, litra a. Forsyningstilsynet lægger også vægt på, at Energinet 

hidtil har haft fokus på at videreudvikle tarifmodellen, så den til enhver tid både indehol-

der de nødvendige oplysninger for brugerne af systemet og er nem at anvende. 

 

Forsyningstilsynet finder desuden, at en uniform RPM er en enkel og forståelig model, 

som gør det let for markedets aktører at forstå det aktuelle tarifniveau, og som gør det 

nemt, at beregne og forstå fremtidige tariffer sammenlignet med andre og mere kompli-

cerede tarifmodeller. Forsyningstilsynet bemærker i den forbindelse, at ACER også tid-

ligere har anerkendt, at en uniform tarifmetode gør det nemt for brugerne at forstå og 

beregne tariffer sammenlignet med andre tarifmetoder.17 

 

Forsyningstilsynet finder endvidere, at den anmeldte RPM er robust, dvs. forholdsvis 

stabil og forudsigelig. Med robust menes både det forhold, at tarifmodellen ikke giver 

markante variationer i tarifferne over tid, og det forhold at der ikke er stor variation i 

tarifferne mellem de enkelte punkter i systemet. En uniform tarifmetode giver i sagens 

natur ingen variation i tarifferne mellem de enkle punkter i systemet, da tarifferne er ens 

i alle punkter. Der gælder ikke et specifikt krav om robusthed i NC TAR, men det er 

Forsyningstilsynets vurdering, at det øger transparensen og muligheden for at forudsige 

tarifferne, hvis en tarifmetode er robust. Stabiliteten i tarifferne ved den uniforme tarif-

metode understøttes ligeledes af Energinets endelige høringsmateriale, hvor Forsy-

ningstilsynet konstaterer en markant lavere varians i tarifudviklingen over regulerings-

perioden ved en uniform tarif sammenlignet med en tarif baseret på CWD. 

 
17 ACER: Agency Report – Analysis of the consultation document for Denmark (2019) 
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Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at den anmeldte RPM lever op til kravet 

i NC TAR artikel 7, stk. 1, litra a, og gasforordningens artikel 13 for så vidt angår kravet 

om transparens.  

FAKTISKE OMKOSTNINGER OG SYSTEMETS KOMPLEKSITET (ARTIKEL 7, 

STK. 1, LITRA B) 

Forsyningstilsynet skal i dette afsnit vurdere, om Energinets anmeldte RPM er i over-

ensstemmelse med kravet i NC TAR artikel 7, stk. 1, litra b, om, at RPM skal sigte mod 

at tage hensyn til de faktiske omkostninger og samtidig tage systemets kompleksitet i 

betragtning. 

 

Hensynet til de faktiske omkostninger 

Forsyningstilsynet konstaterer indledningsvist, at Energinets beregnede kapacitetstarif-

fer afspejler de bagvedliggende omkostninger til driften af transmissionssystemet, jf. ta-

bel 1 i Sagsfremstillingen. Det beskrives yderligere i Sagsfremstillingen, at Energinet vil 

afskaffe volumentariffen, idet de variable omkostninger (OPEX) ikke længere har nogen 

særlig betydning for omkostningsbasen. OPEX udgør for kalenderåret 2023 ca. 0,58 pct. 

af den samlede omkostningsbase. De omkostninger, som Energinet allokerer til kapaci-

tetstariffen i RPM, er dermed CAPEX, hvilket er i overensstemmelse med NC TAR artikel 

4. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at afstand er en væsentlig faktor ved allokeringen af om-

kostninger i CWD-metoden. Den uniforme metode tager i sagens natur ikke hensyn til 

afstand, idet den uniforme metode resulterer i en gennemsnitstarif, dvs. ens tarif for alle 

punkter i systemet.  

 

Forsyningstilsynet fremkom ved tarifmetodeafgørelsen af 31. maj 2019 med en nøje vur-

dering af, hvorledes det uniforme tarifprincip tager hensyn til de faktiske omkostninger, 

og tilsynet konstaterede i afgørelsen bl.a., at NC TAR ikke indeholder et særskilt krav 

om, at omkostningerne skal allokeres i forhold til afstand. Forsyningstilsynet anførte des-

uden, at beslutningen om systemets geografiske udbredelse (længde) og dimensione-

ring er foretaget samlet og ud fra en helhedsbetragtning. Systemet blev endvidere anlagt 

og dimensioneret i forhold til helt andre produktions- og forbrugsmængder. Dimensione-

ringen af systemet afspejler således ikke forventningerne til systemets nuværende og 

efterfølgende anvendelse. Dette forhold betyder efter Forsyningstilsynets opfattelse, at 

CWD-metoden bliver mindre omkostningsreflekterende i forhold til den nuværende an-

vendelse af systemet, da CWD-metoden bygger på afstand og dimensionering. Forsy-

ningstilsynet vurderede herefter, at en uniform allokering af omkostninger var en rimelig 

allokering af omkostningerne i det danske system, uanset at metoden ikke afspejler af-

standen i systemet.  

 

Forsyningstilsynet finder ikke grundlag for at ændre på vurderingen i tarifmetodeafgø-

relsen af 31. maj 2019 vedrørende de faktiske omkostninger. 
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Systemets kompleksitet 

Det danske gastransmissionssystem er forholdsvis ukomplekst, idet systemet kun har 

få entry-exit-punkter, rørledninger og transportruter. Indførelsen af en kompleks tarifmo-

del står dermed som udgangspunkt ikke mål med transmissionssystemets begræn-

sende kompleksitet. 

 

Siden åbningen af gasmarkedet i 2004 har det været praksis at anvende en enkel og 

fleksibel tarif- og markedsmodel i det danske gassystem baseret på det hensyn, at det 

fremmer en åben og lige adgang til systemet, jf. også kravet i gasforordningens artikel 

13 om, at tariffer og tarifmetoder skal være gennemsigtige og bidrage til effektiv handel 

med gas og konkurrence. 

 

Forsyningstilsynet vurderer derfor, at den anmeldte RPM lever op til artikel 7, stk. 1, litra 

b, da den både tager hensyn til de faktiske omkostninger for levering af transmissions-

tjenester og samtidig tager transmissionsnettets grad af kompleksitet i betragtning. For-

syningstilsynet vurderer yderligere, at den anmeldte RPM er i overensstemmelse med 

gasforordningens artikel 13 for så vidt angår kravet om gennemsigtighed og effektivitet. 

 

Forsyningstilsynets vurdering afviger dermed fra ACER’s vurdering (ACER’s analyse 

punkt 67), idet ACER anfører, at den anmeldte RPM ikke lever op til kravet i artikel 7, 

stk. 1, litra b. Forsyningstilsynet bemærker dog, at ACER’s primære bekymring retter sig 

mod graden af krydssubsidiering og dermed ikke direkte mod hensynet til de faktiske 

omkostninger og systemets kompleksitet. Forsyningstilsynet vil nedenfor behandle 

spørgsmålet om krydssubsidiering. Forsyningstilsynet finder dog ikke, at ACER’s be-

kymringer er relevante ved vurderingen af, hvorledes den anmeldte RPM tager hensyn 

til de faktiske omkostninger og systemets kompleksitet. 

IKKE-FORSKELSBEHANDLING OG HINDRE UNØDIG KRYDSSUBSIDERING 

(ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA C) 

Forsyningstilsynet skal vurdere, om Energinets anmeldte RPM er i overensstemmelse 

med kravet i NC TAR artikel 7, stk. 1, litra c, om, at RPM skal sikre imod forskelsbe-

handling og hindre unødig krydssubsidiering, herunder ved at tage hensyn til omkost-

ningsfordelingsvurderingerne. 

 

Sikre ikke-forskelsbehandling 

Den anmeldte uniforme RPM resulterer i ens tariffer i alle entry-exit-punkter. I udgangs-

punktet sikrer dette en tarifmæssig ligebehandling af de mængder, der skal ind i syste-

met og ligebehandling af de mængder, der skal ud af systemet. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte RPM sikrer imod forskelsbehandling af net-

brugerne. Tilsynet har lagt vægt på, at der ved den anmeldte RPM sikres en tarifmæssig 

ligebehandling af både entry- og exit-mængder, samt at den anmeldte RPM tillægges 

alle netbrugere uden undtagelse. Forsyningstilsynet finder dermed, at den anmeldte 

RPM er i overensstemmelse med NC TAR artikel 7, litra c, for så vidt angår kravet om 

ikke-forskelsbehandling. 

 

Hindre unødig krydssubsidiering 

Energinet har i det endelige høringsmateriale beregnet, hvordan kapacitetstarifferne vil 

udvikle sig ved anvendelse af CWD-metoden. Energinet har endvidere sammenlignet 
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tarifferne for CWD-metoden med tarifferne efter den anmeldte uniforme RPM. Endelig 

har Energinet i den anmeldte metode foretaget en kvalitativ sammenligning af CWD-

metoden og den uniforme metode. Forsyningstilsynet finder på den baggrund, at Ener-

ginets høringsmateriale lever op til kravet i NC TAR om, at hvis den anmeldte RPM er 

en anden end CWD-metoden, skal der i det endelige høringsmateriale foretages en 

sammenligning mellem den foreslåede RPM og CWD, jf. artikel 26, stk. 1, litra a, nr. vi. 

 

Det følger som anført af NC TAR artikel 7, stk. 1, litra c, at en RPM skal ”sigte mod at 

hindre unødig krydssubsidiering”. Efter Forsyningstilsynets vurdering er der i ordlyden 

således indbygget en vis grad af fleksibilitet og en forståelse for, at en RPM sandsynlig-

vis kan indeholde et vist element af krydssubsidiering mellem forskellige typer af bru-

gere, som efter omstændighederne kan opvejes af andre fordele ved den valgte model, 

og at det derfor kun er unødig/uberettiget krydssubsidiering, som skal undgås. 

 

Forsyningstilsynet skal i vurderingen af, om den anmeldte RPM lever op til kravet om at 

hindre unødig krydssubsidiering, også tage hensyn til omkostningsfordelingsvurderin-

gen, CAA, som er foretaget af Energinet i henhold til NC TAR artikel 5. Formålet med 

CAA er at beregne tariffernes krydssubsidiering mellem de systeminterne brugere og de 

systemeksterne brugere. 

 

CAA-vurderingen er en teoretisk beregning af graden af krydssubsidiering, hvor der er 

indbygget en ”tolerance” på 10 pct. 

 

Det er Forsyningstilsynets opfattelse, at bestemmelserne i NC TAR om CAA-vurderin-

gen ikke fastsætter et ubetinget krav om, at CAA-resultatet for den valgte tarifmetode 

skal ligge på 10 pct. eller mindre. Det følger således af NC TAR artikel 5, stk. 6, at hvis 

CAA overstiger 10 pct. (0,1), så skal NRA begrunde sin accept af et sådant resultat i 

den endelige beslutning. 

 

CAA-vurderingen er et af flere elementer i vurderingen. CAA-vurderingen kan derfor ikke 

stå alene. Flere tarifmetoders CAA-resultater kan vise sig at ”bestå” CAA-testen, og blot 

én metode generelt består CAA-testen (dvs. er lig med eller under 10 pct.), udløser det 

ikke krav om at vælge den ”beståede” metode, såfremt en anden metode med en CAA-

værdi på f.eks. 12 pct. ud fra en samlet vurdering findes mest hensigtsmæssig for det 

givne transmissionssystem. Forsyningstilsynet finder dermed sagligt at den valgte RPM 

skal basere dig på en samlet vurdering af flere aspekter, hvoraf metodens relative CAA-

værdi til andre metoder udgør et af disse elementer. 

 

Forsyningstilsynets vurdering af CAA-beregninger 

Energinet har i det opfølgende notat af 4. marts 2022 (bilag 4) fremsendt CAA-bereg-

ninger for både den anmeldte RPM og CWD-metoden samt adskillige følsomhedsbe-

regninger. Energinet har fremsendt følsomhedsberegninger af bl.a. metodevalg for 

CWD på baggrund af ACER’s kritik (ACER’s analyse punkt 49), metodevalg ift. bereg-

ning af CAA på baggrund af kapacitet/afstand, ændringer af lagerrabat og med og uden 

opstrømsrørledningen. Energinet har derudover også beskrevet forskydningerne i CAA-

beregningerne, deriblandt usikkerheden i resultaterne.  
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Forsyningstilsynet vurderer, at de fremsendte beregninger giver et fyldestgørende bil-

lede af graden af krydssubsidiering af den anmeldte RPM og CWD-metoden. Forsy-

ningstilsynet anser for nuværende CWD-metoden for den mest omkostningsægte tarif-

metode, hvilket også bekræftes af, at det følger af artikel 26, stk. 1, litra a, nr. vi, i NC 

TAR, at der skal foretages en sammenligning mellem den foreslåede RPM og CWD, 

hvis den anmeldte RPM er en anden end CWD.  

 

Efter Forsyningstilsynets vurdering er det mest relevant, at vurdere hvorledes den an-

meldte RPM sigter mod at hindre unødig krydssubsidiering ved at sammenligne CAA-

værdierne med CWD-metodens. CWD-metoden anses, efter Forsyningstilsynets fortolk-

ning af NC TAR, som den mest omkostningsægte beregningsmetode teoretisk set. 

 

Efter Forsyningstilsynet opfattelse kan en vis grad af krydssubsidiering uanset valg af 

RPM ikke undgås. Følsomhedsanalyserne påviser en høj grad af usikkerhed i resulta-

terne. Det betyder, at Forsyningstilsynet vurderer, at man ikke entydigt kan konkludere 

på baggrund af CAA-værdierne alene. Forsyningstilsynet tillægger dermed ikke CAA-

værdierne en selvstændig værdi, men vurderer referenceprismetodernes påvirkning af 

krydssubsidieringen i det danske transmissionssystem ud fra et helhedsindtryk af både 

graden af krydssubsidiering, men også tarifmetodens egnethed til det danske marked 

og system, og hvorledes metoden grundlæggende lever op til gasforordningen.  

 

ACER har i deres ikke-bindende analyse konstateret, at Energinets beregninger af CAA 

ikke lever op til kravene som opstillet i NC TAR (ACER’s analyse punkt 49). Energinet 

beskriver dog i deres opfølgende notat, at de efter dialog med ACER har fået tilkende-

givet, at der ikke findes en entydig fortolkning af beregningsmetoden for CAA. Energinet 

har på Forsyningstilsynets anmodning beregnet CAA-værdierne i overensstemmelse 

med den tilgang, som ACER anfører er i overensstemmelse med NC TAR (ACER’s ana-

lyse punkt 49). Det ses af nedenstående tabel 16, at CAA-værdierne for CWD-metoden 

stiger, hvis beregningsmetoden baseres på den angivne fremgangsmåde i medfør af 

NC TAR artikel 5. Forsyningstilsynet konstaterer, at der samtidig kun ses en mindre 

forskel i den absolutte værdi for graden af krydssubsidiering mellem CWD og den uni-

forme tarifmetode, og at udviklingen henover reguleringsperioden er ens for begge.  

TABEL 16 | CAA-VÆRDIER UDEN OPSTRØM – OPRINDELIG OG NY METODE 

 Oprindelig metode Ny metode 

CWD Uniform CWD Uniform 

2023 17 pct. 34 pct. 25 pct. 34 pct. 

2024 20 pct. 40 pct. 29 pct. 40 pct. 

2025 20 pct. 39 pct. 29 pct. 39 pct. 

2026 21 pct. 40 pct. 31 pct. 40 pct. 

2027 23 pct. 42 pct. 33 pct. 42 pct. 

Kilde: Energinet: Opfølgende notat af 4. marts 2022 til Forsyningstilsynet 

Note: Den oprindelige metode er baseret på beregningerne fra Energinets endelige høringsmateriale, 

imens den nye metode er baseret på den, ifølge ACER, korrekte metode, jf. NC TAR. Den nye metode 

påvirker kun værdierne for CWD. 
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ACER anbefaler i deres ikke-bindende analyse (ACER’s analyse punkt 58), at Forsy-

ningstilsynet analyserer, hvorledes lager og kapacitet og distance påvirker graden af 

krydssubsidiering i det danske transmissionssystem. Forsyningstilsynet bemærker, at 

Energinet i deres opfølgende notat fremlægger følsomhedsanalyser for brugen af lager-

punktet, samt hvorledes tarifrabatten for transport af gas til/fra lager påvirker CAA-vær-

dierne. Forsyningstilsynet konstaterer, at den anmeldte rabat på 100 pct. giver de lave-

ste CAA-værdier. Forsyningstilsynet bemærker, at en mindre tarifrabat for transport til 

og fra lager, dermed vil øge graden af krydssubsidiering i det danske system.  

 

Siden Forsyningstilsynets seneste tarifmetodeafgørelse (2019) er BP2-punktet Ever-

drup fysisk rykket ca. 40 km vest. Dette har betydning for CAA-værdierne, da distance 

er én af to omkostningsfaktorer til beregningen af graden af krydssubsidiering. Energinet 

har derfor foretaget yderligere følsomhedsanalyser af graden af krydssubsidiering, hvor 

BP2-punktet Everdrup er rykket tilbage til dets oprindelige position. Som det fremgår af 

nedenstående tabel 17, ses en mærkbar forbedring af CAA-værdierne for både CWD 

og den uniforme metode. Energinet nævner yderligere, at CAA-værdierne for de uni-

forme tariffer (med opstrøm) allerede er under 10 pct.-grænsen ved 25 km. En ændring 

af positionen for dette punkt med enten 25 eller 40 km vurderes ubetydelig for systemets 

helhed. Forsyningstilsynet konstaterer, at denne mærkbare forbedring påviser en mar-

kant usikkerhed og ustabilitet i CAA-værdierne, hvilket bekræfter Forsyningstilsynets 

hidtidige bemærkning om, at CAA-vurderingen ikke kan stå alene, men må indgå som 

ét element i den samlede vurdering af metoden og transmissionssystemet. 

TABEL 17 | CAA-VÆRDIER – OPRINDELIG POSITION FOR BP2 

 Med opstrøm Uden opstrøm 

CWD Uniform CWD Uniform 

2023 5 pct. 4 pct. 6 pct. 17 pct. 

2024 3 pct. 8 pct. 10 pct. 24 pct. 

2025 3 pct. 8 pct. 9 pct. 23 pct. 

2026 3 pct. 8 pct. 10 pct. 24 pct. 

2027 3 pct. 9 pct. 12 pct. 27 pct. 

Kilde: Energinet: Opfølgende notat af 4. marts 2022 til Forsyningstilsynet 

Note: CAA-værdierne er beregnet med udgangspunkt i den oprindelige position af BP2-punktet Ever-

drup. Denne position er 40 km mod vest sammenlignet med den nuværende position, som er anvendt i 

alle øvrige beregninger. 

CAA-værdierne for CWD-metoden er grundlæggende lavere end for den uniforme me-

tode. Dette gælder også, hvis de mange følsomhedsanalyser, som Energinet har leveret 

til Forsyningstilsynet, inkluderes. På grund af den konstaterede usikkerhed i resulta-

terne, vurderer Forsyningstilsynet dog, at man ikke kan konkludere, at CWD-metoden 

medfører en lavere grad af krydssubsidiering i det danske transmissionssystem end den 

anmeldte RPM. 

 

De hidtidige CAA-beregninger har anvendt forventet kapacitetsbestilling og distance 

som omkostningsfaktorer. NC TAR artikel 5, stk. 1, litra a giver dog mulighed for fire 
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forskellige tilgange til beregning af omkostningsfaktorer for systeminterne og system-

eksterne brugere, deriblandt kun forventet kapacitetsbestilling. Som allerede nævnt er 

det danske gastransmissionssystem et lille system med korte afstande. Forsyningstilsy-

net vurderer derfor, at det er sagligt ikke at medtage distance i beregningen af graden 

af krydssubsidiering i det danske system. 

 

Energinets beregninger af graden af krydssubsidiering i det danske transmissionssy-

stem, hvor der alene er anvendt forventet kapacitetsbestilling (frem for både forventet 

kapacitetsbestilling og distance) som omkostningsfaktor ses af nedenstående tabel 18. 

Tabellen viser, at en sådan anvendelse af forventet kapacitetsbestilling medfører et helt 

andet billede af graden af krydssubsidiering. Hvis der kun anvendes forventet kapaci-

tetsbestilling som omkostningsfaktor, er den uniforme tarifmetode mindst skævvridende, 

og medfører dermed den mindste grad af krydssubsidiering sammenlignet med CWD-

metoden. 

 

Det ses også af nedenstående tabel 19, at der ikke er nogen substantiel forskel imel-

lem beregninger, som medtager opstrømsrørledningen, og beregninger, som udelader 

opstrømsrørledningen. 

TABEL 18 | CAA-VÆRDIER VED ANVENDELSE AF FORVENTET KAPACITET 

 Med opstrøm Uden opstrøm 

CWD Uniform CWD Uniform 

2023  40% 27% 43% 27% 

2024  42% 27% 46% 27% 

2025  43% 27% 46% 27% 

2026  44% 28% 47% 28% 

2027  45% 29% 48% 29% 

Kilde: Energinet: Opfølgende notat af 4. marts 2022 til Forsyningstilsynet 

Note: CAA-værdierne er beregnet jf. NC TAR artikel 5, stk. 1(a)(ii). 

Ovenstående CAA-værdier i tabel 17 og 18 viser en betydelig usikkerhed i beregnings-

metoden og resultaterne deraf. Forsyningstilsynet finder derfor ikke, at graden af kryds-

subsidiering, som beregnet ved CAA-metoden ved inddragelse af distance, kan tillæg-

ges afgørende vægt i vurderingen af valget af RPM. Forsyningstilsynet finder det heller 

ikke muligt at vurdere graden af krydssubsidiering mellem to tarifmetoder ud fra en sam-

menligning af CAA-værdier baseret på distance. Dette gælder også, når de absolutte 

CAA-værdier overskrider ”tolerancegrænsen” på 10 pct. og ligger tilnærmelsesvis på 

samme niveau.  

 

Forsyningstilsynet finder, at CAA-værdierne baseret på forventet kapacitetsbestilling 

som omkostningsfaktor er mere retvisende, end CCA-værdier, hvori også indgår di-

stance, idet det danske gastransmissionssystem er et lille og meget simpelt system uden 

store afstandsforskelle. Dette bekræftes også af tabel 17, som påviser, at selv ubetyde-

lige positionsændringer for entry-exit-punkter ændrer CAA-værdierne markant, og 

mærkbart forbedrer graden af krydssubsidiering i det danske transmissionssystem.  
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Forsyningstilsynet bemærker, at graden af krydssubsidiering mellem den uniforme tarif-

metode og CWD-metoden ikke er direkte sammenlignelige, og at ingen af de to metoder 

kan anses for væsentligt at hindre unødig krydssubsidiering i det danske system frem 

for den anden. Samtidig bemærker Forsyningstilsynet, at der er stor usikkerhed forbun-

det med CAA-værdierne, og at ændringer i beregningsmetoden af omkostningsfaktorer 

medfører, at den uniforme tarifmetode er mindst skævvridende sammenlignet med 

CWD-metoden, jf. tabel 18. 

 

ACER anerkender i ACER’s ikke-bindende analyse (ACER’s analyse punkt 56), at der 

ikke sagligt kan foretages en sammenligning af CAA-værdierne på tværs af tarifmetoder, 

og at det derfor ikke alene ud fra CAA kan vurderes, om en metode er mere i overens-

stemmelse med NC TAR artikel 7 end andre metoder. 

 

I overensstemmelse hermed finder Forsyningstilsynet ikke, at man i en sag som denne 

kan tillægge de absolutte værdier afgørende betydning. Man må derimod sammenligne 

CAA-værdiernes følsomhed over for system- og metodeændringer, samt vurdere RPM 

under inddragelse af også andre elementer, og derved ud fra en samlet vurdering sikre, 

at der tages fornødent hensyn til at hindre unødig krydssubsidiering i systemet.  

 

Med baggrund i adskillige følsomhedsanalyser foretaget af Energinet og de ovenstå-

ende CAA-værdier vurderer Forsyningstilsynet, at det ikke kan konkluderes, hvorledes 

CWD-metoden, som må anses for at være den mest omkostningsægte metode tilgæn-

gelig, i højere grad hindrer unødig krydssubsidiering i systemet end den anmeldte RPM. 

Forsyningstilsynet konstaterer, at følsomhedsanalyserne påviser både modsatrettede 

konklusioner for, hvilken RPM, der sigter mest mod at hindre unødig krydssubsidiering i 

systemet, men også CAA-værdier, som er tilnærmelsesvis ens uanset RPM, jf. tabel 17. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte RPM, i overensstemmelse med NC TAR 

artikel 7, litra c, sigter mod at hindre unødig krydssubsidiering, og at de angivne CAA-

værdier ikke ændrer herved. Forsyningstilsynet har især tillagt det vægt i vurderingen, 

at CAA-værdierne for den anmeldte RPM er væsentligt lavere end for CWD-metoden i 

følsomhedsanalysen, hvor omkostningsfaktorerne udelukkende er baseret på forventet 

kontraktuel kapacitet, hvilket efter både Forsyningstilsynets og Energinets vurdering er 

den mest retvisende faktor at anvende, da distance ikke anses for en væsentlig faktor i 

det danske gastransmissionssystem. 

 

Det er derfor Forsyningstilsynets samlede vurdering, at den anmeldte RPM er i overens-

stemmelse med kravet i NC TAR artikel 7, litra c, om, at metoden skal hindre unødig 

krydssubsidiering. Forsyningstilsynet vurderer således, at metoden hindrer unødig 

krydssubsidiering set ift. alternative tarifmetoder, og at den anmeldte RPM ikke fremstår 

mindre omkostningsægte end CWD-metoden.  

 

Forsyningstilsynet tillægger det også vægt, at den anmeldte RPM sikrer en fortsat har-

monisering af tarifmetoden med både det tyske og polske transmissionssystem, hvilket 

er i overensstemmelse med formålet med NC TAR om harmonisering af tarifstrukturer i 

EU, herunder at øge gennemsigtighed og procedure. Forsyningstilsynet finder det særlig 

vigtigt for effektiviteten af det danske gasmarked, at der for netbrugerne opleves harmo-

nisering med forbundne systemer.  
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Forsyningstilsynet lægger vægt på vigtigheden af at høre de eksisterende netbrugernes 

holdning til den anmeldte RPM og graden af krydssubsidiering. Forsyningstilsynet be-

mærker, at de danske netbrugere støtter op om anvendelsen af uniforme tariffer, jf. 

Dansk Energi og Ørsteds høringssvar til Energinets endelige høring gengivet ovenfor i 

afsnittet om Høring. Forsyningstilsynet vurderer derfor, at de danske netbrugere ikke 

anser den anmeldte RPM for at medføre unødig krydssubsidiering. Forsyningstilsynet 

noterer sig yderligere, at Energinet både i det endelige høringsmateriale og i det opføl-

gende notat anser CWD-metoden for unødigt kompleks og ikke anvendelig for det dan-

ske system. 

VOLUMENRISIKO (ARTIKEL 7, LITRA D) 

Forsyningstilsynet skal i vurderingen af den anmeldte RPM vurdere, om den anmeldte 

metode sikrer, at betydelig volumenrisiko, 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, litra d.  

 

Baltic Pipe vil medføre markant forøgede mængder af gasstrømme i det danske trans-

missionssystem. Det vurderes, at ca. 70 pct. af gasstrømmene i det danske transmissi-

onssystem i 2023 vil være relateret til Baltic Pipe. Dette kan potentielt medføre en vis 

volumenrisiko for slutkunderne i Danmark.  

 

Energinet har meddelt, at de inden for den anmeldte reguleringsperiode ikke forventer 

nogen nedgang i gasstrømmene relateret til Baltic Pipe. ACER anfører på den baggrund, 

at der ikke kan identificeres nogen potentiel volumenrisiko (ACER’s analyse punkt 73). 

ACER anbefaler dog, at Forsyningstilsynet for at sikre overholdelse af artikel 7, litra d, 

overvåger dette aspekt. 

 

Forsyningstilsynet tilslutter sig ACER’s vurdering, og kan yderligere bemærke, at tilsynet 

tidligere har sikret slutkunderne mod betydelig volumenrisiko efter udløbet af de indgå-

ede 15 års kapacitetskontrakter som følge af Open Season 2017. Forsyningstilsynet har 

i brev af 19. november 201818 vejledende meddelt Energinet, at Energinet ikke i betyde-

lig grad kan overvælte strandede omkostninger og forøget risiko på de tvungne kunder, 

men at Energinet i stedet må dække disse omkostninger andre steder, såsom via egen-

kapitalen.  

 

Forsyningstilsynet bemærker desuden, at afskaffelsen af volumentariffen også sikrer 

slutkunderne mod en potentiel volumenrisiko, idet opkrævning af omkostningsbasen via 

kapacitetstariffer ikke i samme omfang påvirkes af risikoen ved faldende volumen. 

SIKRE IKKE-KONKURRENCFORVRIDENDE HANDEL MED GAS (ARTIKEL 7, 

LITRA E) 

Forsyningstilsynet skal i dette afsnit vurdere om den anmeldte RPM sikrer imod konkur-

renceforvridende handel med gas på tværs af grænser, jf. NC TAR artikel 7, litra e. 

 

 
18 Forsyningstilsynet i brev til Energinet den 19. november 2018: ”Risikoafdækning i forhold til Baltic Pipe-pro-

jektet” 
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Forsyningstilsynet bemærker, at ACER i agenturets analyse fra 2019 (forud for Forsy-

ningstilsynets seneste tarifmetodeafgørelse) anerkendte, at et uniformt princip kunne 

fremme konkurrencen for handel med gas på tværs af grænser. ACER anfører dog i 

analysen fra 2022, at den anmeldte RPM forstyrrer handelen på tværs af grænser på 

grund af den manglende omkostningsægthed i RPM.  

 

Forsyningstilsynet har tidligere i dette afsnit begrundet og vurderet omkostningsægthe-

den af den anmeldte RPM, samt foretaget de fornødne CAA-vurderinger. Forsyningstil-

synet tidligere i begrundelsen beskrevet hvorledes, at der allerede er truffet afgørelse 

om økonomisk regulering af opstrømsomkostningerne, således at ACER’s bekymring 

ift. kravet om omkostningsægthed er imødekommet og opfyldt for den anmeldte RPM. 

Som anført ovenfor har Forsyningstilsynet derfor vurderet, at den anmeldte RPM opfyl-

der kravet om omkostningsægthed, jf. artikel 7, stk. 1, litra b, hvilket også medfører, at 

Forsyningstilsynet ikke mener, at ACER’s bekymring om manglende omkostningsægt-

hed kan have indflydelse på handelen på tværs af grænserne. 

 

Energinet har fremlagt beregninger af tarifniveauet for CWD-metoden i Danmark. For 

hele reguleringsperioden gælder, at der ved anvendelse af CWD-metoden fortsat vil 

være væsentlige forskelle for entry- og exit-grænsepunkterne Ellund og Everdrup. For 

kalenderåret 2023 vil tariffen ved CWD-metoden være 23,04 DKK/kWh/h/y i Ellund Entry 

og 16,51 DKK/kWh/h/y i Ellund Exit. Ligesom det var tilfældet i Forsyningstilsynets se-

neste tarifmetodeafgørelse i 2019, finder Forsyningstilsynet det stadigvæk ikke gavnligt 

for hverken fleksibiliteten i eller funktionaliteten af markedet, at der er væsentlige for-

skelle i entry- og exit-tariffer i det samme punkt. Dette gælder særligt for Ellund-punktet, 

som forbinder det danske gasmarked med det nordvesteuropæiske gasmarked. 

 

Forsyningstilsynet bemærker desuden, at markedsaktørerne generelt set støtter et uni-

formt tarifprincip, og at både Ørsted, Dansk Energi og PGNiG i deres høringssvar til 

Energinets endelige høringsmateriale ser positivt på det uniforme princip. Forsyningstil-

synet lægger dermed til grund, at markedsaktørerne i Danmark og Europa ikke finder 

den anmeldte RPM for konkurrenceforvridende ift. handelen på tværs af grænser. 

 

Det er på den baggrund Forsyningstilsynets vurdering, at den anmeldte RPM er i over-

ensstemmelse med NC TAR artikel 7, stk. 1, litra e, og at de resulterende tariffer dermed 

ikke er konkurrenceforvridende for handel på tværs af grænserne.  

SAMLET VURDERING 

Samlet set er det Forsyningstilsynets vurdering, at Energinets anmeldte RPM med uni-

forme kapacitetstariffer lever op til kravene i NC TAR artikel 7 og gasforordningens arti-

kel 13. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den uniforme metode er robust i forhold til 

ændringer i mængder og er enkel og gennemskuelig at anvende. Forsyningstilsynet 

lægger også vægt på, at den i rimelig grad afspejler de faktiske omkostninger og tager 

systemets kompleksitet i betragtning, dvs. en enkel model til et enkelt system, der samlet 

gør adgangen til det danske gasmarked mere simpel og fleksibel. Endelig lægger For-

syningstilsynet vægt på, at den uniforme metode i rimelig grad allokerer fordele og ulem-

per mellem systeminterne og systemeksterne brugere af systemet. Det gælder også, 

når der sammenlignes med CWD-metoden. Endelig vurderer tilsynet, at metoden bidra-

ger til at stille aktørerne mere lige i konkurrencen i form af ens tariffer på de forskellige 

punkter i systemet samt understøtter fleksibiliteten i handelen på tværs af grænser.  
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VURDERING AF SOCIALISERING AF OPSTRØMSOMKOSTNINGER 

Under Energinet Gastransmissions A/S, har Gas TSO som del af Rådighedsaftalen19 

mellem Gasopstrøm og Gas TSO rådighed over kapaciteten i opstrømsrørledningen 

mod betaling (opstrømsomkostningerne). Energinet ønsker at opkræve opstrømsom-

kostningerne som en uniform ikke-transmissionstarif hos alle netbrugere. Energinet øn-

sker således, at omkostningerne til kapaciteten i opstrømsrørledningen socialiseres ud 

på alle netbrugerne af det danske system, fremfor blot brugerne af opstrømsrørlednin-

gen.  

 

Forsyningstilsynets skal derfor vurdere, hvorvidt opstrømsomkostningerne i medfør af 

NC TAR artikel 4, stk. 4, sidste pkt., kan opkræves som en ikke-transmissionstarif hos 

alle netbrugere af det danske gastransmissionssystem eller om omkostningerne alene 

kan opkræves hos brugerne af opstrømsrørledningen.  

 

Det følger af NC TAR artikel 4, stk. 4, litra a, at ikke-transmissionstjenesteindtægter for 

en given ikke-transmissionstjeneste kan opkræves som ikke-transmissionstariffer. Efter 

bestemmelsen skal disse tariffer afspejle omkostningerne (omkostningsægthed) og 

være ikke-diskriminerende, objektive og gennemskuelige. Det følger videre af artikel 4, 

stk. 4, litra b, at ikke-transmissionstariffer skal opkræves hos dem, der nyder godt af en 

given tjeneste med henblik på at minimere krydssubsidiering. I henhold til NC TAR artikel 

4, stk. 4, sidste pkt., kan Forsyningstilsynet som national reguleringsmyndighed imidler-

tid bestemme, at omkostningerne for en ikke-transmissionstjeneste opkræves hos alle 

netbrugere, såfremt den givne tjeneste er til gavn for alle netbrugere. Opkrævning hos 

alle netbrugere betegnes også som ”socialisering”.  

 

Forsyningstilsynets vurdering skal derved angå, om alle netbrugere i Danmark vil have 

gavn af opstrømsrørledningen, således at en socialisering af omkostningerne må god-

kendes.  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at tilsynet ikke har foretaget en særskilt vurdering af 

elementets overensstemmelse med NC TAR artikel 4, stk. 4, litra b, idet Energinet agter 

at opkræve ikke-transmissionstariffen hos alle netbrugere. 

 

ACER anfører, at opstrømsomkostningerne, ikke lever op til kravene om omkostnings-

ægthed, objektivitet og transparens, idet ACER, med den viden de havde til rådighed 

under udarbejdelsen af deres analyse, ikke fandt, at opstrømsomkostningerne var un-

derlagt økonomisk regulering. Forsyningstilsynet gjorde i januar 2022 ACER opmærk-

somme på, hvorledes tilsynet agtede at underlægge opstrømsomkostningerne økono-

misk regulering. ACER fandt imidlertid, at denne oplysning ikke kom ACER i hænde tids 

nok til at blive behandlet i analysen. ACER anerkendte dog, at Forsyningstilsynets afgø-

relse af 14. februar 2022 angående etableringen af en fælles markedszone behandler 

og imødekommer dele af ACER’s konklusioner i analysen (ACER’s analyse punkt 93). 

ACER anfører, at opstrømsomkostningerne lever op til kravet om ikke-diskrimination, 

idet Energinet ønsker at opkræve ikke-transmissionstariffen hos alle netbrugere af det 

danske system.  

 
19 For nærmere information om rådighedsaftalen, se Forsyningstilsynets afgørelse af 14. februar 2022: ”Afgø-

relse om etablering af fælles markedszone” 
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ACER har endvidere angivet en række anbefalinger til Forsyningstilsynets vurdering 

(ACER’s analyse punkt 103-115). Forsyningstilsynet anbefales, at: 

 

 Sikre en økonomisk regulering af opstrømsomkostningerne. 

 Sikre, at Energinet opretholder segmentregnskaber mellem Opstrøm og Transmis-

sion. 

 Sikre en mekanisme for en fordeling af indtægter imellem kapacitet købt under hhv. 

forhandlet og reguleret adgang. 

 Sikre en metode for regulering af under/overdækning af indtægter. 

 Vurdere effekten på konkurrence, krydssubsidiering og effektivitet. 

 Afklare risikoen ved manglende udnyttelse af Baltic Pipe, heriblandt strandede om-

kostninger mv.  

 Angive en forventet tarif af ikke-transmissionstjenesten. 

 

ACER anfører også i den ikke-bindende analyse (afsnit 6.2), at det er en forudsætning 

for socialisering, at ikke-transmissionstjenesten (og de dertilhørende tariffer) opfylder de 

samme krav som transmissionstarifferne (ACER’s analyse punkt 122). Det vil betyde, at 

Forsyningstilsynet skal sikre, at det anmeldte element er i overensstemmelse med gas-

forordningens artikel 13 og opfylder kravene i NC TAR artikel 7. 

 

Forsyningstilsynet har inddraget ACER’s anbefalinger i det følgende. 

 

Forsyningstilsynet vurderer indledningsvist, hvorledes det anmeldte element lever op til 

kravene i NC TAR artikel 4, stk. 4, litra a. Forsyningstilsynet vil i overensstemmelse med 

ACER’s anbefalinger herefter vurdere, hvorvidt ikke-transmissionstjenesten lever op til 

kravene i NC TAR artikel 7. Forsyningstilsynet vil slutteligt vurdere, om det anmeldte 

element er til gavn for alle netbrugere, således at det anmeldte element kan opkræves 

hos alle netbrugere som en adskilt uniform ikke-transmissionstarif.  

VURDERING I HENHOLD TIL NC TAR ARTIKEL 4, STK. 4, LITRA A 

Som beskrevet i Sagsfremstillingen, godkendte Forsyningstilsynet i afgørelse af 14. fe-

bruar 2022, at rådigheden over kapaciteten i opstrømsrørledningen, og dermed mar-

kedsadgangen til denne, kunne anses som en ikke-transmissionstjeneste. Forsynings-

tilsynet fastsatte som betingelse for godkendelsen ligeledes krav til Energinet om øko-

nomisk regulering af omkostningerne til ikke-transmissionstjenesten. Rådighedsaft-

alen20 mellem Gas TSO og Gasopstrøm indebærer dermed kun opkrævning af nødven-

dige omkostninger ved effektiv drift og en nødvendig forrentning som følge af køb af 

rådighed over kapaciteten i opstrømsrørledningen. Rådighedsaftalen skal desuden 

være markedsmæssig, og Energinet skal regnskabsmæssigt adskille Opstrøm og 

Transmission. På den baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at ikke-transmissionstarif-

ferne for opkrævningen af omkostningerne til opstrømsrørledningen afspejler et omkost-

ningsægte niveau. 

 

 
20 For nærmere information om rådighedsaftalen, Forsyningstilsynets afgørelse af 14. februar 2022: ”Afgø-

relse om etablering af fælles markedszone” 
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Forsyningstilsynet vurderer ligeledes, at det anmeldte element er i overensstemmelse 

med kravet om ikke-diskrimination. Den anmeldte metode foreskriver, at ikke-transmis-

sionstariffen pålægges alle netbrugere i det danske transmissionssystem. Forsynings-

tilsynet bemærker hertil, at dette også er ACER’s vurdering. 

 

Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at den anmeldte tjeneste og dertilhørende tarif er 

i overensstemmelse med kravet om objektivitet og gennemskuelighed. Forsyningstilsy-

net bemærker, at ikke-transmissionstariffen opkræves som følge af Gas TSO’s rådighed 

over kapaciteten i opstrømsrørledningen, som en del af Baltic Pipe, jf. Rådighedsaftalen 

med Gasopstrøm. Forsyningstilsynet bemærker desuden, at ikke-transmissionstariffen 

vil blive beregnet og opkrævet særskilt og være offentlig tilgængelig for netbrugerne. 

Dette vil give netbrugerne samme niveau af transparens for ikke-transmissionstariffen, 

som for transmissionstarifferne.   

 

Forsyningstilsynet vurderer dermed, at den anmeldte ikke-transmissionstjeneste og der-

tilhørende tarif, er i overensstemmelse med NC TAR artikel 4, stk. 4, litra a. 

VURDERING I HENHOLD TIL NC TAR ARTIKEL 7 

ACER’s bemærker i sin analyse, at den anmeldte tjeneste, og dertilhørende tarif, skal 

være i overensstemmelse med NC TAR artikel 7. Det følger af artikel 7, at metoden skal 

være i overensstemmelse med gasforordningens artikel 13, samt sigte mod at: 

a) Give netbrugerne mulighed for at reproducere beregningen af referencepriser og 

præcis fremskrivning af dem. 

b) Tage hensyn til de faktiske omkostninger for levering af transmissionstjenester, og 

samtidig tage transmissionsnettets grad af kompleksitet i betragtning. 

c) Sikre ikke-forskelsbehandling og hindre unødig krydssubsidiering, herunder ved at 

tage hensyn til omkostningsfordelingsvurderingerne, jf. artikel 5. 

d) Sikre, at betydelig volumenrisiko, navnlig i forbindelse med transmission på tværs 

af et entry- og exitsystem, ikke pålægges slutkunderne i det pågældende entry- 

og exitsystem. 

e) Sikre, at de resulterende referencepriser ikke er konkurrenceforvridende for han-

del på tværs af grænserne. 

 

Forsyningstilsynet vil nedenfor behandle og vurdere de fem punkter fra artikel 7 samt 

anbefalingerne fra ACER.  

 

Forsyningstilsynet bemærker dog, at den særligt relevante del for vurderingen af det 

anmeldte element relaterer sig til den lovmæssige overensstemmelse med NC TAR ar-

tikel 4, stk. 4, og især hvorledes elementet vurderes, at være til gavn for alle netbrugere 

i det danske transmissionssystem. Det skyldes, at NC TAR artikel 4, stk. 4 ikke henviser 

til krav om overensstemmelse med NC TAR artikel 7. 

Vurdering af reproduktion af tariffer og hensyn til faktiske omkostninger i hen-

hold til NC TAR artikel 7, litra a, litra b 

Forsyningstilsynet vil i dette afsnit vurdere, om det anmeldte element er i overensstem-

melse med NC TAR artikel 7, litra a, om hvorledes metoden giver mulighed for, at net-

brugerne kan reproducere tarifferne og fremskrive dem, samt NC TAR artikel 7, litra b, 

om hvorledes det anmeldte element tager hensyn til de faktiske omkostninger og syste-

mets kompleksitet. 
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Energinet har til det endelige høringsmateriale fremlagt de forventede kapacitetsbook-

ninger for Entry North Sea og de forventede relaterede opstrømsomkostninger for hele 

den 5-årige reguleringsperiode indtil 31. december 2027. Forsyningstilsynet har på bag-

grund af data fra Energinet beregnet en særskilt forventet tarif for ikke-transmissionstje-

nesten for hele reguleringsperioden. Nedenstående tabel 19 viser hvorledes denne ud-

vikler sig over reguleringsperioden. Beregningen viser, at den uniforme ikke-transmissi-

onstarif er forholdsvis stabil over perioden med et lille fald i tarifniveau fra 2023 til 2027. 

TABEL 19 | OVERSIGT OVER TARIF FOR IKKE-TRANSMISSIONSTJENESTE OPSTRØM 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Forventede omkostninger (mio. DKK) 254 252 249 246 245 

Forventede kapacitetsbookinger (MWh/h) 30.229 30.474 30.301 29.823 29.430 

Beregnet tarif (DKK/kWh/h/y) 8,40 8,25 8,22 8,26 8,32 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Note: Forventet kapacitetsbooking er baseret på hele transmissionssystemet minus lager. 

Energinet har på Forsyningstilsynets anmodning yderligere opsplittet transmissionstarif-

fen og ikke-transmissionstariffen for netbrugerne. Nedenstående tabel 20 illustrerer ta-

rifniveauet for det første år af reguleringsperioden. 

TABEL 20 | OPSPLITNING AF TARIF VED CWD OG UNIFORM METODE FOR ÅR 2023 

Entry-punkter CWD Ikke-trans-

mission 

CWD 

total 

Uniform Ikke-trans-

mission 

Uniform 

total 

Nybro (P1) 25,95 8,40 34,35 25,89 8,40 34,29 

RES (P2) 19,68 8,40 28,08 25,89 8,40 34,29 

Ellund (IP1) 23,04 8,40 31,44 25,89 8,40 34,29 

Lager (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entry North Sea (BP1) 25,95 8,40 34,35 25,89 8,40 34,29 

Everdrup (BP2) n/a n/a n/a  25,89 8,40 34,29 

       

Exit-punkter CWD Ikke-trans-

mission 

CWD 

total 

Uniform Ikke-trans-

mission 

Uniform 

total 

Ellund (IP1) 16,51 8,40 24,91 25,89 8,40 34,29 

Joint Exit Zone (D) 19,51 8,40 27,91 25,89 8,40 34,29 

Lager (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Everdrup (BP2) 29,60 8,40 38,00 25,89 8,40 34,29 

Kilde: Energinet: Opfølgende notat af 4. marts 2022 

Note: Tariffer er angivet i DKK/kWh/h/y. Ikke-transmissionstariffen vil ikke blive opkrævet punkt-baseret. 

Opsplitningen pr. punkt er derved for illustrationens skyld. Der er for Everdrup Entry angivet n/a ved 

CWD-metoden. Det skyldes, at der ikke forventes entry-kapacitet i punktet, hvilket medfører at en tarif 

ikke kan beregnes. 
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De fremlagte data giver netbrugerne mulighed for både at reproducere beregningen af 

ikke-transmissionstariffen og foretage en fremskrivning af tariffen. Forsyningstilsynet 

vurderer dermed, at det anmeldte element er i overensstemmelse med NC TAR artikel 

7, litra a. Forsyningstilsynet henviser desuden til, at tilsynet i ovenstående afsnit allerede 

har vurderet, at den anmeldte ikke-transmissionstarif afspejler omkostningerne til ikke-

transmissionstjenesten. Forsyningstilsynet vurderer dermed, at det anmeldte element 

også er i overensstemmelse med NC TAR artikel 7, litra b, hvortil tarifferne skal sigte 

mod at tage hensyn til de faktiske omkostninger. Forsyningstilsynet finder dermed også, 

at det anmeldte element er i overensstemmelse med gasforordningens artikel 13. For-

syningstilsynet henviser til begrundelsen på side 63-66. 

Vurdering af ikke-forskelsbehandling og krydssubsidiering i henhold til NC TAR 

artikel 7, litra c 

Forsyningstilsynet vil i dette afsnit vurdere, om det anmeldte element sikrer imod for-

skelsbehandling, og om inklusionen af opstrømsrørledningen er i overensstemmelse 

med NC TAR artikel 7, litra c om at hindre imod unødig krydssubsidiering imellem net-

brugerne. 

 

Den anmeldte ikke-transmissionstjeneste opkræves uniformt og under samme vilkår for 

alle netbrugere i det danske transmissionssystem. Forsyningstilsynet vurderer dermed, 

at netbrugerne er sikret imod forskelsbehandling, og således imod diskrimination i med-

før af NC TAR artikel 4, stk.4 samt bestemmelsen i gasforordningens artikel 13 om ikke-

diskrimination af netbrugerne. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at alle netbrugerne 

nyder gavn af tjenesten, og at alle netbrugere har samme adgang til køb af kapacitet i 

opstrømsrørledningen.  

 

Forsyningstilsynet vil som følge af ACER’s anbefalinger vurdere graden af krydssubsi-

diering ved inklusion af opstrømsrørledningen i det danske system via en uniform ikke-

transmissionstjeneste. Energinets notat af 4. marts 2022 (bilag 4) og brev af 11. marts 

2022 (bilag 5) indeholder en række omkostningsfordelingsanalyser (CAA) samt beskri-

velser af, hvad som driver krydssubsidieringen i det danske transmissionssystem med 

og uden opstrømsrørledningen. 

 

Forsyningstilsynet anser stadigvæk anser CAA-værdierne for at være ustabile og for-

bundet med stor usikkerhed. Det skyldes primært værdiernes følsomhed overfor mindre, 

ubetydelige ændringer i input. Forsyningstilsynet henviser til vurderingen af reference-

prismetoden (RPM) ovenfor.  

 

Energinet har i det endelige høringsmateriale fremlagt CAA-værdier for den uniforme 

tarifmetode med og uden Baltic Pipe-mængder og -omkostninger. Det fremgår af ne-

denstående tabel 21, at CAA-værdierne er markant højere uden Baltic Pipe. Forsynings-

tilsynet bemærker, at inklusionen af Baltic Pipe i det hele bidrager til at mindske graden 

af krydssubsidiering i det danske transmissionssystem. 
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TABEL 21 | CAA-VÆRDIER MED OG UDEN BALTIC PIPE 

 Uniform tarif  

med Baltic Pipe 

Marginal uniform tarif  

uden Baltic Pipe 

2023 17 pct. 97 pct. 

2024 22 pct. 101 pct. 

2025 21 pct. 104 pct. 

2026 21 pct. 107 pct. 

2027 22 pct. 111 pct. 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Note: Omkostningsbasen for den marginale uniform tarif er uden omkostningerne relateret til Baltic Pipe. 

Energinet beskriver i det opfølgende notat (bilag 4) og brev (bilag 5) til Forsyningstilsy-

net, at forskellen i metoden for beregning af CAA-værdier med og uden opstrøm er en 

ændret punktplacering af Entry North Sea (BP1) og ændring i omkostningsbasen. Ved 

”Med Opstrøm” placeres punktet ved tie-in tilslutningen af opstrømsrørledningen i Nord-

søen og omkostningerne til opstrømsrørledningen medtages i omkostningsbasen. Ved 

”Uden Opstrøm” placeres punktet ved Nybro og omkostningerne til opstrømsrørlednin-

gen medtages ikke i omkostningsbasen. Dette har især betydning for Energinets bereg-

ninger af CAA, da distance er et parameter i Energinets valgte metode. Det metodisk 

mest korrekte vil efter Forsyningstilsynets vurdering være en placering af punktet ved 

Nybro, da elementet er en ikke-transmissionstjeneste og derved ikke en direkte del af 

transmissionssystemet. ACER anbefaler dog at foretage en CAA-vurdering af begge 

placeringer. Forsyningstilsynet følger ACER’s anbefaling for at give det mest fyldestgø-

rende oplysningsgrundlag for vurderingen. 

 

Energinet har fremlagt beregninger, der viser, at krydssubsidieringen i det danske sy-

stem falder ved inklusion af opstrømsrørledningen. Faldet i krydssubsidiering skyldes 

både ændrede afstande i systemet og ændringer i omkostningsbasen. Faldet skyldes 

således, at der ved ”Uden Opstrøm” sker en uforholdsmæssig ændring i forholdet mel-

lem tarifindtægter og omkostningsfaktorer for især systeminterne brugere, hvor omkost-

ningsfaktorerne, som følge af en ændret punktplacering, falder mere end indtægterne. 

Denne ændring betyder, at graden af krydssubsidiering vurderes lavere ved ”Med Op-

strøm”. 

 

Tabel 22 nedenfor illustrerer, hvorledes graden af krydssubsidiering tæt på fordobles, 

hvis opstrøm fjernes fra beregningerne. Det påviser, at inklusionen af opstrømsrørled-

ningen i systemet med en vis sandsynlighed bidrager til en mere omkostningsægte for-

deling af ressourcerne i systemet. Forsyningstilsynet gør dog opmærksom på, at man 

ikke entydigt og klart kan vurdere på baggrund af de absolutte værdier af CAA-bereg-

ningerne på grund af store usikkerheder. Dette bekræftes også af beregningerne i Ener-

ginets opfølgende notat, hvor det påvises, at selv mindre, ubetydelige forskelle i ét enkelt 

punkts placering mærkbart ændrer på graden af krydssubsidiering i systemet. 
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TABEL 22 | CAA-VÆRDIER MED OG UDEN OPSTRØM 

 Uniform tarif med opstrøm Uniform tarif uden opstrøm 

2023 17 pct. 34 pct. 

2024 22 pct. 40 pct. 

2025 21 pct. 39 pct. 

2026 21 pct. 40 pct. 

2027 22 pct. 42 pct. 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Note: CAA-værdierne er baseret på standardberegningen (udgangspunktet) foretaget af Energinet. 

De hidtidige CAA-værdier er beregnet ved forventet kapacitetsbestilling og distance, jf. 

NC TAR artikel 5, stk. 1, litra a, nr. iv. NC TAR giver dog også mulighed for at anvende 

andre metoder for beregning af CAA-værdier, heriblandt udelukkende forventet kapaci-

tets bestilling, jf. artikel 5, stk. 1, litra a, nr. ii. Energinet har hidtil anvendt artikel 5, stk. 

1, litra a, nr. iv, som praksis, da Energinet tog udgangspunkt i ENTSO-G’s anbefalinger. 

Energinet bemærker i brev til Forsyningstilsynet (bilag 5), at den nuværende praksis 

med at vægte CAA-værdierne med distance som parameter ikke vurderes mest hen-

sigtsmæssig, Energinet henviser til, at det danske transmissionssystem er et lille og 

geografisk ligestillet system uden særlige omkostningsreflekterende distancebaserede 

prissignaler, fordi systemet er præget af store historiske investeringer.  

 

Energinet har derfor foretaget yderligere beregninger af CAA, hvor udelukkende forven-

tet kapacitetsbestilling er anvendt som parameter. Det ses af nedenstående tabel 23, at 

”Med Opstrøm” og ”Uden Opstrøm” ikke giver forskellige værdier. Det skyldes særligt, 

at distance ikke er en parameter, og at omkostningsbasen ændrer sig proportionalt. Det 

fremgår yderligere, at den uniforme tarifmetode i dette tilfælde er væsentligt mindre 

krydssubsidierende end CWD-metoden. 

TABEL 23 | CAA VÆRDIER MED OG UDEN OPSTRØM – ÆNDRET METODE 

 CWD 

med Opstrøm 

Uniform tarif 

med Opstrøm 

Uniform tarif 

uden Opstrøm 

2023 40 pct. 27 pct. 27 pct. 

2024 42 pct. 27 pct. 27 pct. 

2025 43 pct. 27 pct. 27 pct. 

2026 44 pct. 28 pct. 28 pct. 

2027 45 pct. 29 pct. 29 pct. 

Kilde: Energinet: Opfølgende notat af 4. marts 2022 

Note: CAA-værdierne er i denne tabel beregnet jf. NC TAR artikel 5, stk. 1(a)(ii) frem for den oprindelige 

artikel 5, stk. 1(a)(iv). 
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Ud fra en samlet vurdering af de opstillede scenarier og den hidtidige argumentation, 

herunder en vurdering af CCA-værdierne, finder Forsyningstilsynet, at graden af kryds-

subsidiering ved inklusionen af opstrøm er i overensstemmelse med NC TAR artikel 7, 

litra c samt Gasforordningens artikel 13. Forsyningstilsynet lægger især vægt på, at in-

klusionen af opstrøm med høj sandsynlighed bidrager til at hindre unødig grad af kryds-

subsidiering i systemet. 

Vurdering af volumenrisiko iht. NC TAR artikel 7, litra d 

Forsyningstilsynet vil i dette afsnit vurdere, om metoden for beregning af ikke-transmis-

sionstariffen sikrer slutkunderne imod betydelig volumenrisiko. 

 

NC TAR artikel 7, litra d, omhandler volumenrisikoen, og angiver at den anmeldte me-

tode bør sikre slutkunderne imod øgede omkostninger ved f.eks. pludseligt faldende vo-

lumenmængder.  

 

Energinet forventer efter det oplyste ikke faldende kapacitetsbookinger i nævneværdig 

grad over reguleringsperioden. Forsyningstilsynet lægger til grund, at tilsynet tidligere 

har sikret slutkunderne mod betydelig volumenrisiko i forbindelse med Baltic Pipe pro-

jektet. Forsyningstilsynet har i brev af 19. november 201821 som anført vejledende med-

delt Energinet, at Energinet ikke i betydelig grad kan overvælte strandede omkostninger 

og forøget risiko på de tvungne kunder, men at Energinet i stedet må få dækket disse 

omkostninger andre steder, f.eks. via egenkapitalen. Det fremgår ligeledes af brevet, at 

uforudsete straksafskrivninger af aktiver og afholdelse af dekomissioneringsomkostnin-

ger, f.eks. efter udløb af de indgåede 15-årige kapacitetskontrakter ved Open Season 

2017, skal finansieres via egenkapitalen med kapitalindskud fra ejer, og dermed ikke via 

tarifferne hos netbrugerne. Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at dette indgår som 

et vigtigt element i vurderingen af ikke-transmissionstjenestens gavnlighed overfor eksi-

sterende netbrugere af det danske system. 

 

Forsyningstilsynet finder ligeledes, at afskaffelsen af volumentariffen minimerer volu-

menrisikoen i systemet, idet finansieringen af transmissionssystemet derved ikke af-

hænger af reelle gasstrømsmængder, men udelukkende bookede kapaciteter. 

 

Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af ovenstående, at det anmeldte element er i 

overensstemmelse med NC TAR artikel 7, litra d. 

Vurdering af konkurrenceforvridning i henhold til NC TAR artikel 7, litra e 

Forsyningstilsynet vil i dette afsnit vurdere, om det anmeldte element sikrer at den an-

meldte ikke-transmissionstarif ikke er konkurrenceforvridende for handelen på tværs af 

grænserne. 

 

Forsyningstilsynet henviser herom indledningsvis til vurderingen af RPM ovenfor i af-

snittet ”Vurdering af RPM”, hvor Forsyningstilsynet vurderede, at den anmeldte RPM 

ikke er konkurrenceforvridende for handelen på tværs af grænserne. Hertil kommer, at 

 
21 Forsyningstilsynets brev til Energinet af 19. november 2018: ”Risikoafdækning i forhold til Baltic Pipe Pro-

jektet” 
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Forsyningstilsynet som ved godkendelsen af den fælles markedszone i afgørelse af 14. 

februar 2022 godkendte elementet som en ikke-transmissionstjeneste.  

 

ACER lægger i den ikke-bindende analyse særlig vægt på, at den manglende økonomi-

ske regulering er forvridende for handelen på tværs af grænser. Forsyningstilsynet har 

ovenfor i afsnittet ”Vurdering af RPM” redegjort for, hvorledes omkostningerne i op-

strømsrørledningen vil blive reguleret. Det fulde oplysningsgrundlag om denne regule-

ring havde ACER ikke adgang til at behandle, da ACER foretog sin vurdering. Forsy-

ningstilsynet bemærker ydermere, at Energinet ikke har modtaget høringssvar angå-

ende dette emne. Forsyningstilsynet vurderer derved, at de danske netbrugere med en 

vis sandsynlighed ikke finder en socialisering af opstrømsomkostningerne for konkur-

renceforvridende for handelen på tværs af grænserne. Forsyningstilsynet har herefter 

ikke grundlag for at anfægte Energinets vurdering af, at det anmeldte element er i over-

ensstemmelse med NC TAR artikel 7, litra e. 

 

Forsyningstilsynet finder dertil at inklusionen af opstrømsrørledningen i den fælles mar-

kedszone, herunder markedsadgangen til både det norske eksportmarked og det polske 

marked, fremmer handelen med gas på tværs af grænserne og sikrer et mere effektivt 

dansk gasmarked med større likviditet. Forsyningstilsynet anser dermed også det an-

meldte element for i overensstemmelse med bestemmelserne fastsat i gasforordningens 

artikel 13. 

VURDERING AF GAVN FOR ALLE NETBRUGERE I HENHOLD TIL NC TAR AR-

TIKEL 4, STK. 4 

Forsyningstilsynet vil i dette afsnit vurdere, om ikke-transmissionstjenesten er til gavn 

for alle netbrugere i det danske system, således at omkostningerne til ikke-transmissi-

onstjenesten kan opkræves hos alle netbrugere. 

 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at der i Forsyningstilsynets afgørelse af 

14. februar 2022 vedrørende etablering af en fælles markedszone er godkendt en me-

kanisme for en fordeling af indtægter under hhv. forhandlet og reguleret adgang samt 

en metode for regulering af under/overdækning af tarifindtægter. Det var en forudsæt-

ning for Forsyningstilsynets godkendelse, at der i den endelige Rådighedsaftale er en 

indbygget mekanisme, som medfører at kapacitetsadgang solgt via forhandlet adgang 

af Gasopstrøm fratrækkes fra Gas TSO’ens rådighed over kapacitet heriblandt betalin-

gen. Forsyningstilsynet konstaterer også, at under-/overdækning af tarifindtægter regu-

leres årligt som hidtil med transmissionstarifferne. Forsyningstilsynet bemærker ligele-

des, at opstrømsomkostningerne fastsættes særskilt i forbindelse med reguleringen af 

Energinets samlede omkostningsbase, jf. Forsyningstilsynets afgørelse af 14. februar 

2022. 

 

Forsyningstilsynet bemærker yderligere, at Baltic Pipe-projektet forbinder det danske 

transmissionssystem med Europipe II (det norske eksportsystem) via opstrømsrørled-

ningen, EPII-grenrørledningen, samt det polske transmissionssystem via en intercon-

nector fra punktet Everdrup.  

 

Baltic Pipe medfører store mængder af gasstrømme igennem det danske transmissi-

onssystem set ift. det nuværende niveau. Opstrømsrørledningen er således en essentiel 

og integreret del af den gasinfrastruktur, der vil sikre import af gas fra Norge og eksport 
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til Polen. Baltic Pipe har en kapacitet på 10 mia. m3 per år, hvor det danske gasforbrug 

til sammenligning har været på mellem 2,5 og 3 mia. m3 årligt i de seneste år.  

 

Baltic Pipe forøger således i markant grad mængderne af gas i det danske system, hvil-

ket alt andet lige vil medføre en lavere enhedsomkostning for transport af gas i det dan-

ske system sammenlignet med et scenarie uden Baltic Pipe. Der blev til Open Season 

2017 udbudt 80 pct. af kapaciteten i Baltic Pipe, dvs. 8 mia. m3, hvor kapacitetsauktionen 

dengang blev udsolgt. Forsyningstilsynet udtalte sig dengang positivt om muligheden 

for en uniform tarifmetode med socialisering af opstrømsomkostningerne, hvilket også 

fremgik af materialet for investeringsbeslutningen. Forsyningstilsynet finder derved, at 

kapacitetsauktionen med en vis sandsynlighed ikke havde været udsolgt, hvis markeds-

aktørerne var stillet en anden tarifmetode i udsigt, idet det havde forværret business 

casen for Baltic Pipe-projektet. 

 

Energinet har i anmeldelsen beregnet et forventet tarifniveau, såfremt Baltic Pipe ikke 

havde været anlagt. Tarifberegningerne anfører et betydeligt højere tarifniveau i det dan-

ske system ved et scenarie uden Baltic Pipe, hvilket fremgår af tabel 24. Forsyningstil-

synet bemærker hertil, at der allerede fra 2023 ville have været markant højere tariffer 

for netbrugerne af det danske gastransmissionssystem. Forsyningstilsynet har i neden-

stående tabel 24 illustreret tarifforskellene for Joint Exit Zone og Ellund, dvs. for hhv. 

slutkunder og import/eksport til/fra Tyskland. 

TABEL 24 | TARIFFORSKELLE MED OG UDEN BALTIC PIPE FOR 2023-2027 

 Uniform tarif inkl.  

uniform ikke-transmissionstjeneste 
Uniform tarif uden Baltic Pipe 

Joint Exit Zone Ellund Joint Exit Zone Ellund 

2023 34,29 34,29 47,62 47,62 

2024 34,06 34,06 47,52 47,52 

2025 34,32 34,32 49,74 49,74 

2026 34,94 34,94 53,91 53,91 

2027 35,54 35,54 57,92 57,92 

Kilde: Energinet: ”Endelig høring: Tarifmetodejusteringer” (2021) 

Note: Tariffer angivet i DKK/kWh/h/y 

Det fremgår af tabel 24, at tarifstigningen ved en uniform tarif uden Baltic Pipe især 

skyldes det forventede lavere gasforbrug i Danmark. De lavere gasmængder i det dan-

ske transmissionssystem resulterer alt andet lige i højere enhedstariffer. Forsyningstil-

synet kan tilslutte sig Energinets vurdering af, at denne stigningsgrad i tarifniveau kun 

vil forøges i et scenarie uden Baltic Pipe. Det er dermed Forsyningstilsynets forventning, 

at tarifferne for reguleringsperioden efter 2027 ville have en endnu større stigningsgrad, 

end hvad tilfældet er for den kommende periode i et scenarie med Baltic Pipe. Tabel 24 

illustrerer yderligere, at Baltic Pipe-mængderne, foruden at sænke enhedstarifniveauet 

relativt set, også stabiliserer tarifniveauet i Danmark. Forsyningstilsynet tillægger stabi-

litet i tarifniveau en væsentlig betydning, da det skaber forudsigelighed for netbrugerne 

i Danmark, hvilket understøtter et fleksibelt og likvidt marked. 
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Forsyningstilsynet anser vurderingen af ikke-transmissionstjenestens gavnlighed for alle 

netbrugere i Danmark i sammenhæng med de hidtidige afgørelser relateret til Baltic Pipe 

og den fælles markedszone, deriblandt Forsyningstilsynets afgørelse af 2. juni 201722, 

afgørelse af 28. november 201723, afgørelse af 27. februar 201824, afgørelse af 6. de-

cember 202125 og afgørelse af 14. februar 202226. Denne vurdering og tarifmetodeafgø-

relse skal derfor ses i naturlig forlængelse af andre relaterede afgørelser til Baltic Pipe, 

samt selve Baltic Pipe-projektet og dets investeringsbeslutning i forbindelse med Open 

Season 2017. Forsyningstilsynet finder, at Energinets anmeldte tarifmetode for det dan-

ske gastransmissionssystem skal ses i naturlig sammenhæng med, og i forlængelse af, 

investeringsbeslutningen. Forsyningstilsynet vurderer, at man ikke sagligt ville kunne 

vurdere gavnligheden af Baltic Pipe og opstrømsrørledningen uden at sammenligne 

med et scenarie uden Baltic Pipe. Dette understøttes yderligere af Forsyningstilsynets 

hidtidige udtalelser om den godkendte fælles markedszone, hvor tilsynet i sin ikke-bin-

dende udtalelse af 31. januar 2017 og tilsynets godkendelse af 28. november 2017 af 

anmeldte økonomiske parametre for Baltic Pipe-projektet tilsluttede sig fælleszonens 

forudsætning om at kunne købe transport gennem opstrøm og transmission som ét pro-

dukt med én tarif. Tilkendegivelserne indeholdt heri må efter tilsynets opfattelse antages 

at have bestyrket netbrugernes og investorernes forventning om, at Baltic Pipe-projektet 

ville blive gennemført som anført i de pågældende udtalelser. Forsyningstilsynet finder 

dermed, at det er sagligt at inddrage den markante strøm af nye gasmængder som Baltic 

Pipe-projektet medfører til vurderingen af en mulig socialisering af opstrømsomkostnin-

gerne. Forsyningstilsynet bemærker yderligere, at Energinet ikke tidligere har kunnet 

anmelde en tarifmetode, pga. bestemmelserne i NC TAR angående oplysningsgrundla-

get for beslutningen, og tidspunktet for offentliggørelsen af disse, jf. NC TAR kapitel VII 

og kapital VIII. Energinet har således efter Forsyningstilsynets vurdering anmeldt den 

ønskede tarifmetode, inklusiv socialisering af opstrømsomkostninger, på så tidligt et tids-

punkt, som det var muligt inden for bestemmelserne. Forsyningstilsynet finder, at dette 

styrker sammenhængen mellem Baltic Pipe-projektet og den anmeldte tarifmetode. 

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at Baltic Pipe-projektet, herunder opstrømsrør-

ledningen, også bidrager væsentligt til forøget forsyningssikkerhed, da det giver flere 

muligheder for import til Danmark, herunder især adgang til norsk gasproduktion. For-

syningssikkerhed er et vigtigt element for et velfungerende gassystem, og understøttes 

af lave tariffer for adgang for importeret gas til gassystemet. Det norske opstrømssystem 

er i dag via store eksportledninger forbundet til Storbritannien, Frankrig, Belgien, Neder-

landene og Tyskland. Importørers enkle og konkurrencedygtige adgang til det 

dansk/svenske gasmarked understøtter derfor forsyningssikkerheden i Danmark, Sve-

rige og Polen. 

 
22 Forsyningstilsynet (dengang Energitilsynet): ”Baltic Pipe Projektet, Godkendelse af regler for allokering af 

kapacitet for Open Season 2017 i medfør af NC CAM” 

23 Forsyningstilsynet (dengang Energitilsynet): ”Godkendelse af parametre og fastsættelse af f-faktor til den 

økonomiske test for Baltic Pipe Projektet” 

24 Forsyningstilsynet (dengang Energitilsynet): ”Afgørelse om fordeling af omkostningerne for Baltic Pipe Pro-

jektet (Cross-Border Cost Allocation – CBCA) 

25 Forsyningstilsynet: ”Godkendelse af metodeændring til balancemodellen på gasområde” 

26 Forsyningstilsynet: ”Afgørelse om etablering af fælles markedszone” 
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Forsyningstilsynet konstaterer, at markedsadgangen til norsk eksportmarked, og netbru-

gernes mulighed for køb af kapacitet i opstrømsrørledningen, yderligere bidrager positivt 

til vurderingen af ikke-transmissionstjenestens gavnlighed. Forsyningstilsynet finder det 

gavnligt for det samlede gasmarked, herunder netbrugerne af det danske gastransmis-

sionssystem, at fremme handlen over grænserne og sikre en større markedsintegration 

imellem landene i Europa. Disse hensyn indgår også i gasforordningens artikel 13, stk. 

1. Det hedder her, at tarifferne eller metoderne til beregning af disse skal bidrage til en 

effektiv handel med gas samt konkurrence på markedet. 

 

Energinet oplyser yderligere i det endelige høringsmateriale, at den fælles markeds-

zone, som inkluderer opstrømsrørledningen, bidrager til en mere effektiv drift af rørled-

ningssystemerne (transmissionssystemet og opstrømsrørledningen), hvilket giver mu-

lighed for at høste synergier, herunder besparelser på driftsomkostninger. Forsynings-

tilsynet bemærker, at tjenesteydelsen ifølge Energinet derved vil være til gavn for alle 

netbrugere af transmissionssystemet.  

 

Forsyningstilsynet tillægger det ydermere væsentlig betydning, at de eksisterende net-

brugere i Danmark støtter op om Baltic Pipe-projektet og dets fordele for det danske 

gasmarked og transmissionssystem. Til Energinets endelige høring af den anmeldte ta-

rifmetode tilkendegav både Dansk Energi og Ørsted deres støtte til anvendelsen af en 

uniform tarifmetode, og Ørsted var desuden enige i, at Baltic Pipe generelt set sænker 

tarifferne relativt set for alle netbrugere i Danmark. Forsyningstilsynet anser netbruger-

nes høringssvar som et væsentligt fortolkningsbidrag til vurderingen af gavnligheden.  

 

Ørsted efterlyser dog i deres høringssvar til Energinets endelige høring en konsekvens-

beregning af tarifniveauet for de eksisterende netbrugere med og uden socialisering af 

opstrømsomkostningerne. Forsyningstilsynet henviser til tabel 7 og 9 i Sagsfremstillin-

gen, hvor forskellene i ruteomkostninger ved hhv. den uniforme tarifmetode (inkl. socia-

lisering) og differentieret tarifmetode (uden socialisering) fremgår. Forsyningstilsynet be-

mærker, at den differentierede tarifmetode medfører lavere enhedstariffer og ruteom-

kostninger for de eksisterende netbrugere af det danske system undtagen for anvendel-

sen af Entry North Sea. Forsyningstilsynet finder dog, som argumenteret for i dette af-

snit, en begrundet sammenhæng mellem Baltic Pipe-projektet og det lavere tarifniveau 

ved den differentierede tarifmetode. Forsyningstilsynet finder dermed, at det mest retvi-

sende vil være at sammenligne tarifniveauet med et scenarie uden Baltic Pipe-projektet, 

hvilket illustreres af den marginale tarifmetode. Forsyningstilsynet bemærker, at den 

marginale tarifmetode medfører et højere tarifniveau for eksisterende netbrugere end 

den anmeldte RPM med socialisering af opstrømsomkostningerne. Forsyningstilsynet 

vurderer dermed, at Baltic Pipe-projektet, som Ørsted også nævner i deres høringssvar 

til Energinets endelige høring, bidrager til et relativt lavere tarifniveau for alle netbrugere 

i Danmark. 

 

Forsyningstilsynet foretog i sin afgørelse om etablering af en fælles markedszone af 14. 

februar 2022 yderligere en vurdering af eventuel diskrimination ved det anmeldte ele-

ment (og den dertilhørende socialiserede inklusion af opstrøm i den fælles markeds-

zone) set ift. allerede eksisterende opstrømsrørledninger i Danmark. Forsyningstilsynet 

fandt, at der ikke kunne anses nogen form for diskrimination, idet de eksisterende op-

strømsrørledninger og EPII-grenrørledningen ikke kunne betragtes som alternativer til 
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hinanden, da rørledningerne transporterer gas fra forskellige produktionssteder. Forsy-

ningstilsynet lagde vægt på, at adgangen til EPII-grenrørledningen forudsatte, at netbru-

gerne havde adgang til det norske opstrømsrørsystem via den norske operatør, Gassco, 

imens adgangen til de eksisterende opstrømsrørledninger i Danmark forudsatte, at net-

brugerne havde adgang til det danske opstrømsrørsystem via Danish Offshore Gas Sy-

stems. De to systemer måtte derfor anses for vidt forskellige. 

 

Forsyningstilsynet bemærker afslutningsvist, at ACER i den ikke-bindende analyse 

(punkt 96-97) påpeger, at den foretrukne løsning på spørgsmålet om reguleringen af 

opstrømsrørledningen er, at udvide reguleringen af transmissionssystemet til også at 

gælde opstrømsrørledningen. Det vil sikre, at de generelle formål med reguleringen af 

transmissionssystemer ligeledes er opfyldt for opstrømsrørledningen. Forsyningstilsynet 

er overordnet enige i denne betragtning. 

 

Forsyningstilsynet bemærker dog, at den danske og norske regering den 25. april 2019 

indgik ”Aftale om transport af norsk gas i rørledning fra Europipe II til Danmark”27, som 

omtalt i Forsyningstilsynets afgørelse af 14. februar 2022 om etablering af en fælles 

markedszone. Aftalen fastslår bl.a., at EPII-grenrørledningen og kystlandingsterminalen 

i Danmark operationelt vil udgøre en integreret del af det norske opstrømsrørlednings-

net, hvor den norske systemoperatør, som ejes af den norske stat, er systemansvarlig 

(Gassco). Af aftalens artikel 6 fremgår, at aftalen definerer EPII-grenrørledningen som 

opstrøm. Aftalens bestemmelse forhindrer derfor, at opstrømsrørledningen kan define-

res som værende en del af det danske transmissionssystem. 

 

Forsyningstilsynets godkendelse af den fælles markedszone medfører dog, at kapacitet 

til brugere af opstrømsrørledningen sælges samlet med kapacitet til adgang til transmis-

sionssystemet. Der udbydes de samme kapacitetsprodukter, som for transmissionssy-

stemet som en del af de samme regulerede udbudsprocesser. Yderligere vil omkostnin-

gerne til opstrømsrørledningen være underlagt den samme økonomiske regulering som 

transmissionssystemet.  

 

I det tilfælde at opstrømsrørledningen kunne defineres som værende en del af transmis-

sionssystemet, og dermed underlagt den samme regulering som transmissionssyste-

met, ville opstrømsomkostningerne være en del af den samlede tilladte indtægt for Ener-

ginet. Opkrævning heraf ville være en del af en godkendt tarifmetode for det samlede 

transmissionssystem. Der er derfor kun minimal forskel mellem den fælles markedszone 

og en situation, hvor opstrømsrørledningen ville være en del af transmissionssystemet.  

 

I en sådan situation kan det ikke afvises, at Forsyningstilsynet ville have godkendt en 

uniform tarifmetode til allokering af den tilladte indtægt inklusiv opstrømsomkostnin-

gerne. Tabellerne 22 og 23 ovenfor indikerer eksempelvis, at CAA værdierne ved en 

uniform tarifmetode er lavere end ved CWD metoden, når opstrømsrørledningen inklu-

deres i transmissionssystemet.  

 

 
27 BKI nr. 8 af 29. september 2020 – Bekendtgørelse af aftale af 25. april 2019 med Norge om transport af 

norsk gas i rørledning fra Europipe II til Danmark. 
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Energinets anmeldte metode for en uniform tarif for transmissionssystemet, samt en 

uniform socialiseret ikke-transmissionstarif for opstrømsomkostningerne, resulterer der-

ved de facto i det samme tarifniveau med den samme tarifmetode og -struktur, som hvis 

opstrømsrørledningen kunne inddrages i det samlede transmissionssystem. 

SAMLET VURDERING 

Samlet set vurderer Forsyningstilsynet, at det anmeldte element kan godkendes i med-

før af NC TAR artikel 4, stk. 4, og at den givne ikke-transmissionstjeneste vurderes til 

gavn for alle netbrugere. Forsyningstilsynet vurderer ligeledes, at det anmeldte element 

er i overensstemmelse med NC TAR artikel 7. Forsyningstilsynet har herved navnlig lagt 

vægt på, at Baltic Pipe-projektet, som opstrømsrørledningen er en væsentlig del af, 

medfører markant forøgede gasstrømsmængder i det danske transmissionssystem, 

hvilket bidrager til lavere enhedstariffer for alle netbrugere set i forhold til et scenarie 

uden Baltic Pipe. Forsyningstilsynet bemærker hertil, at denne vurdering skal ses i sam-

menhæng med den historiske udvikling i sagen, herunder Forsyningstilsynets tidligere 

afgørelser og udtalelser. Forsyningstilsynet finder således en begrundet sammenhæng 

mellem de lavere enhedstariffer, de nye gasstrømmængder, investeringsbeslutningen 

for Baltic Pipe-projektet og den anmeldte tarifmetode.  

 

Forsyningstilsynet vurderer ydermere, at Baltic Pipe bidrager væsentligt til en øget for-

syningssikkerhed, hvilket ligeledes kommer alle netbrugere til gavn. Ligeledes må mar-

kedsintegrationen på tværs af nationale grænser anses for gavnlig for de eksisterende 

netbrugere af det danske system. 

 

Forsyningstilsynet godkender, at opstrømsomkostningerne kan socialiseres og opkræ-

ves hos alle netbrugere som en separat uniform ikke-transmissionstarif. 

 

Forsyningstilsynet gør Energinet opmærksom på, at det følger af NC TAR artikel 4 og 

artikel 7, at Energinet tydeligt skal angive de respektive tariffer på netbrugernes opkræv-

ning, således at det fremgår, hvad netbrugerne betaler for.  

 

Forsyningstilsynet bemærker afslutningsvist, at Forsyningstilsynet efter dialog med 

ACER finder det muligt at tilpasse ikke-transmissionstariffen til varigheden af det relate-

rede kapacitetsprodukt, men at multiplikatorer er tiltænkt standardkapacitetsprodukter 

og derfor transmissionstjenester.  

 

Forsyningstilsynet gør derfor opmærksom på, at multiplikatorer for produkter under 1 år 

ikke kan finde anvendelse på ikke-transmissionstarifferne. Anvendelsen af multiplikato-

rer vil efter Forsyningstilsynets vurdering være i strid med NC TAR artikel 4, stk. 4, litra 

a, vedrørende afspejling af omkostninger og objektivitet, idet en sådan anvendelse på 

den anmeldte ikke-transmissionstarif yderligere alt andet lige vil øge graden af kryds-

subsidiering i systemet til skade for især netbrugere med eksport til Tyskland via Ellund 

eller med salg til slutkunder via Joint Exit Zone. 

 

De yderligere krav til Energinet, som fremgår af Forsyningstilsynets afgørelse af 14. fe-

bruar 2022 vedrørende etablering af fælles markedszone, som omhandler bl.a. godken-

delse af Rådighedsaftalen, krav om økonomisk regulering og krav om segmentregnska-

ber for Gasopstrøm og Gas TSO, skal ses i tillæg til denne afgørelse. 
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OFFENTLIGGØRELSE 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase, jf. NC 

TAR artikel 27, stk. 4. 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 51, stk. 

1, 2. pkt. i lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020 om gasforsyning. Klagen skal 

være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er 

meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets 

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

Direktør 


