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GODKENDELSE AF METODE FOR 
KAPACITETSKONVERTERING I 
GASTRANSMISSIONSSYSTEMET 

 
RESUMÉ 

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinets samlede metode for ind-
førsel af vilkår i Betingelser for Gastransport, der skal muliggøre omkostningsfri kapaci-

tetskonvertering for netbrugerne mellem entry-punkterne Ellund, Entry North Sea, Faxe 
og Nybro (Vilkåret). Metoden godkendes på baggrund af anmeldelsen for en begrænset 
periode til og med den 30. september 2024. 

 
Forsyningstilsynet skal godkende de metoder, som Energinet ønsker at anvende til at 
fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissionssystemet. 

 
Energinets samlede metode omfatter Energinets metodeanmeldelse af 11. november 
2022 samt tillæg til metoden af 31. januar 2023. Tillægget til metoden indebærer, at 

Vilkåret ikke vil kunne finde anvendelse, hvis overefterspørgsel er tilstede i det pågæl-
dende punkt. 
 
Den anmeldte form for kapacitetskonvertering er ikke direkte reguleret af hverken dansk 

eller europæisk ret. Gasforsyningsloven og gasforordningen bestemmer dog, at meto-
den skal være i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed, objektivitet 
og ikke-diskrimination. 

 
Forsyningstilsynet vurderer, at den samlede metode er i overensstemmelse med prin-
cipperne om gennemsigtighed, objektivitet og ikke-diskrimination. Forsyningstilsynet har 

særligt lagt vægt på, at der sikres lige vilkår for netbrugerne, og at Vilkåret ikke medfører 
øgede barrierer for ny indtræden på markedet 
 

Forsyningstilsynet konstaterer, at muligheden for kapacitetskonvertering ikke fjernes, 
hvis der har været overefterspørgsel på dags- og intradagskapacitet i det pågældende 
punkt. Forsyningstilsynet vurderer, at der som følge heraf stadigvæk er en begrænset 

risiko for, at konverteret kapacitet kan påvirke kapacitetsauktionerne uhensigtsmæssigt 
på markedet for korte kapacitetsprodukter, hvilket kan hindre nem og effektiv adgang for 
alle netbrugere. Forsyningstilsynet finder, at dette kan imødegås med en tæt overvåg-

ning af anvendelsen af metoden, således at tilsynet hurtigt og effektivt kan reagere på 
eventuelle uhensigtsmæssige markedsvilkår. 
 

Det fastsættes derfor som vilkår i denne afgørelse, at Energinet løbende skal afrappor-
tere om metodens anvendelse til Forsyningstilsynet. 

https://virk.dk/digitalpost/new/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
https://post.borger.dk/send/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender Energinet Systemansvar A/S’ (CVR nr. 39314959) (Ener-
ginet) samlede anmeldte metode for kapacitetskonvertering mellem entry-punkterne El-

lund, Entry North Sea, Faxe og Nybro (Vilkåret). Metoden vil på baggrund af anmeldel-
sen være gældende for en begrænset periode til og med 30. september 2024. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at metoden er i overensstemmelse med principperne om 

gennemsigtighed, objektivitet og ikke-diskrimination i lov om gasforsyning § 18, stk. 2, 
artikel 14 om transmissionssystemoperatørers adgangstjenester for tredjepart og artikel 
16 om principper for kapacitetstildeling og procedurer for håndtering af kapacitetsbe-

grænsninger vedrørende transmissionssystemoperatører i Europa-Parlamentets og Rå-
dets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til natur-
gastransmissionsnet (gasforordningen).  
 
Denne afgørelse er truffet i medfør af § 36 a, stk. 1. 
 
Afgørelsen er truffet på baggrund af den anmeldte metode samt anmeldte tillæg til me-
toden.  
 
Forsyningstilsynet fastsætter følgende vilkår for afgørelsen om godkendelse: 
 
Løbende afrapportering 
 Energinet skal i forbindelse med en anmodning om kapacitetskonvertering orien-

tere Forsyningstilsynet om den godkendte kapacitetskonvertering senest første 
hverdag efter Energinets godkendelse. Orienteringen skal som minimum indeholde 

information om netbrugerens identitet, de pågældende entry-punkter, den konver-
terede kapacitets størrelse, samt hvilken periode konverteringen er gældende for. 
Netbrugerens anmodning om kapacitetskonvertering (entry capacity conversion 

service request) skal vedlægges orienteringen. 
 

 Energinet skal senest fire hverdage efter afslutningen af en månedskapacitetsauk-

tion skriftligt orientere Forsyningstilsynet om eventuelle kapacitetsauktioner, som 
har været i overefterspørgsel. Det gælder både for års-, kvartals-, måneds-, dags- 
og intradagskapacitet. Orienteringen skal ligeledes indeholde Energinets vurdering 

af netbrugernes eventuelle uhensigtsmæssige adfærd. 
 

 Energinet skal i forbindelse med kvartalsmøder med Forsyningstilsynet udarbejde 

et samlet overblik over anvendelsen af metoden. Det nærmere indhold af overblik-
ket fastlægges i samarbejde med Forsyningstilsynet. 

 
Hvis Forsyningstilsynet finder, at Energinets løbende afrapportering ikke opfylder det 

beskrevne vilkår, eller at afrapporteringen påviser uhensigtsmæssigheder i forhold til 
adgangen til markedet, forbeholder Forsyningstilsynet sig adgang til at træffe afgørelse 
om at tilbagekalde denne afgørelse. 
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-
for. 
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SAGSFREMSTILLING 

INDLEDNING 
Denne sag omhandler Energinets metodeanmeldelse af 11. november 2022 om indfør-

sel af nyt vilkår i Energinets Betingelser for Gastransport1, der skal muliggøre omkost-
ningsfri kapacitetskonvertering mellem entry-punkter i det danske gastransmissionssy-
stem (Bilag 1). 

 
Energinets Myndighedsenhed har anmeldt metoden på vegne af Energinet Systeman-
svar A/S (CVR nr. 39314959). Myndighedsenheden er en del af Energinets koncernmo-

derselskab, der har status af en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) (herefter samlet 
Energinet). 
 

Forsyningstilsynet fremsendte under sagsbehandlingen en række supplerende spørgs-
mål til den anmeldte metode til Energinet. Efter dialog mellem Energinet og Forsynings-
tilsynet udarbejdede Energinet et tillæg til metoden, der skulle imødekomme mulig dis-

krimination som følge af metoden (Bilag 2). Dette blev fremsendt til Forsyningstilsynet 
den 31. januar 2023 og indgår i tilsynets vurdering som en del af den anmeldte metode.  
 

Energinet skal i medfør af gasforsyningslovens § 40 anmelde de metoder, der anvendes 
til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissionssystem.  
 

Forsyningstilsynet skal i denne afgørelse vurdere om Energinets samlede anmeldte me-
tode kan godkendes i medfør af gasforsyningslovens2 § 36 a, stk. 1. 

SAGSFORLØB 
Energinet fremsendte den 11. november 2022 en metodeanmeldelse om indførsel af nyt 
vilkår i Energinets Betingelser for Gastransport, der skal muliggøre omkostningsfri ka-

pacitetskonvertering mellem entry-punkter i det danske gastransmissionssystem, til For-
syningstilsynet.  
 

Forud for anmeldelsen anmodede Energinet via sin hjemmeside netbrugerne om be-
mærkninger til indførsel af mulighed for omkostningsfri kapacitetskonvertering mellem 
entry-punkter. Dette skete fra den 24. oktober 2022 til og med den 1. november 2022. 

 
Energinet modtog i den forbindelse bemærkninger fra hhv. RWE Supply & Trading 
GmbH (RWE), Total Energies Gas & Power Ltd (TEGP) og Ørsted A/S (Ørsted). I følge 

Energinet anfører netbrugerne, at muligheden for omkostningsfri kapacitetskonvertering 
overordnet understøtter konkurrencen på markedet og forsyningssikkerheden, da net-
brugerne opnår en større fleksibilitet i forhold til at bringe gas til Danmark. Netbrugerne 

understreger også, at elementet er særligt vigtigt i den usikre forsyningssituation for 
Danmark og det øvrige Europa.  
 

 
1 Energinet, Betingelser for Gastransport (seneste version, 22.2) 

2 Lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020 om gasforsyning 

https://en.energinet.dk/gas/rules/
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På TEGP’ spørgsmål om, hvorvidt om konvertering af punkter ville gælde i forhold til alle 
nye bookinger af entry-kapacitet, og om reglerne også er gældende for erhvervet sekun-
dær entry-kapacitet,3 oplyste, Energinet, at de nye regler ville gælde både nye bookinger 

af entry-kapacitet og sekundær entry-kapacitet. 
 
Forsyningstilsynet sendte metoden anmeldt den 11. november 2022 i offentlig høring fra 

den 16. november 2022 til og med den 30. november 2022. Forsyningstilsynet modtog 
to høringssvar fra hhv. Ørsted A/S og PGNiG S.A. (nu PKN Orlen S.A.) (Bilag 3). Dette 
beskrives nærmere i afsnittet Forsyningstilsynets offentlige høring over den anmeldte 
metode. 
 
Som led i tilsynets sagsbehandling sendte Forsyningstilsynet en række supplerende 

spørgsmål til det anmeldte til Energinet, herunder spørgsmålet om risiko for diskrimina-
tion i det danske system som følge af den anmeldte metode. Energinet og Forsynings-
tilsynet har endvidere drøftet disse spørgsmål på møde i januar 2023.  

 
Energinet udarbejdede på baggrund af Forsyningstilsynets spørgsmål et tillæg til meto-
den, der skal imødekomme mulig diskrimination. 

 
Energinet har haft tillægget til metode i offentlig høring fra den 20. januar 2023 til og med 
den 27. januar 2023. Energinet modtog to høringssvar til denne høring fra hhv. Ørsted 

A/S og Equinor ASA (Bilag 4).  
 
Energinet fremsendte tillægget til metoden (Bilag 2) til Forsyningstilsynet den 31. januar 

2023. Tillægget var vedlagt de to høringssvar og et notat udarbejdet af Energinet med 
bemærkninger til høringssvarene (Bilag 5). Dette beskrives nærmere i afsnittet Energi-
nets offentlige høring over tillæg til metode. 

YDERLIGERE SAGSOPLYSNINGSSKRIDT 
Energinet ønsker med metodeanmeldelsen, at muliggøre omkostningsfri kapacitetskon-

vertering. Forsyningstilsynet finder, at det anmeldte element om kapacitetskonvertering 
ikke er direkte reguleret i hverken den danske eller den EU-retlige regulering på områ-
det.  

 
Forsyningstilsynet er bekendt med, at der kan være lignende vilkår om kapacitetskon-
vertering i Tyskland, Storbritannien og Nederlandene.  

 
Forsyningstilsynet har efter nærmere undersøgelser kunnet konstatere, at vilkårene i 
Tyskland og Storbritannien ikke er sammenlignelige med det anmeldte.  

 
Forsyningstilsynet har også undersøgt tilsvarende vilkår i det nederlandske system, som 
muligvis kunne være sammenlignelige med Energinets anmeldte vilkår. Forsyningstilsy-

net har derfor været i dialog med den nederlandske nationale regulerende myndighed, 
Autoritet Consument & Market (ACM), for at drøfte sammenligneligheden mellem den 

 
3 Sekundær kapacitet er kapacitet erhvervet ved bilateral handel mellem netbrugerne af kapacitet købt 
fra Energinet. 
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anmeldte metode og det kapacitetskonverteringsprodukt, som udbydes i det nederland-
ske gastransmissionssystem.  
 

Forsyningstilsynet og ACM blev dog under drøftelsen enige om, at de to vilkår ikke er 
sammenlignelige. De nederlandske vilkår tillader kun konvertering mellem visse entry- 
eller exit-punkter inden for den samme begrænsede fysiske lokation, f.eks. Bunde-

Oude, Enschede, Zandvliet eller Balgzand, og er derfor en metode til optimering af an-
vendelsen af den fysiske kapacitet i det enkelte punkt.4 
 

Forsyningstilsynet har endvidere været i dialog med EU-Agenturet for Samarbejde mel-
lem Energireguleringsmyndigheder (ACER) vedrørende den anmeldte metodes funktion 
og formål. 

BAGGRUND 
Det fremgår af gasforsyningslovens § 36 a, stk. 1, at priser og betingelser for anvendelse 

af transmissionsnet fastsættes af transmissionsselskaber efter offentliggjorte metoder, 
som godkendt af Forsyningstilsynet.  
 

Det fremgår endvidere af gasforsyningslovens § 40, at transmissionsselskaber til Forsy-
ningstilsynet skal anmelde de metoder, der anvende til at beregne eller fastsætte betin-
gelser og vilkår for adgang til transmissionssystemer. 

 
Nedenfor gennemgås baggrunden for den anmeldte metode samt tillægget til denne. 

ANMELDELSENS INDHOLD 
Energinet Systemansvar A/S, der er et helejet datterselskab af Energinet SOV, ejer og 
driver gastransmissionsnettet i Danmark.  

 
Energinets transmissionssystem består af en række entry-exit-punkter. Det drejer sig 
både om virtuelle leveringspunkter samt fysiske grænsepunkter. Der findes fire import-

punkter af gas til Danmark; Ellund (Tyskland), Entry North Sea (Norge), Faxe (Polen) og 
Nybro (Danmark), jf. figur 1.  
 

Den anmeldte metode angår disse fire import-punkter for gas til Danmark. Forsynings-
tilsynet har i tidligere afgørelser anvendt navnet ”Everdrup” om Faxe-punktet, men Ener-
ginet har siden da ændret navnet. Forsyningstilsynet vil fremover anvende navnet ”Faxe” 

for dette punkt.  

 
4 Se link for yderligere beskrivelse. 

https://www.gasunietransportservices.nl/en/shippers/products-and-services/diversion
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FIGUR 1 | OVERBLIK OVER DET DANSKE ENTRY-EXIT SYSTEM 

 

Kilde: Energinet 

Energinets betingelser for anvendelse af gastransmissionssystemet findes i Betingelser 
for Gastransport, som indeholder reglerne for anvendelsen, og regulerer den kapacitets-

aftale, Energinet indgår med den enkelte netbruger ved erhvervelse af transmissionska-
pacitet. Forsyningstilsynet skal godkende de metoder, som ligger til grund for Betingel-
ser for Gastransport.  

 
Energinet anmeldte den 11. november 2022 en ny metode for indførsel af vilkår om 
kapacitetskonvertering i mellem entry-punkterne Ellund, Entry North Sea, Faxe og Nybro 

i Betingelser for Gastransport. Energinet oplyste, at metoden bør indføres for at sikre 
mest mulig fleksibilitet i markedets anvendelse af det danske transmissionssystem hen-
set til den nuværende ekstraordinære forsyningssituation.  
 
Vilkåret foreslås indført i en tidsbegrænset periode, hvor forsyningssituationen ifølge 
Energinet vurderes at være mest udfordret, gældende frem til den 30. september 2024. 

Energinet vil inden den 30. september 2024 vurdere, hvorvidt markedet fortsat vil have 
gavn af vilkåret henset til forsyningssituationen på gasmarkedet i løbet af 2024. Energi-
net skal genanmelde metoden på ny. 

 
Den anmeldte metode indebærer, at netbrugerne vil have mulighed for omkostningsfrit 
at konvertere allerede erhvervet kapacitet ved de fire entry-punkter til anden erhvervet 

kapacitet på ét andet af de omtalte fire punkter.  
 
Det er en forudsætning, at den pågældende netbruger inden konvertering har erhvervet 

kapacitet5 i de entry-punkter, der konverteres imellem.  

 
5 Kapaciteten kan være erhvervet ved både primær og sekundær handel. 
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Netbrugerne skal i hvert enkelt tilfælde anmode Energinet om konvertering af en given 
kapacitet. Energinet skal godkende netbrugerens anmodning, før kapacitetskonverterin-

gen er gennemført. Anmodningen om kapacitetskonvertering skal opfylde en række for-
melle krav. Disse krav vil fremgå af Vilkåret i Betingelser for Gastransport. 
 

Det vil være muligt at konvertere kapacitetsaftaler for en given periode, som er indgået 
både før og efter indførsel af Vilkåret, med anden kapacitetsaftale for samme periode. 
Det vil ikke være muligt, at anvende kapacitetskonvertering efter udløb af metodens gyl-

dighed, ej heller for aftaler indgået imens metoden var gældende.  
 
Ved godkendelse af kapacitetskonvertering vil netbrugernes oprindelige betalingsfor-

pligtelse og kapacitetsreservation for det pågældende oprindelige punkt ophøre for den 
konverterede periode, og netbrugerne vil udelukkende have en betalingsforpligtelse og 
kapacitetsreservation for kapaciteten i det entry-punkt, der konverteres til.  

 
Det vil betyde, at netbrugerne efter godkendt konvertering ikke skal betale for begge 
kapacitetsaftaler, men udelukkende for kapacitetsaftalen for det punkt, der konverteres 

til, jf. tabel 1. 

TABEL 1 | SIMPELT EKSEMPEL PÅ KAPACITETSKONVERTERING 

 Aftale A i entry-punkt X Aftale B i entry-punkt Y 

Før konvertering   

Betalingsforpligtelse Gældende Gældende 

Kapacitetsreservation Gældende Gældende 

   

Efter konvertering   

Betalingsforpligtelse Ophørt Gældende 

Kapacitetsreservation Ophørt Gældende 

Kilde: Forsyningstilsynet 

Det vil være muligt at konvertere aftaler af både samme (f.eks. årskapacitet til årskapa-
citet) og forskellig (f.eks. årskapacitet til kvartalskapacitet) aftalelængde, dog begrænset 
til aftaler for års-, kvartals- og månedskapacitet. I tilfælde af konvertering fra lange til 

korte produkter, vil der ske en merbetaling fra netbrugerne, da multiplikatorer i så fald 
skal betales for den konverterede aftale i det andet punkt. 
 

Det er Energinets vurdering, at den anmeldte metode er i overensstemmelse med gas-
forsyningslovens formålsbestemmelse, hvorefter forsyningssikkerhed er et af de væ-
sentligste hensyn.  
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Det er ligeledes Energinets vurdering, at metoden er i overensstemmelse med gasdi-
rektivets6 og gasforordningens7 formål om at fremme handelen over grænserne for at 
kunne opnå effektiviseringsgevinster, konkurrencedygtige priser og at bidrage til øget 

forsyningssikkerhed. Energinet henviser til præambelbetragtning 1 i begge retsakter. 
 
Energinet begrunder indførsel af mulighed for at overflytte kapacitet mellem entry-punk-

ter med gasforsyningssikkerheden ved indgangen til vinteren 2022/2023 og frem mod 
næste vinter 2023/2024. Energinet har herudover anført følgende: 
 

Det europæiske gasmarked står ved indgangen til vinteren i en usikker situation, 
hvor omstændighederne på markedet hurtigt ændrer sig. Der er en reel risiko for, 
at der ikke kan sendes gas fra Tyskland til Danmark som følge af de skiftende 
forhold på det europæiske gasmarked. Derfor er det ekstra vigtig, at sikre marke-
det mulighed for at konvertere kapacitet mellem entrypunkter, da det kan styrke 
forsyningssikkerheden i en omskiftelig periode på gasmarkedet. 
[…] 
Muligheden for at konvertere kapacitet mindsker også risikoen for ineffektiv an-
vendelse af transmissionskapaciteten i overensstemmelse med hensynet bag NC 
CAM, jf. præambelbetragtning 3. De skiftende omstændigheder på gasmarkedet 
kan medføre, at eksisterende entry-kontrakter ikke udnyttes effektiv.  
[...]  
Ved at indføre muligheden for at konvertere entry-kapacitet undgås risikoen for 
dobbeltbookinger, og kapaciteten gives tilbage til markedet, hvilket maksimerer 
udbuddet af tilgængelig uafbrydelig kapacitet, samt sikrer en effektiv udnyttelse 
af gassystemet til gavn for forsyningssikkerheden og konkurrencen på tværs af 
landegrænserne.8 

 
Det er ligeledes Energinets vurdering, at muligheden for at konvertere kapacitet mellem 

entry-punkter styrker Danmarks gasforsyningssikkerhed i den nuværende situation på 
gasmarkedet, hvor gasstrømmene er ændret fundamentalt, og risikoen for manglende 
forsyninger via Tyskland er højere end normalt. Markedet kan dermed få glæde af en 

mere effektiv udnyttelse af den købte kapacitet. 
 
Energinet har oplyst, at ordningen potentielt kan give Energinet en mindre ekstraindtægt, 

hvis eksisterende årskapacitet konverteres til kvartals-, eller månedskapacitet pga. an-
vendelsen af multiplikatorer. 
 

Energinet angiver, at hverken EU-lovgivningen eller national lovgivning direkte regulerer 
muligheden for at foretage omkostningsfri kapacitetskonvertering mellem to forskellige 
entry-punkter i et system.  

 

 
6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre 
marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF 

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for 
adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 

8 Bilag 1, side 4-5 
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Energinet har i retsgrundlaget for metodeanmeldelsen henvist til gældende EU-lovgiv-
ning og national lovgivning, særligt principperne om forsyningssikkerhed, gennemsigtig-
hed, effektivitet, fleksibilitet og ikke-diskriminerende tildelingssystem af transmissions-

kapacitet.  
 
Energinet har i anmeldelsen henvist til formålsbestemmelsen i gasforsyningslovens § 1, 

stk. 1 og 2, som fastsætter, at lovens formål er at sikre, at landets gasforsyning tilrette-
lægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, 
samfundsøkonomi og miljø, forbrugerbeskyttelse og opfyldelse af EU-retlige forpligtelser 

vedrørende forsyningssikkerheden i EU.  
 
Energinet henviser endvidere til præambelbetragtning 1 i hhv. gasforordningen og gas-

direktivet, som fastsætter, at formålet med det indre marked for naturgas bl.a. er at 
fremme handelen over grænserne, så der derved kan opnås effektiviseringsgevinster, 
konkurrencedygtige priser og højere servicestandarder, og at bidrage til øget forsynings-

sikkerhed og bæredygtighed.   
 
Energinet henviser tillige til NC CAM9 præambel 3 og 4, som henviser til fleksibilitet ved 

anvendelse af de eksisterende transmissionssystemer og et mere gennemsigtigt, effek-
tivt og ikke-diskriminerende tildelingssystem for den knappe transmissionskapacitet, 
som vil understøtte konkurrencen på tværs af landegrænserne. 

 
Energinet henviser tillige til artikel 21, stk. 3, i NC CAM, som fastsætter, at transmissi-
onsoperatørerne skal tilbyde netbrugere, der har mismatched ubundtet kapacitet på én 

side af et sammenkoblingspunkt, en omkostningsfri kapacitetskonverteringstjeneste i 
sammenkoblingspunktet. Muligheden for omkostningsfri kapacitetskonvertering af mis-
matched ubundtet kapacitet er ifølge Energinet et eksempel på lovligheden af det an-

meldte. 
 
Det er Energinets vurdering, at den anmeldte metode fsva. muligheden for at foretage 

konvertering mellem to entry-punkter understøtter de overordnede formål og hensyn i 
både den danske og europæiske gasregulering. Det er derfor Energinets vurdering at 
metoden er fuldt ud i overensstemmelsen med den gældende regulering. 

TILLÆG TIL DEN ANMELDTE METODE 
Forsyningstilsynet fremsendte under sagsbehandlingen en række supplerende spørgs-

mål til den anmeldte metode til Energinet. Efter dialog mellem Energinet og Forsynings-
tilsynet udarbejdede Energinet et tillæg til metoden, der skulle imødekomme mulig dis-
krimination som følge af metoden. Energinet fremsendte tillægget til metoden til Forsy-

ningstilsynet den 31. januar 2023. Energinet havde inden da tillægget i offentlig høring. 
 
Tillægget indebærer, at det ikke vil være muligt for netbrugerne at gøre brug af kapaci-

tetskonvertering imellem entry-punkter, hvis der har været overefterspørgsel i en kapa-
citetsauktion for det pågældende punkt.  
 

 
9 Kommissionens forordning EU 2017/459 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netregel om kapaci-
tetstildelingsmekanismer i gastransmissionssystemer og ophævelse af forordning (EU) nr. 984/2013 
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Det medfører først og fremmest, at konvertering af årskapacitet ikke vil være mulig, så-
fremt der har været overefterspørgsel på det punkt, der ønskes konverteret til, i forbin-
delse med årskapacitetsauktionen og kapacitetsaftalen, som konverteringen ville have 

omfattet. 
 
Det samme gør sig gældende ved konvertering af kvartals- og månedskapacitet hvis der 

har været overefterspørgsel ved auktionerne for kvartals- og/eller månedskapacitet for 
punktet og kapacitetsaftalen, som konverteringen ville have omfattet 
 

Energinet anfører, at der for kapacitetsauktioner reserveres en andel af den tekniske 
kapacitet i et entry-punkt til korte produkter. Det betyder, at ikke al tilgængelig kapacitet 
udbydes ved årskapacitetsauktionen, men reserveres til hhv. kvartals- og månedsaukti-

onerne. Ifølge Energinet betyder det, at overefterspørgsel på en årsauktion dermed ikke 
nødvendigvis fører til overefterspørgsel på de andre løbende auktioner for kortere kapa-
citetsprodukter. Derfor vil risikoen for diskrimination ifølge Energinet være uafhængig af 

og ikke sammenlignelig imellem årsauktionen og de løbende auktioner for kortere kapa-
citetsprodukter. 
 

Det vil derfor stadigvæk være muligt at konvertere kvartals- og/eller månedskapacitet, 
selvom der har været overefterspørgsel for det pågældende punkt i forbindelse med 
årskapacitetsauktionen, jf. tabel 2. 

TABEL 2 | MULIGHED FOR KONVERTERING VED OVEREFTERSPØRGSEL 

Til / Fra Årskapacitet Kvartalskapacitet Månedskapacitet 

Årskapacitet 

   Årsauktion: 

- Ingen overefterspørgsel  

- Ved overefterspørgsel 

 

 

Ja 

Nej 

 

 

 

 

 

 

Kvartalskapacitet 

   Kvartalsauktion: 

- Ingen overefterspørgsel 

- Ved overefterspørgsel 

 

 

Ja 

Ja 

 

 

Ja 

Nej 

 

 

 

Månedskapacitet 

   Månedsauktion: 

- Ingen overefterspørgsel 

- Ved overefterspørgsel 

 

 

Ja 

Ja 

 

 

Ja 

Nej 

 

 

Ja 

Nej 

Kilde: Forsyningstilsynet 
Note: Overefterspørgslen skal være gældende for auktionen i det pågældende punkt som ønskes kon-
verteret til.  

Endvidere skal netbrugerne med tillægget anmode om kapacitetskonvertering hver ene-
ste måned, netbrugerne ønsker at gøre brug af denne tjeneste. Dette er også gældende 

for konvertering af års- og kvartalskapacitet, jf. figur 2. 
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FIGUR 2 | OVERSIGT OVER AUKTIONSDATO OG KAPACITETSKONVERTERING 

 

Kilde: Energinet (Bilag 2, side 4) 

Energinet gengiver i tillægget til metoden ordlyden af Vilkåret, som vil være gældende i 
Betingelser for Gastransport ved eventuel godkendelse: 
 

“Capacity conversion in relation to Entry Points Energinet offers the Shipper a 

free-of-charge entry capacity conversion service. The entry capacity conver-
sion service allows the Shipper having contracted existing entry capacity at 
either Entry Ellund, Entry North Sea, Entry Nybro or Entry Faxe, and having 
successfully been allocated Firm Capacity at another of the above mentioned 
entry points to convert such entry Firm Capacity towards the new entry point. 
The entry capacity conversion service applies to Annual, Quarterly and 
Monthly Capacity.  
 
If there is over-demand in an auction of entry capacity for yearly, quarterly or 
monthly products it is not possible for Energinet to offer the entry capacity 
conversion service for the period covered by the given product. Over-demand 
on yearly products will not obstruct Energinet to offer the service for quarterly 
or monthly products. 
 
Subject to successful allocation of entry Firm Capacity to the Shipper at one 
of the respective entry points, the Shipper shall submit an entry capacity con-
version service request to Energinet by email (gasinfo@energinet.dk), not 
later than 3 Business Days after the conclusion of the monthly capacity auc-
tion, containing the following information: reference number of the entry Firm 
Capacity, reference number of the Capacity Agreement(s) at the original entry 
point for Firm Capacity, the Capacity (kWh/Hour) and the duration (start date 
and end date) to be converted. A shipper who successfully have allocated firm 
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yearly- or quarterly capacity must submit an entry capacity conversion service 
request for each month.  
 
Not later than 3 Business Days after the receipt of an entry capacity conver-
sion service request, Energinet will notify the Shipper by email whether the 
received request is in compliance with the formal requirements. In case the 
request is incomplete or incorrect, the Shipper will be invited to complete or 
correct it. After successful conversion of the entry Capacity by Energinet, the 
Shipper will only pay for the new entry Firm Capacity. The Capacity becoming 
available by the application of the entry capacity conversion service will be 
reoffered by Energinet.” 10 

 
Energinet anfører, at bestemmelserne skal sikre, at der alene gives mulighed for kapa-
citetskonvertering i de måneder, hvor der ikke har været overefterspørgsel på det på-

gældende punkt.  
 
Energinet har ligeledes i tillægget til metoden anført, at Energinet løbende vil holde For-

syningstilsynet orienteret om netbrugernes anvendelse af vilkåret. Dette vil ske på kvar-
talsvise møder, hvor Energinet også ønsker at orientere Forsyningstilsynet om eventu-
elle hændelser vedr. overefterspørgsel på hhv. års-, kvartals- og månedsauktionerne. 

 
Energinet anfører, at det er Energinets vurdering, at netbrugerne med tillægget til meto-
den har lige muligheder for at købe kapacitet i alle auktioner, og at det sker på objektive, 

gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår. Det er endvidere Energinets vurdering, at 
metoden med denne justering fortsat understøtter formålet om mere fleksibilitet i syste-
met samtidig med, at den imødekommer Forsyningstilsynets bekymring om mulig dis-

krimination. 

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 Systemansvar A/S (CVR nr. 39315084) som part i 
sagen i forvaltningsretlig forstand, idet Energinet Systemansvar A/S skal anvende me-

toden som en del af sin opgavevaretagelse. Forsyningstilsynet lægger i den sammen-
hæng til grund, at Myndighedsenheden hos Energinet, som er en del af Energinets kon-
cernmoderselskab som selvstændig offentlig virksomhed (SOV) (CVR nr. 28980671), er 

partsrepræsentant for Energinet Systemansvar A/S.  

 
10 Bilag 2, side 7 
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HØRING 

FORSYNINGSTILSYNETS OFFENTLIGE HØRING OVER DEN ANMELDTE ME-
TODE 
Forsyningstilsynet har fra den 16. november 2022 til og med den 30. november 2022 
haft den anmeldte metode i offentlig høring med henblik på at orientere om anmeldelsen, 

og høre netbrugerne og andre interessenters vurdering af Energinets anmeldte metode 
om kapacitetskonvertering mellem entry-punkter. Forsyningstilsynet modtog i den for-
bindelse høringssvar fra hhv. Ørsted A/S og PGNiG S.A. (nu PKN Orlen S.A.). 

 
Ørsted 
Ørsted anfører i sine høringsbemærkninger af 24. november 2022, at Ørsted er enig i 

Energinets vurdering om, at nyt vilkår om kapacitetskonvertering i entry-punkter vil bi-
drage til forsyningssikkerheden.  
 

PKN Orlen (PKNO) 
PKNO anfører i sine høringsbemærkninger af 28. november 2022, at Energinets nye 
vilkår om kapacitetskonvertering i entry-punkter er i overensstemmelse med EU-lovgiv-

ningen samt flere nationale regulerende myndigheder og transmissionssystemoperatø-
rers praksis angående udbud af forskelige kapacitetsprodukter og tjenester. PKNO an-
fører endvidere, at metoden er i overensstemmelse med markedsudviklingen og den 

politiske situation ang. forsyningssikkerhed i Europa. Indførsel af det nye kapacitetskon-
verteringsvilkår er derved legitimt set i lyset af den nuværende prisvolatilitet. PKNO til-
føjer, at risiko for flaskehalse vil påvirke det danske transmissionssystem, hvilket meto-

den ifølge PKNO vil kunne imødekomme.  
 
PKNO henviser til gasforordningens artikel 16, stk. 2, litra b, som fastsætter, at trans-

missionssystemoperatører skal indføre og offentliggøre ikke-diskriminerende og gen-
nemsigtige mekanismer for kapacitetstildeling, der skal være forenelige med markeds-
mekanismen, herunder spotmarkeder og handelspladser, og samtidig være fleksible og 

kunne tilpasses ændrede markedsforhold. PKNO henviser også til fleksibilitet, som 
nævnt i præambel 4 i NC CAM. 
 

PKNO henviser tillige til praksis i Europa, hvor en række lande tillader kapacitetskonver-
tering mellem entry-punkter. PKNO anfører hertil, at de tyske, nederlandske og britiske 
regulatorer tillader at konvertere kapacitet. 

ENERGINETS OFFENTLIGE HØRING OVER TILLÆG TIL METODE 
Energinet havde fra den 20. januar 2023 til og med den 27. januar 2023 tillægget til den 

anmeldte metode i offentlig høring forud for fremsendelse til Forsyningstilsynet. Energi-
net modtog høringssvar fra Ørsted og Equinor ASA.  
 

Ørsted 
Ørsted bemærker i sit høringssvar, at ændringerne til den anmeldte metode alene er 
afstedkommet af de Forsyningstilsynet udtrykte bekymringer og ikke af markedsaktø-

rerne i forbindelse med den offentlige høring af anmeldte metode. Ørsted anfører, at de 
finder de foreslåede justeringer til den anmeldte metode for besværlige, og at de ikke 
bidrager til en smidig anvendelse af kapacitetskonvertering. Ligeledes anfører Ørsted, 

at justeringerne pålægger netbrugerne en løbende økonomisk usikkerhed.  
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Ifølge Ørsted vil implementeringen af de foreslåede ændringer reducere en mere effektiv 
udnyttelse af gasinfrastrukturen og det danske gasmarked. Ørsted tilføjer, at det er 

yderst uhensigtsmæssigt, at kapacitetskonvertering endnu ikke er godkendt, og at me-
toden bør implementeres snarest. Ørsted foreslår, at metoden godkendes og implemen-
teres uden tillægget til metoden. Tillægget til metoden ville sidenhen hurtigt kunne god-

kendes for at imødekomme potentiel diskrimination. 
 
Equinor 

Equinor anfører, at den anmeldte metode om kapacitetskonvertering underminerer prin-
cipperne om et ikke-diskriminerende og konkurrenceudsat marked. Equinor anfører, at 
den slags kapacitetskonverteringer bør ske via det sekundære marked. Equinor anfører 

dertil, at den anmeldte metode går ud over den mulighed for kapacitetskonvertering som 
NC CAM artikel 21, stk. 3, giver i forbindelse med mismatchet ubundtet kapacitet på en 
side af et sammenkoblingspunkt. Equinor anfører afslutningsvis, at høringsperioden har 

været af begrænset varighed på kun syv dage.  
 
Energinets bemærkninger til høringssvarene 

Energinet anfører i bemærkningerne til høringssvarene, at Energinet grundlæggende 
vurderer, at introduktionen af kapacitetskonvertering er ekstra vigtig, da der ifølge Ener-
ginet fortsat er en reel risiko for, at danske markedsaktører kan have svært ved at an-

skaffe tilstrækkelige gasmængder på det europæiske og tyske marked. Ifølge Energinet 
vil muligheden for kapacitetskonvertering derfor styrke den danske gasforsyningssikker-
hed.  

 
Energinet anfører til Equinors høringssvar, at de produkter til videresalg af kapacitet, 
som ligger inden for det nuværende regelsæt (det sekundære marked), ikke kan sikre 

et mere fleksibelt og effektivt gassystem, der forbedrer forsyningssikkerheden. Ifølge 
Energinet kræver produkterne, at der er nogen at sælge til, hvilket typisk ikke er tilfældet, 
når Energinet fortsat har ledig kapacitet på et punkt. I den situation vil køberne derved 

købe af Energinet i stedet for på det sekundære marked. Energinet anfører afslutnings-
vist, at de fortsat vurderer, at den samlede anmeldte metode understøtter de overord-
nede formål og hensyn i dansk og europæisk gasregulering, og at den samlede metode 

er i fuld overensstemmelse med gældende lov. 

PARTSHØRING OVER UDKAST TIL AFGØRELSE 
Forsyningstilsynet havde udkast til afgørelse i høring hos sagens forvaltningsretlige part, 
Energinet Systemansvar A/S, fra den 22. februar 2023 til og med den 2. marts 2023. 
Myndighedsenheden hos Energinet er partsrepræsentant for Energinet Systemansvar 

A/S. 
 
Forsyningstilsynet modtog […] 

OFFENTLIG HØRING AF UDKAST TIL AFGØRELSE 
For at oplyse sagen bedst muligt og sikre inddragelse af relevante synspunkter har For-

syningstilsynet haft udkast til afgørelse i offentlig høring fra den 22. februar 2023 til og 
med den 2. marts 2023. 
 

Forsyningstilsynet modtog til den offentlige høring […] 
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RETSGRUNDLAG 

DANSKE RETSREGLER  
 

GASFORSYNINGSLOVEN 
Gasforsyningslovens § 18 regulerer tredjepartsadgang og gennemfører gasdirektivets 
kapitel IV: 
 

”§ 18 Enhver har ret til mod betaling at få adgang til systemet og, hvis det er 
teknisk eller økonomisk nødvendigt for at yde effektiv systemadgang, lagre, line-
pack og andre hjælpefunktioner, jf. dog stk. 3.  
 
Stk. 2.Anmodning om adgang efter stk. 1 rettes til det relevante selskab inden for 
systemet, hvis infrastruktur ønskes benyttet. Selskaberne skal give adgang til sy-
stemet på grundlag af objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier, 
jf. §§ 20, 20 a, 23 og 36 a.” 

 
Gasforsyningslovens § 36 a, stk. 1, fastsætter, at Energinet kan fastsætte betingelser 
for anvendelse af transmissionssystemet på baggrund af en metode, som skal være 

godkendt af Forsyningstilsynet: 
 

”§ 36 a Priser og betingelser for anvendelse af transmissionssystemer og distri-
butionssystemer samt LNG-faciliteter fastsættes af transmissions-, distributions- 
og LNG-selskaber efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsynings-
tilsynet.” 

 
Gasforsyningslovens § 40, stk. 1, fastsætter, at metoder til at beregne eller fastsætte 
betingelser for adgang til transmissionssystemet, og betingelser for transmissionsydel-

serne samt grundlaget for fastsættelsen af disse, skal anmeldes til Forsyningstilsynet:  
 

”§ 40 Transmissions-, distributions- og LNG- selskaber med bevilling, jf. §§ 10 og 
24, og Energinet eller denne virksomheds helejede dattervirksomheder, der va-
retager distributionsvirksomhed, skal til Forsyningstilsynet anmelde: 
1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår 

for adgang til transmissionssystemer og distributionssystemer samt LNG-
faciliteter, herunder tariffer. 

2) priser, tariffer og betingelser for transmissions-, distributions- og LNG-ydel-
serne og grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler ef-
ter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse.” 

EU-RETLIGE REGLER 

FORORDNINGEN OM BETINGELSERNE FOR ADGANG TIL NATURGAS-
TRANSMISSIONSNET  
Gasforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 715/2009 af 13. 
juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1775/2005) fastsætter de grundlæggende regler for adgang til natur-

gastransmissionsnet. 
 
Forordningens artikel 1 fastsætter, at forordningen har til formål, at: 
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”fastsætte ikke-diskriminerende regler om betingelserne for adgang til naturgas-
transmissions-net, idet der tages hensyn til de nationale og regionale markeders 
særlige kendetegn, med henblik på at sikre et velfungerende indre marked for 
gas.” 
 

Artikel 14 regulerer transmissionssystemoperatørers adgangstjenester for tredjepart:  
 

”Transmissionssystemoperatører skal: 
 

a) Sikre, at de tilbyder tjenester på et ikke-diskriminerende grundlag til alle 
netbrugere. 

b) Tilbyde både uafbrydelige og afbrydelige adgangstjenester for tredje-
part. Prisen på afbrydelig kapacitet skal afspejle sandsynligheden for af-
brydelse. 

c) Tilbyde netbrugerne både kort- og langsigtede tjenester.” 
 
Forordningens artikel 16, stk. 2, regulerer principper for kapacitetstildeling og procedurer 
for håndtering af kapacitetsbegrænsninger vedrørende transmissionssystemoperatører: 

 
”2. Transmissionssystemoperatører skal indføre og offentliggøre ikke-diskrimi-
nerende og gennemsigtige mekanismer for kapacitetstildeling, der skal  

a) give passende økonomiske signaler med henblik på en effektiv og mak-
simal udnyttelse af den tekniske kapacitet og fremme investeringer i ny 
infrastruktur samt fremme grænseoverskridende naturgasudveksling  

b) være forenelige med markedsmekanismen, herunder spotmarkeder og 
handelspladser, og samtidig være fleksible og kunne tilpasses ændrede 
markedsforhold, og  

c) være forenelige med medlemsstaternes ordninger for netadgang” 
 
Forordningens bilag 1, pkt. 2.1, regulerer principper for kapacitetstildeling og procedurer 
for håndtering af kapacitetsbegrænsninger hos transmissionssystemoperatører.  
 

”1) Mekanismerne for kapacitetstildeling og procedurerne for håndtering af kapa-
citetsbegrænsninger skal lette udviklingen af konkurrence og likvid handel med 
kapacitet, og de skal være forenelige med markedsmekanismerne, herunder spot-
markeder og handelspladser. De skal være fleksible og kunne tilpasses efter skif-
tende markedsforhold. 
 
2) Disse mekanismer og procedurer skal tage hensyn til integriteten i det pågæl-
dende system såvel som til forsyningssikkerheden. 
 
3) Disse mekanismer og procedurer må hverken stå i vejen for nye markedsdel-
tagere eller skabe urimelige hindringer for indtrængen på markedet. De må ikke 
forhindre markedsdeltagere, herunder nye markedsdeltagere og virksomheder 
med en lille markedsandel, i at konkurrere effektivt.” 

DIREKTIVET OM ET INDRE MARKED FOR GAS  
Gasdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om 

fælles regler for det indre marked for naturgas) er implementeret i dansk ret ved bl.a. lov 
om Energinet, gasforsyningsloven og opstrømsbekendtgørelsen. 
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Præamblens betragtning 54 fastsætter, at fremme af konkurrence og let adgang for for-
skellige leverandører bør være af afgørende betydning for medlemsstaterne for at gøre 
det muligt for forbrugerne fuldt ud at udnytte de muligheder, der vil være på et liberali-

seret indre marked for naturgas: 
 

”Fremme af konkurrence og let adgang for forskellige leverandører bør være af 
afgørende betydning for medlemsstaterne for at gøre det muligt for forbrugerne 
fuldt ud at udnytte de muligheder, der vil være på et liberaliseret indre marked for 
naturgas.”                        
 

Direktivets artikel 32 regulerer tredjepartsadgang:  
 

”Medlemsstaterne sikrer, at der indføres en ordning for tredjepartsadgang til 
transmissions- og distributionssystemerne samt LNG-faciliteter, som bygger på 
offentliggjorte tariffer, der gælder alle privilegerede kunder, herunder forsynings-
virksomheder, og som anvendes objektivt og uden at diskriminere mellem sy-
stembrugere. Medlemsstaterne sikrer, at tarifferne eller de metoder, de er baseret 
på, er godkendt forud for deres ikrafttræden i overensstemmelse med artikel 41 
af en i artikel 39, stk.  1, omhandlet regulerende myndighed, og at disse tariffer 
— og metoderne, hvor kun disse godkendes — offentliggøres, inden de træder i 
kraft.” 

KOMMISSIONENS FORORDNING 2017/459 AF 16. MARTS 2017 OM FAST-
SÆTTELSE AF EN NETREGEL OM KAPACITETSTILDELINGSMEKANISMER I 
GASTRANSMISSIONSSYSTEMER (NC CAM) 
NC CAM fastsætter bl.a. bestemmelser om metoder for kapacitetstildeling mv. i 

gastransmissionssystemer for eksisterende og ny kapacitet på EU’s indre marked for 

naturgas. 
 

Forordningens artikel 21, stk. 3 indeholder en bestemmelse, der forpligter transmissi-
onsoperatørerne til at tilbyde kapacitetskonvertering, hvis en netbruger har mismatched 
ubundtet kapacitet og derfor er nødt til at købe bundlet kapacitet i et og samme sam-

menkoblingspunkt: 
 

”Fra den 1. januar 2018 skal transmissionsoperatørerne tilbyde netbrugere, der 
har mismatched ubundtet kapacitet på én side af et sammenkoblingspunkt, en 
gratis kapacitetskonverteringstjeneste. En sådan kapacitetskonverteringstjene-
ste gælder for års-, kvartals- eller månedskapacitetsprodukter for bundtet uafbry-
delig kapacitet i det pågældende sammenkoblingspunkt, som netbrugeren var 
nødt til at købe, fordi en transmissionssystemoperatør i et tilstødende system ud-
bød utilstrækkelig matchende ubundtet kapacitet på den anden side af sammen-
koblingspunktet. Denne tjeneste skal tilbydes på et ikkediskriminerende grundlag 
og skal forhindre, at netbrugere pålægges yderligere gebyr for kapacitet, som de 
allerede indehaver. Navnlig skal betalinger for den del af den kontraktuelle bund-
tede kapacitet, som netbrugere allerede indehaver som mismatched ubundtet ka-
pacitet, være begrænset til et eventuelt auktionstillæg. Denne tjeneste baseres 
på den konverteringsmodel, som ENTSO-G er ved at udvikle, og som skal være 
færdig senest den 1. oktober 2017 efter høring af interesseparterne og agenturet. 
Gennemførelsen kan lettes af de kapacitetsreserveringsplatforme, der er om-
handlet i artikel 37. Anvendelsen af denne tjeneste indberettes årligt til de respek-
tive nationale reguleringsmyndigheder.” 
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
 
Forsyningstilsynet skal i denne sag vurdere, om Energinets samlede metode vedr. ind-
førsel af nyt vilkår i Betingelser for Gastransport om kapacitetskonvertering mellem en-
try-punkter i det danske gastransmissionssystem (Vilkåret), kan godkendes. Energinet 

har anmeldt, at Vilkåret skal gælde entry-punkterne Ellund, Entry North Sea, Faxe og 
Nybro 
 
Bestemmelsen i § 36 a, stk. 1, i gasforsyningsloven fastsætter, at Energinet kan fast-
sætte betingelser for anvendelse af transmissionssystemet på baggrund af en metode, 
som skal være godkendt af Forsyningstilsynet. Betingelser skal således være godkendt 

af Forsyningstilsynet før, at de kan træde i kraft. 
 
Bestemmelsen i gasforsyningslovens § 40, stk. 1, fastsætter, at metoder til at beregne 

eller fastsætte betingelser for adgang til transmissionssystemet, og betingelser for trans-
missionsydelserne samt grundlaget for fastsættelsen af disse, anmeldes til Forsynings-
tilsynet.  

 
Det er formålet med gasforsyningslovens § 36 a, stk. 1 og § 40, stk. 1, at Forsyningstil-
synet skal sikre, at de metoder, som ligger til grund for Betingelser for Gastransport, er 

i overensstemmelse med lovgivningen, herunder gasdirektivet. Bestemmelsen i § 36 a 
gennemfører gasdirektivets artikel 18 om tredjeparts adgang til transmissions- og distri-
butionssystemerne samt LNG-faciliteter, hvorefter medlemsstaterne skal sikre, at tarif-

ferne eller de metoder, de er baseret på, er godkendt forud for deres ikrafttræden af den 
relevante regulerende myndighed. Bestemmelsen i § 40 skal sikre, at priser og betingel-
ser skal anmeldes med henblik på at give Forsyningstilsynet mulighed for at kontrollere 

priser. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at tilsynet ved flere afgørelser har godkendt et antal me-

toder, der ligger til grund for Energinets Betingelser for Gastransport.  
 
Forsyningstilsynet modtog Energinets metodeanmeldelse den 11. november 2022. For-

syningstilsynet modtog den 31. januar 2023 et tillæg til den anmeldte metode. Metode-
anmeldelsen og tillægget til metoden vil indgå samlet i Forsyningstilsynets vurdering af 
Vilkåret. 

 
Indførsel af muligheden for kapacitetskonvertering mellem entry-punkter i det danske 
gastransmissionssystem, således som beskrevet i den anmeldte metode og tillægget 

hertil, kræver godkendelse af Forsyningstilsynet, jf. gasforsyningslovens § 36 a, stk. 1.  
 
Forsyningstilsynet kan dog konstatere, at denne form for kapacitetskonvertering, ikke er 

direkte reguleret i hverken dansk eller europæisk ret.  
 
Det følger dog af, gasforsyningslovens § 18, stk. 2, at transmissionsselskaber skal give 

adgang til transmissionssystemet på grundlag af objektive, gennemsigtige og ikke-dis-
kriminerende principper. 
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Det følger ligeledes af gasforordningens artikel 14, stk. 1, litra a, at transmissionssy-
stemoperatører skal sikre, at de tilbyder adgangstjenester på et ikke-diskriminerende 
grundlag til alle netbrugere.  

 
Det følger tillige af artikel 16, stk. 2, at, transmissionssystemoperatører skal indføre og 
offentliggøre ikke-diskriminerende og gennemsigtige mekanismer for kapacitetstildeling. 

 
Endvidere følger det af gasforordningens bilag 1, pkt. 2.1, at de mekanismer og proce-
durer, som indføres for kapacitetstildeling, hverken må stå i vejen for nye markedsdel-

tagere eller skabe urimelige hindringer for indtrængen på markedet, hvormed f.eks. mar-
kedsdeltagere med en lille markedsandel forhindres i at konkurrere effektivt.  
 

Der følger således af både gasforsyningsloven, gasforordningen og gasdirektivet, at 
transmissionsselskaber (dvs. Energinet) i deres vilkår for adgang til transmissionssyste-
met skal overholde en række principper. Det drejer sig om principperne gennemsigtig-

hed, objektivitet og ikke-diskrimination, hvilket gentages flere steder i både det danske 
og europæiske retsgrundlag.  
 

NC CAM er en netregel for kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmissionssystemer, 
og udspringer af gasforordningen. NC CAM artikel 21, stk. 3, regulerer bundling af ka-
pacitet i sammenkoblingspunkter, hvor forskellige transmissionssystemoperatører ope-

rerer på hver sin side af punktet. Det fremgår af bestemmelsen, at transmissionssystem-
operatører skal tilbyde netbrugere, der har mismatched ubundtet kapacitet på én side af 
et sammenkoblingspunkt, en omkostningsfri kapacitetskonverteringstjeneste. Kapaci-

tetskonverteringstjenesten skal gælde for bundtet uafbrydelig kapacitet i det pågæl-
dende sammenkoblingspunkt, som netbrugeren var nødt til at købe, fordi en transmissi-
onssystemoperatør i et tilstødende system udbød utilstrækkelig matchende ubundtet 

kapacitet på den anden side af sammenkoblingspunktet. 
 
Ved Energinets offentlige høring over tillægget til metoden har Equinor anført, at Vilkåret 

er i strid med kravet om ikke-diskrimination, herunder at reglerne i NC CAM kun giver 
mulighed for kapacitetskonvertering ved mismatchet ubundtet kapacitet på en side af et 
sammenkoblingspunkt, jf. NC CAM artikel 21. 

 
NC CAM artikel 21, stk. 3. regulerer ikke den omhandlede sag, og Forsyningstilsynet 
finder ikke, at der på den baggrund er grundlag for at konkludere, at der herved udtøm-

mende skulle være gjort op med muligheden for at foretage kapacitetskonvertering. 

GENNEMSIGTIGHED 
I dette afsnit skal Forsyningstilsynet vurdere om Energinets samlede anmeldte metode 
(Vilkåret) er i overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed, jf. gasforsynings-
lovens § 18, stk. 2 og gasforordningens artikel 16, stk. 2. 

 
Forsyningstilsynet vurderer, at Vilkåret er i overensstemmelse med princippet om gen-
nemsigtighed. 
 
Forsyningstilsynet lægger herved vægt på, at Vilkåret og dets anvendelse fremgår tyde-
ligt af det anmeldte, og at Energinet i det anmeldte direkte har beskrevet, hvad der vil 
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fremgå af Energinets Betingelser for Gastransport ved eventuel godkendelse, samt 
hvorledes kapacitetskonverteringen foretages.  
 

Vilkåret har endvidere været i offentlig høring af både Energinet og Forsyningstilsynet, 
og tilsynet har tillige foretaget offentlig høring over udkast til afgørelse. Offentlig høring 
af netbrugerne sikrer direkte inddragelse og bidrager til den bedst mulige sagsoplysning, 

hvilket øger forståelsen og gennemsigtigheden af det anmeldte. 

OBJEKTIVITET 
I dette afsnit skal Forsyningstilsynet vurdere, om Energinets samlede anmeldte metode 
(Vilkåret) er i overensstemmelse med princippet om objektivitet, jf. gasforsyningslovens 
§ 18, stk. 2.  

 
Forsyningstilsynet finder, at et princip om objektivitet betyder, at den anmeldte metode 
skal baseres på saglige kriterier såsom metodens forudsigelighed overfor netbrugerne, 

og at metoden anvendes på baggrund af en række klare og objektive kriterier. Endvidere 
må et krav om objektivitet også betyde, at den anmeldte metode hverken må lægge 
enkelte eller alle netbrugere uforholdsmæssigt til last ift. den ønskede virkning.  

 
Energinet har i anmeldelsen anført, at formålet med Vilkåret er at styrke forsyningssik-
kerheden i det danske gastransmissionssystem ved en øget fleksibilitet, der skal skabe 

bedre muligheder for netbrugerne til at forvalte og tilpasse deres gasporteføljer i en tid, 
hvor tilstrækkelighed af gas fra især Tyskland og Europa kan blive besværliggjort. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at Vilkåret er i overensstemmelse med kravet om objektivi-
tet.  
 
Forsyningstilsynet lægger herved vægt på, at Vilkårets anvendelse er baseret på saglige 
og objektive kriterier, der skaber forudsigelighed for netbrugerne om muligheden for an-
vendelsen af kapacitetskonvertering. 

 
Forsyningstilsynet lægger tillige vægt på, at Vilkåret øger fleksibiliteten for netbrugerne 
og giver netbrugerne bedre muligheder for effektiv porteføljeforvaltning. Endvidere finder 

Forsyningstilsynet ikke, at Vilkåret i sin helhed vil lægge hverken nuværende eller kom-
mende netbrugere til økonomisk last, da Energinet ikke forventer færre indtægter som 
følge af anvendelsen af Vilkåret, og at Vilkåret ikke kan anvendes i tilfælde af overefter-

spørgsel. 
 
Forsyningstilsynet bemærker dog, at tilsynet ikke finder, at Vilkåret øger dansk gasfor-

syningssikkerhed. Forsyningstilsynet finder, at omkostninger til transport af gas i trans-
missionssystemer med det nuværende prisniveau udgør en så minimal andel af den 
samlede omkostning for køb og levering af gas, at netbrugernes lavere transportomkost-

ninger ved konvertering ikke har en særlig betydning for forsyningssikkerheden. Ligele-
des medvirker Vilkåret ikke til, at der tilføres yderligere entry-kapacitet til Danmark.  Vil-
kåret medvirker heller ikke til, at der tilføres yderligere gasmængder til det europæiske 

marked. Derfor bidrager Vilkåret samlet set ikke til øget forsyningssikkerhed. 
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IKKE-DISKRIMINATION OG ADGANG TIL MARKED 
I dette afsnit skal Forsyningstilsynet vurdere, om Energinets samlede anmeldte metode 
(Vilkåret) er i overensstemmelse med princippet om ikke-diskrimination, jf. gasforsy-

ningslovens § 18, stk. 1 og gasforordningens artikel 14, stk. 1 og artikel 16, stk. 2.  
 
Endvidere vil Forsyningstilsynet vurdere, om Vilkåret er i overensstemmelse med prin-

cipperne for kapacitetstildeling, som siger at mekanismer og procedurer hverken må stå 
i vejen for nye markedsdeltagere eller skabe urimelige hindringer for indtrængen på mar-
kedet, jf. gasforordningens bilag 1, stk. 2.1, litra c.   
 
Forsyningstilsynet finder, at et princip om ikke-diskrimination både har til formål at for-
hindre diskrimination i mellem eksisterende netbrugere, og at forhindre diskrimination i 

mellem eksisterende og fremtidige netbrugere, således at regler om adgangstjenester 
hverken skaber ulige vilkår eller uhensigtsmæssige barrierer for ny indtræden på mar-
kedet. 

 
Forsyningstilsynet har som led i sagsbehandlingen fremsendt en række supplerende 
spørgsmål til Energinet angående den anmeldte metode, herunder spørgsmål om mulig 

diskrimination i det danske system som følge af den anmeldte metode, da Forsynings-
tilsynet indledningsvist vurderede, at netbrugerne ville være stillet forskelligt i auktioner 
med overefterspørgsel. Energinet og Forsyningstilsynet drøftede ligeledes disse spørgs-

mål på møde i januar 2023. Energinet har på baggrund af dette udarbejdet et tillæg til 
metoden, der skal imødekomme mulig diskrimination. 
 

Ved en kapacitetsauktion udbydes den tilgængelige kapacitet for et punkt, hvor hver 
enkelt netbruger kan byde ind til reservationsprisen (referencepris). Dette foregår via 
”ascending clock”-auktioner, hvor alle netbrugere har mulighed for at byde inden afslut-

ningen af en runde af auktionen. Hvis der er konstateret overefterspørgsel ved afslut-
ningen af runden, dvs. hvis netbrugerne samlet set har efterspurgt mere kapacitet end 
den tilgængelige, vil auktionen gå ind i ny runde, hvor der kun må bydes højere end i 

foregående runde. I den nye runde vil hver enkelt netbruger byde igen, hvis de stadig 
ønsker at købe kapaciteten til en højere pris. Auktionen fortsætter indtil udbud og efter-
spørgsel matcher. Den højestbydende vinder auktionen og dermed kapaciteten.  

 
Forsyningstilsynet vurderer indledningsvist, at i auktioner med overefterspørgsel vil net-
brugerne være stillet forskelligt. 

 
Netbrugere med eksisterende kapacitet i et entry-punkt vil i denne situation kunne anse 
sin hidtidige kapacitetsomkostning i punktet, der konverteres fra, som en besparelse, 

når der bydes på kapacitet i det nye punkt.  Netbrugere med eksisterende kapacitet i et 
andet entry-punkt vil ved konvertering kun skulle betale auktionspræmien for kapacite-
ten i det nye punkt, hvis der er overefterspørgsel ved auktionen. Netbrugere uden eksi-

sterende kapacitet ville skulle betale både reservationsprisen og auktionspræmien for 
den samme kapacitet. I en budrunde ville dette resultere i, at den allerede etablerede 
netbruger til enhver tid ville have en højere betalingsvillighed for ny kapacitet, end hvis 

Vilkåret ikke var gældende. Den etablerede netbruger ville derfor have en ulige konkur-
rencefordel i forhold til netbrugere uden eksisterende erhvervet kapacitet. Dette ville 
især ramme mindre, nye markedsdeltagere særlig uhensigtsmæssigt. 
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Forsyningstilsynet konstaterer, at Energinet fremsendte tillæg til metoden indebærer, at 
Vilkåret ikke kan anvendes ved overefterspørgsel i et af de fire entry-punkter, og at net-
brugerne uanset kapacitetsprodukt skal anmode om kapacitetskonvertering hver måned 

senest tre hverdage efter endt månedskapacitetsauktion. 
 
Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at Vilkåret i sin helhed er i overensstem-

melse med princippet om ikke-diskrimination, samt hverken står i vejen eller skaber uri-
melige hindringer for adgang til markedet 
 
Forsyningstilsynet lægger herved vægt på, at Vilkåret sikrer lige vilkår for netbrugerne, 
og ikke medfører øgede barrierer for ny indtræden på markedet. I situationer uden over-
efterspørgsel erhverves al efterspurgt transmissionskapacitet til reservationsprisen og 

alle tildeles den ønskede kapacitet. I de situationer vil forskellen i betalingsvillighed ikke 
afspejle sig i prisen for den enkelte netbruger, og risikoen for diskrimination og ulige 
adgang til kapacitet vil derfor være fjernet.  

 
I situationer med overefterspørgsel vil Vilkåret ikke kunne finde anvendelse og forskellen 
i betalingsvillighed vil derfor heller ikke her kunne afspejle sig i auktionsbuddene. 

HØRING 
Det følger af gasforordningens bilag 1, stk. 1, nr. 3, at transmissionssystemoperatører 

skal udvikle regler for netadgang og harmoniserede aftaler efter passende høring af net-
brugerne.  
 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at Energinet forud for anmeldelsen af metoden ikke 
har hørt netbrugerne om det anmeldte. Energinet har dog foretaget offentlig høring over 
det fremsendte tillæg til metoden. Metodeanmeldelsen indgik sammen med tillægget i 

denne høring. 
 
Forsyningstilsynet anser ikke en forespørgsel om bemærkninger til muligheden for ka-

pacitetskonvertering via Energinets hjemmeside som passende høring. Forsyningstilsy-
net understreger vigtigheden, af at overholde høringsreglerne for udvikling af regler for 
netadgang, og at Energinet skal foretage en egentlig høring af netbrugerne forud for 

enhver metodeanmeldelse, der har relation til gasforordningen.  
 
Da metodeanmeldelsen indgik sammen med tillægget i høringen over dette, foretager 

Forsyningstilsynet sig ikke videre i forhold til den oprindelige høring. 

SAMLET VURDERING 
Forsyningstilsynet vurderer sammenfattende, at Vilkåret er i overensstemmelse med 
principperne om gennemsigtighed, objektivitet og ikke-diskrimination i både gasforsy-
ningsloven, gasforordningen og gasdirektivet. 

 
Forsyningstilsynet konstaterer, at muligheden for kapacitetskonvertering ikke fjernes, 
hvis der har været overefterspørgsel på dags- og intradagskapacitet i det pågældende 

punkt. Forsyningstilsynet vurderer, at der som følge heraf stadigvæk er en begrænset 
risiko for, at konverteret kapacitet kan påvirke kapacitetsauktionerne uhensigtsmæssigt 
på markedet for korte kapacitetsprodukter, hvilket kan hindre nem og effektiv adgang for 

alle netbrugere.  
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Forsyningstilsynet finder, at dette kan imødegås med en tæt overvågning af anvendel-
sen af metoden, således at tilsynet hurtigt og effektivt kan reagere på eventuelle uhen-
sigtsmæssige markedsvilkår. 

 
Det fastsættes derfor som vilkår i denne afgørelse, at Energinet løbende skal afrappor-
tere følgende til Forsyningstilsynet: 

 
 Energinet skal i forbindelse med en anmodning om kapacitetskonvertering orien-

tere Forsyningstilsynet om den godkendte kapacitetskonvertering senest første 

hverdag efter Energinets godkendelse. Orienteringen skal som minimum inde-
holde information om netbrugerens identitet, de pågældende entry-punkter, den 
konverterede kapacitets størrelse, samt hvilken periode konverteringen er gæl-

dende for. Netbrugerens anmodning om kapacitetskonvertering (entry capacity 
conversion service request) skal vedlægges orienteringen. 
 

 Energinet skal senest fire hverdage efter afslutningen af en månedskapacitets-
auktion skriftligt orientere Forsyningstilsynet om eventuelle kapacitetsauktioner, 
som har været i overefterspørgsel. Det gælder både for års-, kvartals-, måneds-, 

dags- og intradagskapacitet. Orienteringen skal ligeledes indeholde Energinets 
vurdering af netbrugernes eventuelle uhensigtsmæssige adfærd. 
 

 Energinet skal i forbindelse med kvartalsmøder med Forsyningstilsynet udarbejde 
et samlet overblik over anvendelsen af metoden. Det nærmere indhold af overblik-
ket fastlægges i samarbejde med Forsyningstilsynet. 

 
Hvis Forsyningstilsynet finder, at Energinets løbende afrapportering ikke opfylder det 
beskrevne vilkår, eller at afrapporteringen påviser uhensigtsmæssigheder i forhold til 
adgangen til markedet, forbeholder Forsyningstilsynet sig adgang til at træffe afgørelse 

om at tilbagekalde denne afgørelse. 
 
Energinet har anmeldt, at Vilkåret skal være gældende for en tidsbegrænset periode 

indtil 30. september 2024. Forsyningstilsynet finder ikke anledning til at ændre på dette. 
Forsyningstilsynet bemærker, at såfremt Energinet efter udløbet af denne periode øn-
sker at forlænge gyldigheden af metoden, skal Energinet anmelde metoden på ny.  
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OFFENTLIGGØRELSE 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort i Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase11,jf. § 
42 b, stk. 1, i gasforsyningsloven.  

 
Offentliggørelsen kan omfatte navnet på den virksomhed, som er adressat for afgørel-
sen, når dette skønnes at være af almen interesse for offentligheden, medmindre det vil 

medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden. Offentliggørelsen indeholder 
dog ikke fortrolige oplysninger, jf. § 42 b, stk. 2, i gasforsyningsloven. Det er Forsynings-
tilsynets skøn, at offentliggørelse af virksomhedens navn i denne sag vil være af almen 

interesse, og at det ikke vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden. 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 51, stk. 
1, 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, 

jf. § 51, stk. 4. 
 
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 
 
Frederik Nilausen Dam 
Fuldmægtig 

 
11 Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase: https://afg.forsyningstilsynet.dk 

http://www.ekn.dk/
https://afg.forsyningstilsynet.dk/
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