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Punkt 6 
Energitilsynets møde den 28. januar 2014 

Maersk Energy Marketing A/S klager over trans-
porttarif i opstrømssystemet Tyra – Nybro  
- fastsættelse af specifik tarif 
 

Resumé 

1. Denne sag forelægges Energitilsynet med henblik på, at tilsynet 

træffer afgørelse om den tarif, som DONG Naturgas A/S kan opkræve i 

transportaftaler med Maersk Energy Marketing A/S i perioden juli 2011 – 

oktober 2012 om transport af naturgas i opstrømssystemet Tyra-Nybro. Ta-

riffen har stor betydning for naturgasmarkedets funktion i Danmark, og der-

for forelægges sagen Energitilsynet.  

2. Energiklagenævnet har i afgørelse af 7. oktober 2013 hjemvist dette 

spørgsmål til Energitilsynet med henblik på, at tilsynet træffer afgørelse om 

fastsættelse af en specifik tarif indenfor intervallet 5-7 øre/m
3
. Dette interval 

er fastsat i Energitilsynets første afgørelse i klagesagen af 30. oktober 2012. 

Energiklagenævnet har tiltrådt afgørelsen i øvrigt. 

3. Det følger af Energiklagenævnets afgørelse, at vurderingen af en ri-

melig tarif skal ske på grundlag af et bredt skøn, hvori indgår hensynet til 

DONGs afholdte omkostninger og en rimelig forrentning af den investerede 

kapital, hensynet til markedets praksis samt konkurrencemæssige hensyn. 

Nævnet har endvidere tiltrådt, at der i tariffastsættelsen indgår en buffer på 

0,50 øre/m
3
 for at tage højde for de usikkerheder, der er forbundet med de 

forskellige beregninger og undersøgelser, som danner grundlag for skønnet.  

4. Sekretariatet for Energitilsynet har ved vurderingen af en specifik 

rimelig tarif lagt vægt på de modelberegninger for driftsomkostninger, af-

skrivninger og en rimelig forrentning af investeringer, som er udarbejdet i 

forbindelse med tilsynets tilkendegivelse af 20. juni 2011, og som også er 

anvendt ved afgørelsen af 30. oktober 2012. 

5. Herudover har sekretariatet inddraget og lagt vægt på oplysninger og 

beregninger i den undersøgelse af tariffer i andre opstrømssystemer i Nord-
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søen, som tillige blev udarbejdet til brug for tilkendegivelsen, og som indgik 

i grundlaget for afgørelsen af 30. oktober 2012. 

6. Endelig har sekretariatet som et supplement til rimelighedsvurderin-

gen taget hensyn til den konkurrenceundersøgelse, som også tidligere er ud-

arbejdet. 

7. Et samlet bredt skøn giver grundlag for et tarifniveau på 5,25 øre/m
3
, 

hvortil skal lægges en buffer på 0,50 øre/m
3
. Dette fører samlet til, at 

DONG påbydes at nedsætte tariffen til 5,75 øre/m
3
.    

Afgørelse 

8. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vur-

dering truffet afgørelse om følgende:  

 Det meddeles, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 7, stk. 4, DONG Na-

turgas A/S, at tariffen i transportaftalerne mellem DONG Naturgas 

A/S og Maersk Energy Marketing A/S indgået i perioden juli 2011 – 

oktober 2012 skal fastsættes til 5,75 øre/m
3
. Denne tarif skal dække 

både kapacitets- og volumenbetaling. 
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Sagens baggrund 

9. Maersk Energy Marketing A/S (MEMAS) klagede den 3. oktober 

2011 til Energitilsynet over tariffen for transport af naturgas i DONGs op-

strømssystem Tyra-Nybro. Klagen vedrører konkrete transportaftaler indgå-

et for en måned ad gangen mellem MEMAS og DONG Naturgas A/S 

(DONG) fra juli 2011 og fremefter. 

10. Tariffen i de pågældende transportaftaler har DONG fastsat til 10 

øre/m
3
, som indtil 1. oktober 2011 var en ren kapacitetstarif. Pr. 1. oktober 

2011 ændrede DONG sine tariffer, så de blev opdelt i en kapacitetsbetaling 

på 7,97 øre/m
3
og en volumenbetaling på 2,03 øre/m

3
. I januar 2012 hævede 

DONG volumentariffen til 2,78 øre/m
3
. DONGs tarifstruktur i opstrømssy-

stemet er nærmere beskrevet i tilsynets afgørelse pkt. 73-82. 

11. For alle månedsaftalerne omfattet af denne klagesag har MEMAS 

betalt det samme som de til enhver tid gældende indikative tariffer offent-

liggjort på DONGs hjemmeside, jf. tilsynets afgørelse pkt. 84-86. 

12. Energitilsynet traf afgørelse i klagesagen den 30. oktober 2012. Til-

synet pålagde DONG at fastsætte tariffen i et interval mellem 5-7 øre/m
3
 i 

transportaftalerne med MEMAS indgået i perioden juli 2011 – oktober 

2012. 

13. Tilsynets afgørelse blev af begge parter indbragt for Energiklage-

nævnet den 27. november 2012. Energiklagenævnet traf afgørelse i sagen 7. 

oktober 2013.  

Energiklagenævnets afgørelse   

14. Energiklagenævnet har ved afgørelse af 7. oktober 2013 hjemvist 

Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 til fornyet behandling med 

henblik på, at tilsynet fastsætter en specifik tarif indenfor intervallet 5-7 

øre/m
3
 for ydelserne i transportaftalerne mellem DONG og MEMAS indgå-

et i perioden juli 2011-oktober 2012. 

15. Bortset fra spørgsmålet om fastsættelse af en specifik tarif har Ener-

giklagenævnet i det hele stadfæstet Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 

2012 (herefter tilsynets afgørelse).  

16. Nævnet har således fastslået, at opstrømsbekendtgørelsens rimelig-

hedsbegreb i relation til priser og betingelser ikke alene skal vurderes i for-

hold til markedets praksis for aftaler af tilsvarende varighed og omfang, 

men at der er tale om et bredere rimelighedsbegreb, hvor der kan lægges 

vægt på øvrige kriterier. Det er nævnets vurdering, at der herved kan lægges 

vægt på naturgasforsyningslovens almindelige rimelighedsbegreb i relation 
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til prisfastsættelse samt øvrige hensyn, der måtte ligge til grund for natur-

gasforsyningslovens bestemmelser.   

17. Det er derfor nævnets opfattelse, at tilsynets pristilsyn efter op-

strømsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, og tilsynets indgrebsbeføjelse over for 

urimelige priser efter bekendtgørelsens § 7, stk. 4, skal udøves på grundlag 

af et bredt skøn, hvori indgår hensynet til ejers afholdte omkostninger og en 

rimelig forrentning af den investerede kapital, hensynet til markedets prak-

sis samt konkurrencemæssige hensyn. 

18. Det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse, at Energitilsynets me-

tode ved anvendelse af de tre variationer af basismodellen (model 1, 2 og 3) 

samt anvendelse af scenarie A og B for model 1 og 2 udgør et egnet grund-

lag for det samlede skøn ved fastsættelse af et fremtidigt tarifniveau, og 

samlet set sikrer, at DONG får dækket driftsomkostninger, afskrivninger og 

en rimelig forrentning af den investerede kapital set over opstrømssystemets 

samlede levetid. 

19. Energiklagenævnet har endvidere vurderet, at den af tilsynet valgte 

metode, hvor der med udgangspunkt i rørets længde foretages en omregning 

af tarifferne til et fast beløb pr. kilometer - på baggrund af de meget vanske-

lige sammenligningsomstændigheder - er en egnet metode til at inddrage 

markedets praksis i det samlede skøn, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 7, stk. 

5.  

20. Endelig fastslår Energiklagenævnet, at konkurrencemæssige hensyn 

tilgodeses i passende omfang ved den af tilsynet foretagne konkurrenceun-

dersøgelse. Det er efter nævnets opfattelse afgørende, at konkurrenceunder-

søgelsen ikke tillægges afgørende vægt ved den samlede skønsudøvelse men 

alene anvendes som et supplement til rimelighedsvurderingen. 

21. Energiklagenævnet finder således, at en konkret og samlet vurdering 

af de forskellige modelberegninger og undersøgelser fører til, at en rimelig 

tarif i aftalerne mellem DONG og MEMAS kan fastsættes indenfor interval-

let 5-7 øre/m
3
 i samlet tarif, dvs. tariffen skal dække både kapacitets- og vo-

lumenbetaling. 

22. Det er imidlertid Energiklagenævnets opfattelse, at Energitilsynet 

ved afgørelsen af 30. oktober 2012 burde have fastsat en specifik tarif inden 

for det nævnte interval for den periode (juli 2011 - oktober 2012), som sa-

gen omhandler, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 7, stk. 4. Nævnet har herved 

lagt vægt på, at tilsynet ved afgørelsen har ageret som tvistbilæggelsesmyn-

dighed i medfør af opstrømsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, og at afgørelsen er 

truffet på baggrund af MEMAS’ klage af 3. oktober 2011, hvor selskabet 

specifikt klager over tariffen i de indgåede aftaler med DONG, jf. opstrøms-

bekendtgørelsens § 7, stk. 3, nr. 3. 
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Energitilsynets beregninger og undersøgelser 

Basismodellen til beregning af omkostningselementer 

23. Energitilsynet har ved afgørelsen af 30. oktober 2012 anvendt en be-

regningsmodel til bedømmelse af, hvilket tarifniveau der kan dække drifts-

omkostninger, afskrivninger og en rimelig forrentning af den investerede 

kapital. Denne beregningsmodel (basismodellen) udarbejdede tilsynet i for-

bindelse med tilsynets tilkendegivelse af 20. juni 2011 om tariffer og ad-

gangsvilkår til det danske opstrømssystem i Nordsøen.  

24. Der er en række usikkerhedselementer i forbindelse med beregninger 

over lange perioder, og særligt omkring historiske data fra før 2004 er der 

en væsentlig usikkerhed i opgørelsen af omkostninger og indtægter. For så 

vidt muligt at tage højde for denne usikkerhed har Energitilsynet anvendt tre 

forskellige variationer af beregningsmodellen. Variationerne tager udgangs-

punkt i forskellige antagelser om startår (1980, 2004 og 2011) og værdien af 

aktivbasen på dette tidspunkt. 

25. Model 1 baseres på en samlet opgørelse af omkostninger og indtæg-

ter ved opstrømsaktiviteten fra projektets start i 1980 og indtil 2023. I mo-

dellen beregnes det historiske indtægtsniveau på baggrund af opgjorte fak-

tisk transporterede mængder multipliceret med en antaget tarif svarende til 

DONGs  første offentliggjorte indikative tarif i 2004. Historiske omkostnin-

ger beregnes på baggrund af forrentning og afskrivning af de faktisk afhold-

te anlægsinvesteringer samt antagede driftsomkostninger baseret på 2008-

omkostningsniveau. På den baggrund kan der til et givet år beregnes en 

samlet over-/underdækning. Tariffen i et givet år beregnes herefter ud fra 

forventede indtægter og omkostninger i restperioden, dvs. fra og med 2011 

frem til slutåret 2023 inklusive afvikling af den optjente over-

/underdækning over restperioden.     

26. Model 2 baseres på en opgørelse af omkostninger og indtægter ved 

opstrømsaktiviteten for perioden 2004-2023. Formålet med denne model er 

at reducere usikkerheden vedrørende de historiske parametre ved at tage ud-

gangspunkt i et senere startår. Modellens startår er valgt til 2004, som er året 

med en effektiv åbning for tredjepartsadgang i form af offentliggjorte ad-

gangsvilkår og priser. Model 2 viser niveauet for en rimelig tarif, hvis den 

historiske over/underdækning er nulstillet i 2004, og rørledningsejeren såle-

des alene skal have dækket og forrentet de fremadrettede årlige kapitalom-

kostninger ved den bogførte værdi af anlægsaktiverne i 2004 samt de årlige 

driftsomkostninger.   

27. Model 3 tager udgangspunkt i en opgørelse af omkostninger og ind-

tægter ved opstrømsaktiviteten for perioden 2011-2023. Modellen tager ud-

gangspunkt i et fuldt afskrevet opstrømssystem, således at aktivbasen er lig 
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nul. Modellens resultater bliver således et udtryk for den tarif, som er til-

strækkelig til at oppebære de fremtidige forventede driftsomkostninger.  

28. Beregningerne for model 1 og 2 er opdelt i scenarium A og scenari-

um B. I scenarium A tages der højde for, at når der købes transportkapacitet 

i rørledningssystemet over en given periode på f.eks. 1 år (eller måned), vil 

transportkunden skulle købe kapacitet svarende til det forventede maksimale 

flow af gas på en given dag inden for det pågældende år (eller måned). I det-

te scenarium antages det, at DONG er ligestillet med tredjepartstransport-

kunder og skal købe kapacitet, som kan overstige det faktiske flow. I scena-

rium B antages det, at det faktiske flow svarer nøjagtigt til den bestilte ka-

pacitet. 

29. Beregningerne af forholdet mellem det faktiske flow og de estimere-

de kapacitetsreservationer er beskrevet i tilsynets afgørelse pkt. 288-289. 

30. DONG og MEMAS har hver især haft forskellige indvendinger mod 

den konkrete anvendelse af forskellige variabler i modellernes beregninger. 

Herom fremgår følgende af Energiklagenævnets afgørelse: 

”Det er Energiklagenævnets vurdering, at den af Energitilsynet anvendte 

fremgangsmåde for så vidt angår:   

1) fastsættelsen af de historiske tariffer (1984-2003), 

2) manglende anvendelse af transportfradraget i DONGs gaskøbsaftaler 

med DUC som en egentlig pålydende transportpris, 

3) inddragelse i det samlede skøn af beregningerne i model 1A og 2A 

(forhøjelse af værdien af DONGs egentransport med fiktive kapaci-

tetsbookninger) som illustration af en given situation, 

4) anvendelse af en risikofri rente i stedet for WACC-renten ved bereg-

ning af forrentningen af det historiske underskud, 

5) manglende indregning af skatteomkostninger på stand-alone basis, 

6) anvendelse af de af DONG faktisk afholdte anlægsinvesteringer (og 

dermed manglende relevans af de regnskabsmæssige op- og ned-

skrivninger som fremgår af DONGs regnskaber for 1995, 1999 og 

2005), 

7) behandlingen af [ord slettet] betalingen, og  

8) behandlingen af driftsomkostningerne vedrørende Tyra Vest-F3 

hviler på et sagligt grundlag, og at de af parterne anførte indvendinger ikke 

vurderes at kunne føre til et væsentligt andet resultat.” 
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Undersøgelse af markedets praksis  

31. Energitilsynet har undersøgt forhold vedrørende regulering, ad-

gangsvilkår og tariffer i opstrømssystemer i Norge, UK og Nederlandene. 

Sammenligningen er på et overordnet niveau, men skitserer hovedlinjerne 

og tendensen i de omkringliggende lande.  Undersøgelsen er nærmere be-

skrevet i tilsynets afgørelse pkt. 209-233.   

32. Energitilsynet har med udgangspunkt i de indsamlede oplysninger 

foretaget en normering af tarifferne pr. km i udvalgte rørledninger i de øvri-

ge opstrømssystemer. Denne normering er foretaget for at kunne sammen-

ligne tarifferne ved at transportere gas pr. km i de pågældende opstrømssy-

stemer. Med udgangspunkt i længden af opstrømssystemet Tyra-Nybro er 

der beregnet en normeret tarif for denne, forstået som den tarif DONG kun-

ne opkræve med udgangspunkt i en normeret tarif pr. km for hver af de øv-

rige opstrømssystemer. Disse normerede tariffer er angivet i afgørelsens ta-

bel 9 (pkt. 234). 

33. Energiklagenævnet bemærker i afgørelsen, at der er betydelige van-

skeligheder forbundet med at foretage en sammenligning, som illustrerer 

markedets praksis. Dette skyldes navnlig de store forskelle, der er i op-

strømssystemernes opbygning, længde, etableringsomkostninger, regulatori-

ske forhold og tarifsammensætninger, herunder våd- og tørgastariffer. 

34. Nævnet understreger samtidig, at det følger af opstrømsbekendtgø-

relsens § 7, stk. 5, at markedets praksis skal indgå som en del af det samlede 

skøn, og at det derfor er nødvendigt at finde en metode/fremgangsmåde til at 

gøre de forskellige tariffer sammenlignelige. 

35. Det er nævnets vurdering, at den metode, som tilsynet har valgt er 

egnet til denne sammenligning. Nævnet bemærker i den forbindelse, at det 

er sagligt, at tilsynet har foretaget en sammenligning med opstrømssystemer 

beliggende i zone D, jf. GASSCOs betegnelse, idet nævnet har lagt vægt på, 

at det er den zone, som Tyra-Nybro er beliggende i. Nævnet finder det også 

rimeligt, at der ved sammenligningen korrigeres fra vådgastransport til tør-

gastransport ved at reducere vådgastariffen med 25 %. 

Undersøgelse af konkurrencemæssige forhold 

36. Energitilsynet har som supplement til rimelighedsvurderingen gen-

nemført en mindre analyse til belysning af opstrømstariffens betydning for 

engrosmarkedet for gas. Tilsynet har i den forbindelse undersøgt rammerne 

for engrosmarkedet for gas i Danmark, handel med gas og opstrømsforbin-

delsens betydning for engrosmarkedet. Derudover har tilsynet undersøgt 

DONGs position på markedet og forhold vedrørende opstrømstariffens be-

tydning for prisdannelsen og konkurrencesituationen på engrosmarkedet i 

Danmark. Undersøgelserne er beskrevet i tilsynets afgørelse pkt. 236-275. 
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37. Energiklagenævnet lægger som nævnt vægt på, at tilsynets konkur-

renceundersøgelse alene er anvendt som et supplement til rimelighedsvurde-

ringen. 

Høring 

38. MEMAS og DONG er under SETs behandling af sagen efter hjem-

visningen fra Energiklagenævnet fremkommet med bemærkninger til 

spørgsmålet om fastsættelse af en specifik tarif. Parterne har herudover 

modtaget afgørelsesudkastet i høring den 10. december 2013 og har hver 

især afgivet bemærkninger hertil den 20. december 2013.  

Mængder  

39. MEMAS har anført, at tariffen ikke bør fastsættes højere end 5 

øre/m
3
. MEMAS har herved henvist til oplysninger om realiserede transpor-

terede mængder i 2011 og 2012 samt oplysninger om, at DONG for perio-

den 2013 - 2016 forventer væsentligt højere mængder, end det tidligere er 

lagt til grund i forbindelse med SETs modelberegninger. En højere tarif vil 

ifølge MEMAS betyde, at markedets praksis tillægges afgørende vægt ved 

skønsudøvelsen. 

40. Hertil bemærker SET, at tilsynet modtog klagen i 2011, og på det 

tidspunkt forelå der alene oplysninger om faktisk transporterede mængder til 

og med 2010. Basismodellen er derfor for så vidt angår transporterede 

mængder baseret på prognoser for perioden 2011-2023. Prognoserne er et 

gennemsnit af Energistyrelsens og DONGs prognoser for denne periode. 

Dette datagrundlag er tiltrådt af Energiklagenævnet. Det bemærkes i den 

forbindelse, at MEMAS for nævnet gjorde gældende, at de forventede 

transporterede mængder, som indgår i modelberegningerne, var sat for lavt, 

jf. nævnets afgørelse side 23-24. 

41. MEMAS har peget på, at SET inddrager præciserede faktiske oplys-

ninger vedrørende længden af rørledningen Tyra-Nybro, jf. nedenfor pkt. 

80. SET bemærker hertil, at de nye oplysninger vedrørende længden af rør-

ledningen har en anden karakter, da der er tale om korrektion af en faktisk 

oplysning vedrørende et forhold, som ligger fast. Anvendelsen af mængde-

prognoser i afgørelsesgrundlaget skyldes, at oplysninger om fremtidige fak-

tisk transporterede mængder i sagens natur ikke er tilgængelige. Det vil ikke 

være rimeligt overfor den anden part, hvis grundlaget for en afgørelse på 

denne måde ændres alene på grund af den tidsmæssige udstrækning af en 

rekursproces.  

42. Det skal bemærkes, at SET til brug for en vurdering af det fremtidige 

tarifniveau vil indhente opdaterede oplysninger om faktisk transporterede 

mængder i opstrømssystemet.        
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43. SET finder i øvrigt ikke, at oplysningerne om realiserede transporte-

rede mængder i 2011 og 2012 fører til, at udøvelsen af skønnet ved fastsæt-

telsen af en specifik tarif for den periode, som denne sag vedrører, skal fore-

tages på anden vis end ved et bredt skøn indenfor det fastsatte interval på 5-

7 øre/m
3
, jf. Energiklagenævnets afgørelse. 

Forvaltningsretlige indsigelser 

44. DONG har anført, at tariffen bør fastsættes til 7 øre/m
3
. Det er 

DONGs opfattelse, at fastsættelsen af en tarif på 5,75 øre/m
3
 i de omhandle-

de aftaler mellem DONG og MEMAS er i strid med de skøn og vurderinger, 

som Energitilsynet allerede har foretaget, og som Energiklagenævnet har til-

trådt.    

45. Hertil bemærker SET, at der ikke er ændret ved de kriterier og hen-

syn, som indgår i grundlaget for det allerede fastsatte tarifinterval. Denne 

afgørelse vedrører imidlertid fastsættelsen af en specifik tarif indenfor dette 

tarifinterval for ydelserne i de omhandlede månedsaftaler – og dermed en 

helt konkret indbyrdes afvejning af de relevante kriterier og hensyn i lyset af 

de foreliggende oplysninger. Der er således  tale om en mere konkret og in-

dividuel udmøntning af det skøn, som tilsynet skal foretage ifølge op-

strømsbekendtgørelsen, og som tilsynet ifølge Energiklagenævnet skal fore-

tage som tvistbilæggelsesmyndighed i en konkret klagesag som denne. 

46. Det er endvidere DONGs opfattelse, at det vil være i strid med det 

forvaltningsretlige proportionalitetsprincip at fastsætte tariffen til under 7 

øre/m
3
. DONG henviser herved til, at Energiklagenævnet har stadfæstet, at 

en tarif indenfor intervallet 5-7 øre/m
3
 opfylder opstrømsbekendtgørelsens 

rimelighedsbegreb, og at det dermed vil være tilstrækkeligt til at opfylde 

kravet om rimelighed at fastsætte tariffen til 7 øre/m
3
. Fastsættelse af en ta-

rif på under 7 øre/m
3
 er udtryk for et prisindgreb, som går videre, end for-

målet med indgrebsbeføjelsen tilsiger. 

47. Hertil bemærker SET, at det fremgår af Energiklagenævnets afgørel-

se, at nævnet finder, at en rimelig tarif i transportaftalerne mellem DONG 

og MEMAS indgået i perioden juli 2011 – oktober 2012 kan fastsættes in-

denfor intervallet 5-7 øre/m
3
, og at Energitilsynet som tvistbilæggelsesmyn-

dighed skal fastsætte en specifik tarif.  

48. Den specifikke tarif skal fastsættes på grundlag af et bredt konkret 

skøn, og det vil ikke være foreneligt hermed at lægge til grund, at tilsynet er 

bundet til at fastsætte en tarif på 7 øre/m
3
.  

49. Det er i øvrigt SET’s opfattelse, at det forvaltningsretlige proportio-

nalitetsprincip navnlig har betydning ved afgørelser, hvor retsgrundlaget gi-

ver mulighed for flere forskellige typer af indgreb, som indeholder forskel-

lige grader af sanktion, eksempelvis inddragelse af tilladelse overfor mulig-
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heden for at pålægge en bøde eller afskedigelse overfor muligheden for for-

flyttelse, jf. Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave, side 372-

374.  

50. SET er ikke enig i DONGs betragtninger om proportionalitetsprin-

cippets betydning i en sag af denne karakter, hvor der er tale om en parts-

tvist, og hvor tilsynets kompetence består i at fastsætte en rimelig tarif for 

ydelserne i de aftaler, som tvisten vedrører.   

51. SET er således ikke enig i, at den specifikke tarif i den foreliggende 

situation ikke kan fastsættes til et lavere beløb end 7 øre/m
3
. 

52. DONG mener endvidere ikke, at fastsættelsen af en specifik tarif på 

5,75 øre/m
3
 tager fornødent hensyn til DONGs berettigede forventninger. 

DONG har herved henvist til den bedømmelse af tarifniveauet, som fremgår 

af Energitilsynets tilkendegivelse af 20. juni 2011. DONG oplyser, at sel-

skabet har indrettet sig i tillid til, at et tarifniveau i størrelsesordenen 7 

øre/m
3
 vil blive anset for rimeligt. 

53. Hertil bemærker SET, at der på tidspunktet for tilkendegivelsen (juni 

2011) ikke var tredjepartstransport i DONGs opstrømssystem (tilkendegi-

velsens pkt. 44). De aftaler, som denne klagesag omhandler, vedrører perio-

den fra juli 2011 og fremefter, og MEMAS indgav klage over tarifferne i 

oktober 2011. Henset til at der så kort tid efter tilkendegivelsen blev klaget 

over tariffen i konkrete transportaftaler, og at der under behandlingen af 

klagesagen blev indhentet yderligere oplysninger og foretaget yderligere be-

regninger og undersøgelser til brug for vurderingen af tarifniveauet, er det 

SETs opfattelse, at tilkendegivelsen ikke kunne danne grundlag for en beret-

tiget forventning hos DONG om, at den specifikke tarif i klagesagen ikke 

ville blive fastsat til under 7 øre/m
3
. I øvrigt satte DONG ikke tariffen ned 

til 7 øre/m
3
 efter Energitilsynets afgørelse eller Energiklagenævnets afgørel-

se. DONG har i januar 2014 ikke sat tariffen ned til et tilsvarende niveau.  

Længdenormering 

54. DONG har anfægtet den længdenormering, som indgår i Energitil-

synets sammenligning af DONGs tariffer med tariffer i andre opstrømssy-

stemer i Nordsøen. DONG har herved henvist til, at tilsynet i tilkendegivel-

sens punkt 142-145 anlægger en betragtning om en uniform tarif for Tyra-

Nybro og Syd Arne-Nybro rørledningerne. Det er DONGs opfattelse, at det-

te må føre til, at længdenormeringen skal baseres på den gennemsnitlige 

længde af de to rørledninger, dvs. 266 km i stedet for 229 km, som er læng-

den på Tyra-Nybro. Syd Arne-Nybro rørledningen er ifølge DONG 304,5 

km. 

55. Hertil bemærker SET, at bemærkningerne i tilkendegivelsen, som 

DONG refererer til, er betragtninger om det hensigtsmæssige i en uniform 
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tarif for begge opstrømsrørledninger. Det er fortsat tilsynets opfattelse, at ta-

riffen bør være uniform.   

56. Længdenormeringen angår ikke spørgsmålet om, hvorvidt der skal 

være en uniform tarif i de to rørledninger eller ej. Længdenormeringen er  et 

sammenligningsredskab til at bedømme de forskellige tariffer i forhold til 

hinanden, da det følger af opstrømsbekendtgørelsen, at markedets praksis 

skal inddrages i grundlaget for skønnet. Længdenormeringen er ikke et pa-

rameter, som i sig selv angiver en rimelig tarif. Den bidrager som et element 

i den samlede bedømmelse af et rimeligt niveau for tariffen. Den beregning, 

som indgår i DONGs høringssvar, giver efter SET’s opfattelse ikke grund-

lag for at ændre de betragtninger, som fremgår nedenfor pkt. 85-92. Anven-

delse af en længdenormering på 266 km i stedet for 229 km er derfor ikke et 

forhold, som ændrer ved det samlede skøn over, i hvilken del af intervallet 

tariffen bør fastsættes. SET skal videre bemærke, at det fremgår af afgørel-

sen pkt. 58, at det primært er via rørledningen Tyra-Nybro, at Danmark bli-

ver forsynet med naturgas. 97 pct. af den transporterede mængde gas fra 

Nordsøen blev i 2010 transporteret gennem Tyra-Nybro søledningen, jf. til-

kendegivelsen pkt. 319. Endvidere skal SET henvise til, at den maksimale 

kapacitet i Tyra-Nybro søledningen er betydeligt større end Syd Arne-

Nybro, jf. afgørelsen pkt. 77, tabel 1. 

DONGs bemærkninger til fastsættelsen af en tarif under 7 øre/m
3
    

57. Endelig har DONG som et subsidiært synspunkt anført, at tariffen 

skal fastsættes til 6,25 øre/m
3
. Til støtte herfor peger DONG på, at tilsynets 

samlede skøn i afgørelsen, hvorefter tariffen før tillæg af buffer skal ligge i 

intervallet 5-6,5 øre/m
3
, ikke indeholder holdepunkter for, at den lave ende 

af intervallet er mere rimeligt end den høje ende, men at resultatet tværti-

mod er udtryk for, at samtlige niveauer indenfor intervallet må anses for ri-

melige. Det er derfor DONGs opfattelse, at der må tages udgangspunkt i 

medianen af intervallet 5-6,5 øre/m
3
 svarende til 5,75 øre/m

3
, hvorefter buf-

feren på 0,5 øre skal lægges til. 

58. Det er SET’s opfattelse, at det rigtige – og det som Energiklagenæv-

net har anvist – er at foretage et skøn indenfor den ramme, som intervallet 

angiver, jf. også bemærkningerne ovenfor pkt. 45. Foretagelsen af dette 

skøn indebærer, at tilsynet skal vurdere konkret, hvad der taler for en tarif i 

henholdsvis den lave eller den høje ende af intervallet. Energiklagenævnets 

afgørelse kan ikke tages til indtægt for, at det konkrete skøn skal udøves på 

grundlag af en medianbetragtning, som den DONG foreslår.            
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Lovgrundlag 

Naturgasforsyningsloven 

59. Naturgasforsyningslovens
1
 § 21 indeholder følgende bestemmelser 

om adgang til opstrømsrørledninger: 

 ”§ 21. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter efter forelæggelse 

for et af Folketinget nedsat udvalg regler for adgang til opstrømsrørled-

ningsnet, herunder faciliteter, som yder tekniske tjenester i forbindelse med 

sådan adgang, bortset fra de dele af sådanne net og faciliteter, der benyttes 

til lokale produktionsaktiviteter ved et felt, hvor gassen produceres. 

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om bilæggel-

se af tvister vedrørende adgang til opstrømsrørledningsnet.” 

Bekendtgørelsen om adgang til opstrømsrørledningsnet 

60. Bemyndigelsen til ministeren er udmøntet i bekendtgørelse nr. 1090 

af 6. december 2000 om adgang til opstrømsrørledningsnet. Bekendtgørel-

sens §§ 5 og 6 indeholder regler om priser og betingelser for adgang: 

”§ 5. Priser og betingelser for ydelser i forbindelse med adgang fastsættes 

ved forhandling mellem ansøger om adgang til et opstrømsrørledningsnet 

og dets ejer eller operatør.  

Stk. 2. Priser og betingelser fastsættes således, at der ikke diskrimineres 

mellem ansøgere. 

Stk. 3. Priser og betingelser anmeldes til Energitilsynet. 

§ 6. Energitilsynet fører tilsyn med, at priser og betingelser i henhold til § 5, 

stk. 1 og 2, er rimelige.  

Stk. 2. Energitilsynet skal påbyde ejer eller operatør at ændre de i § 5 nævn-

te priser og betingelser, såfremt tilsynet finder, at de vil være i modstrid 

med reglerne i denne bekendtgørelse.  

Stk. 3. Ejer eller operatør skal på forlangende udlevere den dokumentation 

til Energitilsynet, som tilsynet skønner nødvendig til varetagelse af de opga-

ver, det er pålagt i henhold til denne bekendtgørelse.” 

61. Det følger af § 7, at Energitilsynet behandler tvister vedrørende ad-

gang til opstrømsrørledningsnet: 

”§ 7. Energitilsynet behandler tvister opstået i forbindelse med ansøgninger 

om adgang til opstrømsrørledningsnet.  

Stk. 2. Hvis forhandlinger om adgang, jf. § 3, ikke fører til indgåelse af en 

aftale inden for en frist, som må anses for at være rimelig og sædvanlig for 

indgåelse af lignende aftaler om transport af naturgas i opstrømsrørlednin-

                                                 
1
 Oprindeligt lov nr. 449 af 31. maj 2000 om naturgasforsyning. Den nugældende naturgas-

forsyningslov er bekendtgjort i bekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011 af lov om natur-

gasforsyning med senere ændringer. 
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ger, kan en part indbringe sagen for Energitilsynet til mægling eller til af-

gørelse. 

Stk. 3. Ansøger om adgang kan klage til Energitilsynet over  

1)    at forhandlinger om adgang ikke sker i henhold til § 3,  

2)   at der ikke gives adgang til et opstrømsrørledningsnet i henhold til § 3 

eller  

3)  over priser og betingelser for en ansøgt adgang til et opstrømsrørled-

ningsnet.  

Stk. 4. Energitilsynet kan, efter forhandling med de berørte parter, give ejer 

eller operatør påbud om, hvordan forhandlingerne om adgang skal tilrette-

lægges, eller at adgang skal gives og fastsætte priser og betingelser for 

denne adgang.  

Stk. 5. Energitilsynet skal lægge vægt på markedets praksis for aftaler af til-

svarende varighed og omfang.” 

62. Der er i bekendtgørelsens § 9 hjemmel til bødestraf for den, som 

undlader at efterkomme påbud eller andre afgørelser i medfør af bekendtgø-

relsen. Selskaber kan også pålægges strafansvar. 

Gasdirektivet 

63. De danske regler om adgang til opstrømssystemet implementerer 

reglerne i naturgasforsyningsdirektiverne
2
. Følgende fremgår af gasdirekti-

vets artikel 34, stk. 2: 

”2. Medlemsstaterne beslutter i overensstemmelse med de relevante retsak-

ter, hvordan den i stk. 1 omhandlede adgang gives. Medlemsstaterne skal 

have som målsætninger, at der foreligger en rimelig og åben adgang, at der 

skabes et konkurrencepræget marked for naturgas, og at ethvert misbrug af 

dominerende stilling undgås, idet de tager hensyn til sikre og regelmæssige 

forsyninger, kapacitet, der er eller hurtigt kan stilles til rådighed, og beskyt-

telse af miljøet. […]” 

  

Begrundelse 

Indledning 

64. Energiklagenævnet har alene hjemvist spørgsmålet om fastsættelse 

af en specifik tarif inden for intervallet 5-7 øre/m
3
 for ydelserne i transport-

aftalerne mellem DONG og MEMAS indgået i perioden juli 2011-oktober 

2012 til fornyet behandling i Energitilsynet. 

                                                 
2
 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. Det direktiv, der nu 

er i kraft, er det 3. i rækken af liberaliseringsdirektiver på gasmarkedet. Det første direktiv – 

98/30 af 22. juni 1998 - indeholdt dog helt tilsvarende bestemmelser om adgang til op-

strømsledninger som det 3. direktiv. 



Side 14 af 19 

 

65. Nævnet har tiltrådt, at Energitilsynets pristilsyn efter opstrømsbe-

kendtgørelsens § 6, stk. 1, og tilsynets indgrebsbeføjelse over for urimelige 

priser efter bekendtgørelsens § 7, stk. 4, skal udøves på grundlag af et bredt 

skøn, hvori indgår hensynet til ejers afholdte omkostninger og en rimelig 

forrentning af den investerede kapital, hensynet til markedets praksis samt 

konkurrencemæssige hensyn. 

66. Spørgsmålet i denne sag er fastsættelsen af en tarif i medfør af op-

strømsbekendtgørelsens § 7, stk. 4. Denne specifikke tarif gælder for det 

månedsprodukt, som DONG har indgået aftale med MEMAS om.
3
    

67. I det interval på 5-7 øre/m
3
, som tariffen skal fastsættes indenfor, 

indgår en såkaldt buffer på 0,5 øre, jf. afgørelsens pkt. 13. Det fremgår her-

af, at DONGs opstrømstariffer ikke bør overstige et niveau på 5-6,5 øre/m
3
, 

og at der henset til den usikkerhed, som de anvendte modeller og markedets 

praksis er behæftet med, indlægges en sikkerhedsbuffer på 0,5 øre/m
3
, såle-

des at tarifferne samlet set ikke må overstige et niveau på 5-7 øre/m
3
. 

68. Energiklagenævnet har tiltrådt tilsynets vurdering, hvorefter de for-

skellige usikkerhedsmomenter, som er forbundet med datagrundlaget for til-

synets beregninger og undersøgelser, betyder, at det er rimeligt, at der er 

indlagt en buffer på 0,5 øre/m
3
, jf. klagenævnets afgørelse side 59.  

69. Bufferen på 0,5 øre/m
3
 er lagt til tarifintervallets øvre niveau, som 

herefter er fastsat til 7 øre/m
3
 (6,5 + 0,5 øre), jf. tilsynets afgørelse pkt. 586. 

70. Der skal derfor ud fra et samlet skøn fastsættes en tarif i intervallet 

5-6,5 øre/m
3
, og herefter skal bufferen lægges til, således at den skønnede 

tarif forhøjes med 0,5 øre/m
3
 til det endelige tarifniveau.  

Omkostningselementer 

71. For så vidt angår hensynet til afholdte omkostninger og en rimelig 

forrentning af den investerede kapital danner tilsynets metode med anven-

delse af de tre variationer af basismodellen (model 1, 2 og 3) samt anven-

delse af scenarie A og B for model 1 og 2 grundlag for skønnet. SET lægger 

herved vægt på, at Energiklagenævnet har tiltrådt, at denne metode udgør et 

egnet grundlag for det samlede skøn ved fastsættelse af et fremtidigt tarifni-

veau, der samlet set sikrer, at DONG får dækket driftsomkostninger, af-

skrivninger og en rimelig forrentning af den investerede kapital set over op-

strømssystemets samlede levetid. 

                                                 
3
 Det fremgår af DONGs hjemmeside, at kapacitetsdelen i DONGs tariffer for henholdsvis 

kortere (Day-ahead og Week-ahead) og længere produkter (kvartals- og årsprodukter) fast-

sættes som en faktor af tariffen for månedsproduktet. Volumentariffen er ens for alle pro-

dukter.                        
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72. Resultatet af beregningerne i basismodel 1 - 3 i scenarierne A og B 

fremgår af tilsynets afgørelse pkt. 474, hvor de er illustreret ved følgende 

tabel: 

Tabel 1. Estimeret 2011-tarif, model 1-3.  

(øre/m
3
) Scenarie A Scenarie B 

2011-tarif  (model 1) -10,68 5,01 

2011-tarif  (model 2) -0,32 3,63 

2011-tarif  (model 3) 4,95 4,95 
Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten overstiger både de histori-
ske og fremtidige forventede omkostninger derved. 

73. Ved skønnet over en rimelig tarif lægger SET betydelig vægt på re-

sultaterne i model 1, som er baseret på en samlet opgørelse af omkostninger 

og indtægter ved opstrømsaktiviteten fra projektets start i 1980 og indtil 

2023.  Energiklagenævnet har tiltrådt, at spørgsmålet om at få dækket 

driftsomkostninger, afskrivninger og en rimelig forrentning af den investe-

rede kapital skal ses over opstrømssystemets samlede levetid.  

74. Det anses derfor som korrekt at inddrage historiske indtægter baseret 

på data for transporterede mængder samt omkostninger i vurderingen af et 

rimeligt tarifniveau. Der skal endvidere tages højde for, at DONGs tarif ind-

til 1. oktober 2011 var en ren kapacitetsbetaling uden en særskilt volumenta-

rif, hvilket sker ved inddragelse af resultaterne i model 1A, som indikerer, at 

DONG til dato har opnået en fuld forrentning af sine investeringer udtrykt 

ved en overdækning i SETs modelberegning, jf. tilsynets afgørelse pkt. 574 

og 575. 

75. Da dataene i model 1 dækker opstrømssystemets samlede levetid er 

model 1A og 1B relativt følsomme over for selv mindre udsving i modellens 

grundparametre, eksempelvis de antagede vægtede gennemsnitlige kapital-

omkostninger (WACC), antaget historisk tarifniveau, mængdeprognoser 

mv.  Beregningen i model 1 fører endvidere i tilfælde af en meget høj over-

dækning fra historiske indtægter til negative tariffer, hvilket ikke er forene-

ligt med et rimeligt tarifniveau. Model 2 og 3 indgår derfor i beregnings-

grundlaget som en sammenligning, der tjener som en kalibrering af resulta-

terne i model 1, hvorved eventuelle outliers – dvs. relativt voldsomme en-

keltstående udsving i resultaterne – kan elimineres fra vurderingen, jf. tilsy-

nets afgørelse pkt. 576. 

76. Resultaterne i model 3 udgør den nedre grænse for tarifniveauet, da 

det vurderes som uforeneligt med rimelighedsbegrebet at fastsætte et tarif-

niveau, der ikke kan dække de årlige modeltekniske driftsomkostninger 

fremadrettet. Model 3 viser niveauet for en rimelig tarif, hvis det antages, at 

anlægsaktiverne er fuldt forrentet og afskrevet før perioden 2011-2023, og 

tariffen fremadrettet alene skal dække de årlige driftsomkostninger, jf. tilsy-

nets afgørelse pkt. 578. 
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77. En tarif på et niveau omkring 5 øre/m
3
 må dermed antages at sikre 

DONG en rimelig inddækning af sine omkostninger som rørledningsopera-

tør. 

78. Samlet set vurderer SET, at hensynet til de af DONG afholdte om-

kostninger og en rimelig forrentning af den investerede kapital peger i ret-

ning af en tarif i den nedre del af intervallet, dvs. omkring 5 øre/m
3
. 

Markedets praksis 

79. Ved inddragelse af markedets praksis i det samlede skøn lægger SET 

vægt på den sammenligning af DONGs opstrømstariffer med tariffer i om-

kringliggende landes opstrømssystemer i Nordsøen, som er illustreret ved 

tabel 9 i tilsynets afgørelse (pkt. 234). 

80. DONG har under sagens behandling for Energiklagenævnet (replik 

af 21. marts 2013, side 10) oplyst, at Tyra-Nybro-rørledningen er 229 km. 

SET har ved omregningen af tarifferne til et fast beløb pr. kilometer i den 

nævnte tabel 9 taget udgangspunkt i en længde på rørledningen Tyra-Nybro 

på 220 km. SET har derfor i nedenstående tabel korrigeret beregningerne, 

således at det lægges til grund, at rørledningen er 229 km.  

81. Det bemærkes i den forbindelse, at beregninger med udgangspunkt i 

229 km indebærer en stigning i tarifferne i afgørelsens tabel 9 på mellem 

0,08-0,31 øre/m
3
, hvilket svarer til en stigning på højst 4 %.  

82. Nedenstående tabel viser således de normerede tariffer i afgørelsens 

tabel 9 korrigeret med de nye oplysninger om længden på Tyra-Nybro.  
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Tabel 2: DONGs pålydende tarif i overensstemmelse med andre op-

strømssystemer km-baserede tariffer, 2011. 

Opstrømssystem 

DKK 

øre/Nm
3 

Km 

km-tarif  

(DKK 

øre/Nm
3
/km) 

Tyra-

Nybro 

(km) 

Pålydende ta-

rif for Tyra-

Nybro 

(DKK 

øre/Nm
3
) 

NL: NOGAT [beløb slettet] 266,1 [beløb slettet] 229,0 [beløb slettet] 

NO: Kollsnes-

Dunkerque 11,09 1141,0 0,010 229,0 2,29 

NO: Kollsnes-

Zeebrügge 11,09 1112,0 0,010 229,0 2,29 

NO: Kollsnes-

Dornum 11,09 921,0 0,012 229,0 2,75 

NO: Kårsto–

Dornum 11,69 658,0 0,018 229,0 4,12 

UK: Statfjord-St. 

Fergus 4,06-5,68 450,6 0,009-0,013 229,0 2,06-2,98 

      

UK: Cats River-

Teeside 9,74-11,27 404,0 0,024-0,028 229,0 5,50-6,41 

NL til DK (gas-

børs) 4,87 390,0 0,012 229,0 2,75 

 

83. Tabellen viser resultatet af en simpel benchmarking af tarifferne ud-

trykt som en normering af tarifferne pr. km. rørledning. Det fremgår, at 

DONGs tariffer – hvis de skulle følge niveauet på markedet – skulle ligge 

mellem 2,06 og [beløb slettet] øre/m
3
. Den højeste tarif i dette spænd er be-

regnet på baggrund NOGAT-tariffen. Tarifferne i UK er angivet i et spænd 

(øvre og nedre grænse), og derfor indgår gennemsnittet heraf i det samlede 

skøn, jf. afgørelsen pkt. 224. Den gennemsnitlige tarif er 2,52 øre/m
3 

og 

5,96 øre/m
3 

for hhv. Statfjord-St. Fergus og Cats River-Teeside.   

84. I Energiklagenævnets begrundelse udtaler nævnet følgende om 

NOGAT-tariffen: 

”I forhold til sammenligningen med NOGAT-tariffen fremstår DONGs tarif 

som lav. Energiklagenævnet er i den forbindelse enigt med Energitilsynet i, 

at NOGAT-tariffen er meget høj i forhold til andre opstrømssystemer i 

Nordsøen, når rørledningens længde tages i betragtning. Energiklagenævnet 

finder på den baggrund, at en sammenligning med NOGAT-tariffen ikke 

isoleret set kan begrunde, at DONGs tarif skal være tilsvarende høj.” 

85. SET forstår denne del af nævnets begrundelse således, at en tarif 

svarende til niveauet for NOGAT-tariffen må anses for at være højere, end 

hvad markedets praksis kan begrunde. 
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86. Ved sammenligningen med andre tariffer i det relevante prisområde i 

Nordsøen lægger SET i mindre grad vægt på NOGAT-tariffen. Hvis 

NOGAT-tariffen udelades, vil en sammenligning af tarifferne føre til, at 

DONGs tariffer skal ligge mellem 2,06 og 6,41 øre/m
3
, når der tages ud-

gangspunkt i det høje spænd.   

87. Samlet set finder SET derfor, at en sammenligning med tariffer i an-

dre opstrømssystemer tilsiger, at DONGs tarif i Tyra-Nybro skal ligge mel-

lem 3,5 og 6 øre/m
3
, når rørledningens længde tages i betragtning. 

88. Det nedre niveau i et tarifinterval på 3,5–6 øre/m
3
 ligger imidlertid 

under DONGs modeltekniske driftsomkostninger, jf. model 3, og det er her-

efter SET’s vurdering, at sammenligningen fører til, at den skønnede tarif 

skal fastsættes i intervallet 5-6 øre/m
3
.  

89. Der skal ved bedømmelsen af selve sammenligningsgrundlaget end-

videre tages hensyn til, at de norske tariffer - som er de laveste i sammen-

ligningsgrundlaget – er regulerede tariffer, og at driften af den norske infra-

struktur skal ”hvile i sig selv”. Der er derimod forhandlet adgang til det en-

gelske opstrømssystem, jf. tilsynets afgørelse pkt. 213. De norske opstrøms-

systemer er endvidere betydeligt længere end Tyra-Nybro. 

90. Omvendt må der også tages hensyn til, at kun to tariffer i sammen-

ligningsgrundlaget [ord slettet] overstiger 6 øre/m
3
, hvilket alt andet lige in-

dikerer, at en tarif i den øvre del af et tarifinterval på 5-6 øre/m
3
 er ganske 

højt, hvilket også understøttes af Energiklagenævnets bedømmelse af 

NOGAT-tariffen. 

91. Samlet set er det derfor SET’s vurdering, at et samlet skøn, som ind-

drager både modelberegningerne og de konkrete oplysninger og beregninger 

vedrørende markedets praksis, indikerer et tarifniveau, som stadig er i den 

nedre del af intervallet, men dog lidt højere end 5 øre/m
3
.  

92. En samlet vurdering fører derfor efter SET’s opfattelse til, at en 

skønnet tarif kan fastættes til 5,25 øre/m
3
. 

Konkurrencemæssige hensyn 

93. Det er SET’s opfattelse, at inddragelse af konkurrencemæssige hen-

syn understøtter et skøn, hvor tariffen fastsættes i et niveau omkring 5 

øre/m
3
. Der er herved lagt vægt på, at DONG indtager en dominerende stil-

ling på det primære engrosmarked for gas, og at det dermed er overvejende 

sandsynligt, at en markedsaktør i ethvert forhold konkurrerer med DONG. 

Når tilsynets konkurrenceundersøgelse har vist, at en prisforskel på 2-3 

øre/m
3
 kan være afgørende for, om der indgås aftale mellem en stor kunde 

på detailmarkedet og en gasleverandør, er der nærliggende risiko for kon-

kurrenceforvridning, hvis DONGs tariffer ikke er omkostningsægte.  Der 

henvises til tilsynets afgørelse pkt. 262-269, 271-273 og 583.  
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Samlet konklusion 

94. Det er herefter SET’s vurdering, at et samlet bredt skøn fører til, at 

en rimelig tarif for ydelserne i transportaftalerne mellem DONG og 

MEMAS indgået i perioden juli 2011 - oktober 2012 kan fastsættes til 5,25 

øre/m
3
 med tillæg af sikkerhedsbufferen på 0,50 øre/m

3
 og dermed i alt 5,75 

øre/m
3
. 

95. Den fastsatte tarif skal dække både kapacitets- og volumenbetaling 

og er således udtryk for det maksimale niveau for den samlede transporttarif 

i aftalerne mellem parterne indgået i perioden juli 2011 – oktober 2012. 

Afgørelse 

96. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vur-

dering truffet afgørelse om følgende:  

 Det meddeles, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 7, stk. 4, DONG Na-

turgas A/S, at tariffen i transportaftalerne mellem DONG Naturgas 

A/S og Maersk Energy Marketing A/S indgået i perioden juli 2011 

– oktober 2012 skal fastsættes til 5,75 øre/m
3
. Denne tarif skal dæk-

ke både kapacitets- og volumenbetaling.  


