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ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. NOVEMBER 2016 

KLAGE OVER TARIF FOR  TRANSPORT I 
OPSTRØMSSYSTEMET TYRA-NYBRO 

 
RESUME 

1. Denne sag forelægges Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet træffer 
afgørelse om niveaet for en rimelig tarif i aftaler om transport af naturgas i op-
strømssystemet Tyra-Nybro mellem Maersk Energy Marketing A/S som trans-
portkunde og DONG Energy Salg & Service A/S som ejer og DONG Offshore 
Gas Systems A/S som operatør af opstrømssystemet. 

2. Sagen har stor økonomisk betydning for parterne, og tarifniveauet har desuden 
betydning for naturgasmarkedets funktion i Danmark. Derfor forelægges sagen 
Energitilsynet. 

3. Maersk Energy Marketing A/S (MEMAS) har klaget over tarifniveauet i trans-
portaftaler for perioden fra november 2012 og anført, at det niveau på 5,75 øre/m3 
i 2012-niveau - som Energitilsynet tidligere har truffet afgørelse om er rimeligt - 
bør sættes ned. Omvendt mener DONG Energy Salg & Service A/S og DONG 
Offshore Gas Systems A/S (DONG), at Energitilsynet ikke kan pålægge selska-
berne at sætte tariffen ned, og at et niveau på 5,75 øre/m3 i 2012-niveau er for lavt. 

4.  Energitilsynets vurdering af et rimeligt tarifniveau skal baseres på et bredt 
skøn, hvor der tages hensyn til afholdte omkostninger til drift af opstrømssystemet, 
en rimelig forrentning af den investerede kapital, markedets praksis og konkurren-
cemæssige hensyn.  Det følger af Energiklagenævnets afgørelser af 7. oktober 
2013 og 19. juni 2014. 

5. Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet, at der først i 2016 er indtrådt væ-
sentlige ændringer af de omstændigheder, som Energitilsynet har baseret sit tidli-
gere tarifskøn på. Det vurderes dog ikke, at der samlet set er grundlag for at ændre 
niveauet for en rimelig tarif fra 2016.    

6. Det indstilles derfor, at DONG alene pålægges at sætte tariffen ned i månedsaf-
taler med MEMAS for perioden november 2012 – marts 2014, da DONG fra 1. 
april 2014 satte tariffen i månedsaftaler ned til 5,75 øre/m3 i 2012-niveau. Sekreta-
riatet vurderer, at DONG’s tarif på 6,00 øre/m3 i 2016 (svarende til 5,75 øre/m3 i 
2012-niveau) for månedsaftaler er rimelig.     
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AFGØRELSE 

7. På baggrund af nedenstående sagsfremstilling og vurdering træffer Energitilsy-
net afgørelse om følgende: 

- Det meddeles i medfør af opstrømsbekendtgørelsens § 7, stk. 4, DONG 
Energy Salg & Service A/S (tidligere DONG Naturgas A/S), at tariffen i 
månedsaftaler med Maersk Energy Marketing A/S om transport i Tyra-
Nybro i perioden november 2012 - marts 2014 skal fastsættes til 5,75 
øre/m3 i 2012-niveau. Denne tarif skal dække både kapacitets- og volu-
menbetaling. 

- Der gives ikke derudover MEMAS medhold i selskabets klagepunkter. 
 

SAGSFREMSTILLING 

INDLEDNING 
 
8. Med denne afgørelse skal Energitilsynet for anden gang tage stilling til en klage 
over prisen for transport i opstrømssystemet Tyra-Nybro. Den første klage blev 
ligeledes indgivet af MEMAS og vedrørte prisen i transportaftaler mellem ME-
MAS og DONG for perioden juli 2011 – oktober 2012.  

9. Energitilsynets afgørelser af 30. oktober 2012 og 28. januar 2014 tog stilling til 
den første klagesag og pålagde DONG at nedsætte tariffen i transportaftaler med 
MEMAS for perioden juli 2011 – oktober 2012 til 5,75 øre/m3.1 Energitilsynets 
afgørelser blev stadfæstet af Energiklagenævnet den 7. oktober 2013 og den 19. 
juni 2014. 

10. DONG har indbragt Energiklagenævnets afgørelser for domstolene, og retssa-
gen – som således vedrører transportaftaler for perioden juli 2011 – oktober 2012 - 
er under behandling ved Vestre Landsret. Sagen blev anlagt i april 2014. 

11. Tidsforløbet for MEMAS’ klager er illustreret ved nedenstående tidlinje.  

 

 

 

 
1  Energitilsynets første afgørelse af 30. oktober 2012 pålagde DONG at sætte tariffen til mellem 5-7 øre/m3. 

Energiklagenævnet fastslog ved sin afgørelse af 7. oktober 2013, at Energitilsynet skulle fastsætte en specifik 
pris i klagesagen.   

MEMAS klager 
over tarif fra juli 
2011 

Okt. 2011  

ENT’s afgørelse: 

Tarif i månedsaftaler 
med MEMAS i perioden 
juli 2011- okt. 2012 
fastsættes til 5-7 øre/m3 

Okt. 2012  

ENT’s afgørelse: 

Tarif i månedsaftaler med 
MEMAS i perioden juli 
2011- okt. 2012 fastsættes 
specifikt til 5,75 øre/m3 

Jan. 2014  

DONG sætter tarif 
ned til 5,75 øre/m3 
for alle transport-
kunder 

Apr. 2014  

MEMAS klager 
over tarif fra 
nov. 2012 og 
frem 

Nov. 2014  
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KLAGEN 
 
12. Energitilsynet modtog den 3. november 2014 en klage fra MEMAS over priser 
og vilkår for transport af naturgas i opstrømssystemet Tyra-Nybro (bilag 1).  

13. Den del af klagen, som tilsynet skal tage stilling til i denne sag, vedrører tarif-
fen i de månedsaftaler, som MEMAS har indgået med DONG Naturgas A/S 
(DONG) og DONG Offshore Gas Systems A/S’2 (D.O.G.S.) fra november 2012 
og frem.  

14. MEMAS har i klagen fremsat følgende to påstande: 

Påstand 1: 

Tariffen i transportaftalerne mellem MEMAS og DONG for tiden fra november 
2012 og frem er urimelig og skal fastsættes til en samlet tarif (omfattende både 
kapacitets- og volumenbetaling) væsentligt under 5,75 øre/m3 efter Energitilsynets 
skøn, subsidiært til 5,75 øre/m3. 

Påstand 2 (oprindelig påstand 4): 

Det er et urimeligt vilkår i DONG Offshore Gas Systems A/S’ standardbetingelser 
for transport af naturgas i opstrømssystemet Tyra-Nybro, at forhold forbundet 
med DONG-koncernens medejerskab af Tyra Vest-F3-rørledningen indgår, subsi-
diært skal 100 pct. af volumenerne i Tyra Vest-F3-rørledningen inkluderes i be-
regningen af volumentariffen. 

15. DONG og D.O.G.S. afgav den 6. februar 2015 bemærkninger til påstand 1 i 
MEMAS’ klage (bilag 2 og 3). DONG og D.O.G.S. gør gældende, at Energitilsy-
net bør afvise MEMAS’ klage. Såfremt Energitilsynet behandler klagen, gør 
DONG gældende, at tilsynet bør træffe afgørelse om: 

1) at en samlet tarif på 10,23 øre/m3 (2012-niveau) ikke kan anses for stridende 
mod opstrømsbekendtgørelsen, og/eller 

2) at der ikke er grundlag for at påbyde ændring af tariffen i aftalerne for perio-
den november 2012 – september 2014.      

D.O.G.S. gør gældende, at Energitilsynet – såfremt man behandler sagen – bør 
træffe afgørelse om: 

 
2   DONG Energy gennemførte pr. 1.oktober 2014 en selskabsmæssig adskillelse af opstrømsaktiviteten fra gas-

handelsaktiviteter, hvor administration af adgang til opstrømssystemet blev overført fra DONG Naturgas A/S 
til DONG Offshore Gas Systems A/S.  
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At en samlet tarif på 12,12 øre/m3 (2015-niveau) ikke kan anses for stridende mod 
opstrømsbekendtgørelsen. 
 
16. MEMAS sendte supplerende bemærkninger til påstand 1 den 25. september 
2015 (bilag 4) og den 10. november 2015 (bilag 5). DONG og D.O.G.S. sendte 
yderligere bemærkninger den 23. oktober 2015 (bilag 6). 

17. Klagen indeholdt oprindeligt fire påstande. SET afviste ved afgørelse af 16. 
januar 2015 (bilag 7) klagens påstand 2 fra behandling ved Energitilsynet med 
henvisning til, at der var tale om en civilretlig tvist mellem MEMAS og DONG. 
Påstanden vedrørte forrentningsvilkårene for beløb, som DONG har tilbagebetalt 
til MEMAS på grundlag af tilsynets afgørelser af henholdsvis 30. oktober 2012 og 
28. januar 2014. 

18. Påstand 3 vedrørte balanceringsvilkårene for transport i Tyra-Nybro. MEMAS 
klagede over, at overleverancer blev afregnet til for lav en pris. D.O.G.S. ændrede 
i april 2015 standardvilkårene for transport, således at transportkunder med over-
leverancer modtager en højere pris. MEMAS frafaldt herefter denne del af klagen 
ved brev af 29. april 2015 (bilag 8). 

19. Klagen fra MEMAS omfattede også tariffen i kortere aftaler (dvs. aftaler for 
en kortere periode end 1 måned), som MEMAS havde indgået med DONG i peri-
oden fra 1. januar 2013. Det fremgår således af MEMAS’ uddybende bemærknin-
ger til de to påstande, at påstand 1 vedrører både månedsaftaler og kortere produk-
ter, som DONG har udbudt siden henholdsvis 1. januar 2013 (dags- og ugeproduk-
ter) og 1. april 2014 (Hour-Ahead-produktet). 

20. Denne del af klagen er imidlertid afsluttet ved en forhandlet løsning vedrøren-
de prissætningen af de kortere produkter, som førte til, at D.O.G.S. pr. 1. februar 
2016 satte tariffen ned for de tre nævnte kortere produkter. MEMAS frafaldt heref-
ter denne del af klagen ved brev af 8. januar 2016 (bilag 9).     

21. MEMAS og D.O.G.S. udvekslede synspunkter vedrørende påstand 2 (tidligere 
påstand 4) ved indlæg af henholdsvis 20. november 2014 (bilag 10), 6. februar 
2015 (bilag 11) og 23. februar 2015 (bilag 12). 

22. SET sendte et udkast til afgørelse i høring den 8. december 2015, og der blev 
afholdt et forhandlingsmøde med parterne den 16. december 2015. Parterne øn-
skede herefter at afvente rapport fra WACC-ekspertgruppen3 om forrentning af el-
distributionsselskabernes fremadrettede investeringer, før de afgav deres hørings-
svar. Rapporten fra WACC-ekspertgruppen blev afgivet den 14. april 2016.4 Par-
terne afgav herefter deres høringssvar den 2. maj 2016 (bilag 13 og 14).  

 
3 WACC-ekspertgruppen blev nedsat den 27. august 2015 for at udarbejde indstilling til fastsættelse af el-

distributionsselskabernes fremadrettede investeringer. 

4 Forretningen af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC), 14. april 2016. 
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23. SET sendte den 13. oktober 2016 et revideret udkast i høring hos parterne, som 
afgav høringssvar den 7. november 2016 (bilag 15 og 16). 

PARTERNE 

MAERSK ENERGY MARKETING A/S 
 
24. Maersk Energy Marketing A/S (MEMAS) er et selskab i A.P. Møller-Mærsk-
koncernen og indgår i forretningsområdet under Maersk Oil. MEMAS er stiftet 
den 5. juli 2010 og er et såkaldt midstream-selskab, der sælger gas til virksomhe-
der på engrosbasis. Selskabet er således ikke aktivt på detailmarkedet. 

25. Selskabets ansvarsområde er salg af A.P. Møller – Mærsk A/S’ andel af natur-
gasproduktionen i den danske del af Nordsøen. Selskabets gasmængder føres fra 
DUC-felterne i Nordsøen til enten Nybro på den jyske vestkyst eller til Den Helder 
i Holland. Selskabet er aktivt på engrosmarkederne for naturgas i Holland, Tysk-
land og Danmark og handler både på børserne og ved bilaterale aftaler.5 

DONG NATURGAS A/S (DONG ENERGY SALG & SERVICE A/S) 
 
26. DONG Naturgas A/S, som ejer opstrømsrørledningen Tyra-Nybro, er et sel-
skab i DONG Energy-koncernen. Efter en ændring i selskabsstrukturen i april 
2015 har selskabet ændret navn til DONG Energy Salg & Service A/S. Selskabet 
indgår i forretningsområdet Customers and Markets, som står for salg af el, gas og 
andre energiprodukter i Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannien. Derudover 
står Customers and Markets for drift og vedligeholdelse af koncernens el-, gas-, og 
olieinfrastruktur. Forretningsområdet har også ansvaret for at optimere værdien af 
DONG Energy’s energiportefølje og afdække koncernens markedsrisici forbundet 
med produktion, køb og salg af energi.6    

DONG OFFSHORE GAS SYSTEMS A/S 
 
27. DONG Offshore Gas Systems A/S er et datterselskab til DONG Naturgas A/S 
(nu DONG Energy Salg & Service A/S). Selskabet er stiftet i 2012 og overtog den 
1. oktober 2014 administrationen af adgang til transport i opstrømssystemet fra 
DONG Naturgas A/S. Det er fortsat DONG Naturgas A/S, der ejer opstrømsinfra-
strukturen.  

28.   DONG Offshore Gas Systems A/S har indgået aftale med DONG Naturgas 
A/S om, at selskabet leaser al transportkapacitet i opstrømssystemet. Selskaber, 
som ønsker at booke kapacitet i rørledningerne, skal således indgå transportaftaler 
med DONG Offshore Gas Systems A/S. DONG Naturgas A/S (nu DONG Energy 

 
5 Kilde: www.maerskoil.com og MEMAS. 

6 Kilde: DONG Energy Halvårsrapport – 1. halvår 2015   
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Salg & Service) skal også indgå aftaler om transport af selskabets gasmængder 
med DONG Offshore Gas Systems A/S. 

PARTER I FORHOLD TIL DE FORSKELLIGE KLAGEPUNKTER 
 
29. I forhold til påstand 1 er både DONG og D.O.G.S. parter i sagen, da MEMAS 
indtil 1. oktober 2014 indgik transportaftalerne med DONG. Fra 1. oktober 2014 
er aftalerne indgået med D.O.G.S. som det selskab, der råder over transportkapaci-
teten. Dette afspejles i de to selskabers forskellige (mod)påstande over for ME-
MAS’ påstand 1, jf. punkt 15 ovenfor.  

30. Det er alene D.O.G.S. og MEMAS, der er parter i sagen for så vidt angår på-
stand 2 (oprindelig påstand 4), da denne påstand alene vedrører perioden efter 1. 
oktober 2014.   

OPSTRØMSSYSTEMET OG TREJDEPARTSADGANG 

DET DANSKE OPSTRØMSSYSTEM 
 
31. Det danske opstrømssystem for naturgas er de rørledninger, som udgør trans-
portforbindelsen fra produktionsfelterne i den danske del af Nordsøen. Der er to 
opstrømsrørledninger til den jyske vestkyst, hvorfra gassen føres videre i transmis-
sionssystemet, som ejes og administreres af Energinet.dk.  

32. I det følgende forstås opstrømssystemet som bestående af rørledningerne fra 
produktionsfelterne Tyra og Syd Arne/Harald i den danske del af Nordsøen ind til 
Nybro gasbehandlingsanlæg ved den jyske vestkyst samt rørledningen, der trans-
porterer gas fra Tyra-feltet til F3-feltet på hollandsk sokkel.  

33. Det største gasfelt i den danske del af Nordsøen, Tyra-feltet, består af plat-
formskomplekserne Tyra Vest og Tyra Øst og modtager gas fra en række andre 
felter. På begge platforme er der behandlingsanlæg til færdigbehandling af gas. 
Størstedelen af gassen føres i land fra Tyra Øst via opstrømsrørledningen til Ny-
bro, mens den resterende del eksporteres fra Tyra Vest via NOGAT-rørledningen 
til Holland.  

34. En mindre del af den gas, som føres fra Nordsøen til Nybro, transporteres i den 
nyere opstrømsrørledning, som via Harald-feltet forbinder Syd Arne-feltet med 
behandlingsanlægget i Nybro. 
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FIGUR 1 | PRODUKTIONSANLÆG OG RØRLEDNINGER I NORDSØEN 

 

Kilde: Energistyrelsen, Danmarks Olie- og Gasproduktion, 2013.  
Note: Rørledningen Tyra Vest-F3 fremgår af kortet som en rød linje med teksten ”to NOGAT”. Rørled-
ningen ses desuden på kortet i figur 4. 

35. Rørledningen Tyra - Nybro og Nybro gasbehandlingsanlæg er etableret i 1982-
84, og rørledningen Syd Arne - Nybro er etableret i 1998-99. Hovedbegrundelsen 
for etableringen af rørledningen Syd Arne - Nybro var et ønske om at forbedre 
forsyningssikkerheden med en alternativ transportvej, som kan anvendes, når Tyra 
– Nybro er ude drift.    

36. DONG ejer rørledningerne Tyra – Nybro og Syd Arne/Harald – Nybro.7 
DONG ejer ligeledes Nybro gasbehandlingsanlæg, som også er en del af op-

 
7 DONG ejer også rørledningen mellem Tyra og Harald.  



ENERGITILSYNET | KLAGE OVER TARIF FOR TRANSPORT I OPSTRØMSSYSTEMET TYRA-NYBRO 

 

Side 8/78 

strømssystemet. Den gas, der i dag leveres i Nybro via opstrømsrørledningerne, er 
færdigbehandlet salgsgas.  

37. Rørledningen Tyra Vest – F3 er etableret i 2003-04. Cirka en tredjedel af rør-
ledningen er placeret i den danske del af Nordsøen, mens den øvrige del af rørled-
ningen ligger i henholdsvis tysk og hollandsk område. Fra F3-feltet, som ligger på 
hollandsk sokkel, transporteres gassen til Holland gennem NOGAT8-rørledningen. 

38. DONG Energy Pipelines A/S, som er et datterselskab til DONG, ejer 50 pct. af 
opstrømsrørledningen Tyra Vest - F3. Ejerskabet til de resterende 50 pct. af rør-
ledningen er hos de oprindelige DUC-partnere (Mærsk, Chevron og Shell). Mærsk 
er operatør af rørledningen. 

TREDJEPARTSADGANG TIL OPSTRØMSSYSTEMET 
 
39. Der er forhandlet tredjepartsadgang til opstrømssystemet, dvs. transportkunder 
skal have adgang til opstrømssystemet på vilkår, som forhandles med eje-
ren/operatøren af opstrømssystemet.  

40. Der har siden 1. januar 2001 været krav om, at ejer/operatør af opstrømsrør-
ledninger skal give tredjepartsadgang til transport af naturgas. Tredjepartsadgang 
er et direktivkrav, og der er i bilag 25 om retsgrundlag redegjort nærmere for det 
retlige grundlag for Energitilsynets tilsyn med vilkårene for tredjepartsadgang.  

41. Der var første gang tredjepartstransport i DONG’s opstrømssystem i 2007. 
Indtil da var det alene DONG’s egne gasmængder, som blev transporteret i syste-
met. DONG har imidlertid siden 2004 offentliggjort de kommercielle hovedvilkår 
og indikative tariffer for tredjepartsadgang som følge af et tilsagn til konkurren-
cemyndighederne.9  

42.  Der er siden 2007 hvert år anmeldt aftaler til Energitilsynet om tredjepartsad-
gang til DONG’s opstrømssystem.  

43. DONG implementerede pr. 1. januar 2013 en online booking platform for tred-
jepartsadgang til rørledningerne Tyra – Nybro og Syd Arne/Harald - Nybro. An-
meldelse af priser og vilkår for tredjepartsadgang foregår herefter således, at 
DONG til Energitilsynet anmelder de standardpriser og -vilkår, herunder ramme-
aftalen, som er gældende, når der bookes kapacitet via booking platformen. Hvis 
der indgås transportaftaler, som afviger fra standardpriser og -vilkår, skal dette 
anmeldes til Energitilsynet. 

 
8 Northern Offshore Gas Transport. Ejerskabet til forbindelsen er hos NOGAT B.V., som er ejet af Energie Behe-

er Nederland B.V. (statsejet selskab) og GDF Suez. 

9 Konkurrencemyndighedernes beslutning af 24. april 2003 om DONG/DUC naturgasaftaler.   
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44. Energitilsynet fører i medfør af reglerne i opstrømsbekendtgørelsen10 tilsyn 
med, at priser og betingelser for tredjepartsadgang er rimelige. 

45. Derudover er det Energitilsynets kompetence at behandle tvister om vilkårene 
for adgang til opstrømsrørledninger. Klagen i denne sag er indgivet af MEMAS til 
Energitilsynet i tilsynets egenskab af tvistbilæggelsesmyndighed. 

AFGØRELSER OM TARIF FOR TRANSPORT I OPSTRØMSSYSTEMET 
 
46. Energitilsynet har flere gange taget stilling til priser og vilkår for tredjeparts-
adgang til opstrømssystemet. Dels har tilsynet af egen drift undersøgt priser og 
vilkår, og dels har tilsynet én gang tidligere taget stilling til en klage indgivet af 
MEMAS. 

BOKS 1 | AFGØRELSER OG TILKENDEGIVELSER VEDRØRENDE ADGANG TIL OP-
STRØMSSYSTEMET 

 
Afgørelse af 22. juni 2009 
Energitilsynet vedtager, at de anmeldte aftaler for tredjepartsadgang ikke er i strid 
med opstrømsbekendtgørelsen. 
 
Tilkendegivelse af 20. juni 2011 
Energitilsynet meddeler den praksis, som fremadrettet vil blive lagt til grund ved 
tilsynet med tredjepartsaftaler om transport, og tilkendegiver, at en tarif i størrel-
sesordenen op til 7 øre/m3 for et standardprodukt anses for rimelig. Energitilsynet 
vil årligt samt efter behov anmode ejer/operatør om at indsende opdateret mæng-
deprognose samt redegøre for, om den opdaterede mængdeprognose giver an-
ledning til en justering af tarifniveauet. Energitilsynet opfordrer DONG til så hurtigt 
som muligt at tilbyde døgn- og ugeprodukter og ændre sit balanceringsregime, så 
det bedre afspejler aktørernes mulighed for at påvirke graden af balance.  
 
Afgørelse af 30. oktober 2012 
Energitilsynet pålægger DONG at fastsætte tariffen i transportaftaler indgået mel-
lem DONG og Maersk Energy Marketing A/S (MEMAS) i perioden juli 2011 – ok-
tober 2012 i et interval mellem 5-7 øre/m3.  
 
Afgørelse af 28. januar 2014 
Efter en hjemvisning fra Energiklagenævnet, som pålægger Energitilsynet at fast-
sætte en specifik tarif i intervallet 5-7 øre/m3 i klagesagen mellem MEMAS og 
DONG, pålægger Energitilsynet DONG at fastsætte tariffen til 5,75 øre/m3. Afgø-
relsen blev stadfæstet af Energiklagenævnet ved afgørelse af 19. juni 2014. 

 
 

 
10 Bekendtgørelse nr. 1090 af 6. december 2000 om adgang til opstrømsrørledningsnet. 
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47. Tilsynets afgørelser af henholdsvis 30. oktober 2012 (bilag 17) og 28. januar 
2014 (bilag 18) tog stilling til en klage, som MEMAS indgav i oktober 2011. Til-
synets endelige afgørelse i klagesagen påbød DONG at sætte tariffen i aftalerne 
med MEMAS for perioden juli 2011-oktober 2012 ned fra 10,00 øre/m3 til 5,75 
øre/m3. Energiklagenævnet stadfæstede den vurdering, som Energitilsynet havde 
foretaget, samt den specifikke tariffastsættelse ved afgørelser af henholdsvis 7. 
oktober 2013 (bilag 19) og 19. juni 2014 (bilag 20). 

48.  Ved de nævnte afgørelser har Energitilsynet og Energiklagenævnet fastslået, 
at vurderingen af en rimelig tarif skal ske på grundlag af et bredt skøn, hvori ind-
går hensynet til DONG’s afholdte omkostninger og en rimelig forrentning af den 
investerede kapital, hensynet til markedets praksis samt konkurrencemæssige hen-
syn. 

49. DONG har indbragt Energiklagenævnets afgørelser for domstolene med på-
stand om, at afgørelserne skal ophæves, og at de tariffer, som DONG har fastsat 
for tredjepartsadgang, er rimelige. Retssagen verserer ved Vestre Landsret, og 
MEMAS er indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for Energiklagenævnet. 

TARIFFER FOR TRANSPORT I OPSTRØMSSYSTEMET 
 
50. D.O.G.S. og tidligere DONG offentliggør som nævnt standardpriser og vilkår 
for transport i opstrømssystemet. 

TABEL 1 | DONG’S OFFENTLIGGJORTE OPSTRØMSTARIFFER FOR MÅNEDS-
AFTALER 2007-2016  

Øre/m3 2007 2008 2009 2010 20111 20112 20113 2012 2013 20144 20145 2015 2016

Kapacitet 12,00 12,12 12,53 12,71 12,98 10,00 7,97 7,97 8,17 8,24 5,94 5,98 6,00

Volumen 2,03 2,26 3,35 3,07

Tarif i alt 12,00 12,12 12,53 12,71 12,98 10,00 10,00 10,23 11,52 11,31 5,94 5,98 6,00

Kilde: DONG Naturgas A/S og DONG Offshore Gas Systems A/S 
Note: 1) 1. januar-30. juni, 2) 1. juli-30. september, 3) 1. oktober-31. december, 4) 1. januar-31. marts, 
5) 1. april-31. december 2014. 
Note: De anførte tariffer til og med 2011(2) og fra 1. april 2014 forudsætter, at den bookede kapacitet 
er blevet udnyttet fuldt ud. 

51. Indtil 1. oktober 2011 var tariffen en ren kapacitetstarif. DONG indførte pr. 1. 
oktober 2011 en tarifstruktur med to betalingselementer, en kapacitetsdel og en 
volumendel. Kapacitetstariffen er send-or-pay. Det betyder, at tariffen skal betales, 
uanset om kapaciteten udnyttes af transportkunden. Volumentariffen skal alene 
betales for den mængde, som faktisk transporteres. 

52. Kapacitetstariffen reguleres hvert år 1. januar i forhold til inflationen. Grund-
laget for fastsættelsen af volumentariffen er de forventede omkostninger til drift af 
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systemet i det enkelte år divideret med de forventede transportmængder for samme 
år. Den endelige volumentarif opgøres efter udløbet af hvert kalenderår. 

53. Efter Energitilsynet og Energiklagenævnet med afgørelserne omtalt ovenfor 
pålagde DONG at nedsætte tariffen i transportaftalerne med MEMAS, ændrede 
DONG pr. 1. april 2014 tarifferne i DONG’s standardbetingelser for transport i 
opstrømssystemet.  

54. DONG ændrede samtidig tarifstrukturen til igen at være en ren kapacitetstarif, 
som DONG pr. 1. april 2014 fastsatte til 5,94 øre/m3 for en månedsaftale. Denne 
tarif svarede til en samlet tarif på 5,75 øre/m3 i 2012-niveau (inflationsreguleret til 
2014-niveau), som ifølge Energitilsynet og Energiklagenævnets afgørelser er en 
rimelig tarif.  

55. DONG tilføjede samtidig vilkår til standardvilkårene for transportaftaler, om at 
DONG (nu D.O.G.S.) har ret til at opkræve yderligere tarifbetaling, hvis DONG 
får medhold i den retssag, som selskabet har anlagt mod Energiklagenævnet. 
D.O.G.S. fastsætter derfor både en kapacitets- og en volumentarif. Kapacitetstarif-
fen nedsættes herefter med 27,853 pct. og volumentariffen med 100 pct., og trans-
portkunden opkræves denne nedsatte tarif, som benævnes ”reguleret kapacitetsta-
rif”. 

56. Tariffen for en månedsaftale er dermed fastsat på følgende måde (tarif pr. 1. 
januar 2015): 

Kapacitetstarif (8,29 øre/m3) – reguleret tarifreduktion (2,31 øre/m3) = reguleret 
kacitetstarif (5,98 øre/m3). 

Volumentarif (3,85 øre/m3) – reguleret tarifreduktion (3,85 øre/m3) = reguleret 
volumentarif (0 øre/m3).  

57. Hvis DONG får medhold i retssagen, følger det af standardvilkårene, at trans-
portkunden er forpligtet til at betale den fastsatte volumentarif samt forskellen 
mellem den fastsatte kapacitetstarif og den regulerede kapacitetstarif. 

TRANSPORTAFTALERNE MED MEMAS   

MÆNGDER OG TARIFFER I AFTALERNE MED MEMAS FRA NOVEMBER 2012 
 
58. Klagen fra MEMAS vedrører transportaftaler indgået for en måned ad gangen 
(månedsaftaler) fra og med november 2012.  

59. MEMAS har oplyst, at selskabet i perioden fra november 2012 til og med sep-
tember 2015 har booket i alt [mængde slettet] m3 transportkapacitet på både må-
nedsaftaler og kortere aftaler i Tyra-Nybro og i samme periode transporteret 
[mængde slettet] m3 i rørledningen.  
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60. MEMAS har booket kapacitet på månedsaftaler hver måned i perioden med 
undtagelse af juni 2014. Samlet har MEMAS booket [mængde slettet] m3 trans-
portkapacitet på månedsaftaler.    

61. MEMAS har betalt de offentliggjorte tariffer, jf. tabel 1, dvs. de ”regulerede 
tariffer” i perioden fra 1. april 2014. 

KORRESPONDANCE OG FORHANDLINGER MELLEM MEMAS OG DONG FRA OKTO-
BER 2012 TIL SEPTEMBER 2014 
 
62. I oktober 2012 bookede MEMAS kapacitet i Tyra-Nybro, og selskabet havde i 
den forbindelse korrespondance med DONG om vilkårene i DONG’s standardbe-
tingelser. MEMAS anførte i en e-mail af 30. oktober 2012 til DONG: 

”In addition, with reference to the Danish Energy Regulatory Authority’s (“DE-
RA”) advisory declaration (“tilkendegivelse”) of 20 June 2011, in which the DE-
RA, among other things, finds that, pursuant to Executive Order no. 1090 of 6 
December 2000 (“Opstrømsbekendtgørelsen”), a reasonable capacity tariff is 
substantially lower than levels charged by DONG Naturgas A/S, please be advised 
that Maersk Energy Marketing A/S for the next booking for November 2012 and 
for any and all subsequent bookings made thereafter reserves any and all rights it 
may have – now or in the future – under the DERA declaration or subsequent de-
cisions, as well as under applicable law, in relation to applicable tariff levels.”   

63. I perioden fra november 2012 til april 2013 havde MEMAS og DONG korre-
spondance om forrentningen af MEMAS’ tilbagebetalingskrav, og MEMAS kon-
staterede i brev af 24. april 2013, ”at parterne er uenige om metoden for renteop-
gørelse for ”tarifsagen” og perioden fra oktober 2012.”    

64. På det tidspunkt var sagen under behandling i Energiklagenævnet, da parterne 
havde påklaget Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 (se boks 1). MEMAS 
anfører afslutningsvist i samme brev: 

”Da også renteopgørelse for perioden fra oktober 2012 beror på udfaldet af ”ta-
rifsagen”, skal MEMAS dog på nuværende tidspunkt blot tage forbehold for sin 
retsstilling i enhver henseende. MEMAS henviser i øvrigt til sit generelle forbe-
hold, der senest er indeholdt i vores email af 20. november 2012.” 
 
65.   Efter Energiklagenævnet havde truffet afgørelse i sagen den 7. oktober 2013, 
fremsendte MEMAS den 25. oktober 2013 krav til DONG om tilbagebetaling af 
tarif betalt for perioden juli 2011-september 2013.  

66. Som svar på MEMAS’ brev anførte DONG i brev af 6. november 2013 bl.a. 
følgende: 

”Tilbagebetalingskravet på DKK [beløb slettet] svarer ifølge MEMAS’ opgørelse 
til forskellen mellem de betalte transporttariffer og en tarif på 7 øre/m3 for trans-
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portaftaler i DONGs opstrømssystem i perioden juli 2011 – august 2013 (begge 
måneder inklusive) med tillæg af procesrenter.  

Som det er MEMAS bekendt, besluttede Energiklagenævnet den 7. oktober 2013 at 
hjemvise spørgsmålet om den endelige fastlæggelse af opstrømstariffen til Energi-
tilsynets fornyede behandling. 
 
Det hedder således på side 60 i afgørelsens dispositive del herom, at… 
 
”Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 hjemvises til tilsynet til fornyet 
behandling så vidt angår fastsættelsen af en specifik pris efter opstrømsbekendtgø-
relsens § 7, stk. 4.” 
 
På denne baggrund finder DONG, at tilbagebetaling bør afvente en endelig afgø-
relse af det hjemviste spørgsmål (tariffens størrelse), idet der først herefter består 
et klart retsgrundlag herfor. 
 
Ligeledes vil DONG opretholde den nuværende transporttarif for perioden sep-
tember 2013 og indtil endelig afgørelse foreligger. MEMAS bedes derfor indtil 
videre rettidigt betale fremsendte transport fakturaer inklusive den allerede frem-
sendte faktura for september måned. 
 
For god ordens skyld skal nævnes, at DONG for nuværende ikke har taget stilling 
til MEMAS’ opgørelse af tilbagebetalingskravet”  
 
67.  Energitilsynet traf den 28. januar 2014 (bilag 18) afgørelse om, at DONG 
skulle nedsætte tariffen i månedsaftaler med MEMAS for perioden juli 2011-
oktober 2012 til 5,75 øre/m3.  

68. I et forslag til MEMAS til opgørelse af tilbagebetalingen tilkendegav DONG 
den 7. februar 2014, at selskabet ville vende tilbage til MEMAS med et forslag til 
behandling af det krav, som MEMAS havde fremsat om tilbagebetaling for perio-
den efter oktober 2012.  

69. Der var forhandlingsmøder mellem DONG og MEMAS den 30. april og den 4. 
juli 2014. MEMAS har oplyst, at DONG på mødet den 4. juli 2014 for første gang 
tilkendegav den opfattelse, at den afgørelse, som nu forelå fra Energiklagenævnet 
vedrørende tariffen, ikke havde nogen virkning for tiden efter oktober 2012. I sep-
tember meddelte MEMAS til DONG, at selskabet ville indgive en klage til Energi-
tilsynet. 

ANDRE OPSTRØMSSYSTEMER I NORDSØEN 
 
70. Udover den danske produktion har både Norge, Storbritannien og Nederlande-
ne produktionsfelter og opstrømssystemer i Nordsøen.  

71. Det norske opstrømssystem er ejet af et partnerskab, Gassled, som blev stiftet i 
december 2002. Petoro AS, som er et statsligt aktieselskab, der varetager den nor-



ENERGITILSYNET | KLAGE OVER TARIF FOR TRANSPORT I OPSTRØMSSYSTEMET TYRA-NYBRO 

 

Side 14/78 

ske stats direkte ejerandele i norsk olie- og gasvirksomhed, har en ejerandel på 45 
pct. i Gassled. 

72. Det statsejede selskab, Gassco, er operatør af det norske opstrømssystem og 
varetager således indgåelsen af transportaftaler på vegne af ejerne af infrastruktu-
ren. Gassco administrerer adgangen til både platforme og transportsystemet, som 
er omfattende og består af næsten 8.000 km rørledninger. Systemet er inddelt i 
tarifområder, hvor rørledningerne i område D har exitpunkter i både Norge, Stor-
britannien, Frankrig, Tyskland og Belgien. 

FIGUR 2 | DET NORSKE OPSTRØMSSYSTEM 

Kilde: Gassco’s hjemmeside 

73. Tarifferne for adgang i det norske opstrømssystem er regulerede og fastsættes 
af Olje- og energidepartementet. Tarifferne er rene kapacitetstariffer (send-or-pay) 
og består af et kapital- og et driftselement. 

74. I den britiske del af Nordsøen er ejerskabet til opstrømsinfrastrukturen hos 
forskellige private virksomheder, og der er forhandlet tredjepartsadgang. Branchen 
har udarbejdet fælles retningslinjer for håndtering af tredjepartsadgang i Code of 
Practice on Access to Upstream Oil and Gas Infrastructure on the UK Continental 
Shelf, som pålægger infrastrukturejere at offentliggøre hovedpunkter i aftaler om 
tredjepartsadgang. 



ENERGITILSYNET | KLAGE OVER TARIF FOR TRANSPORT I OPSTRØMSSYSTEMET TYRA-NYBRO 

 

Side 15/78 

75. Som det fremgår af figur 3 er det britiske system betydeligt større end det dan-
ske. 

FIGUR 3 | INFRASTRUKTUR I DEN BRITISKE DEL AF NORDSØEN  

 
Kilde: Sir Ian Wood, UKCS Maximising Recovery Review: Final Report, 24. februar 2014. 
Note: ¤: Gas; ¤: Olie. 
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76. Det hollandske opstrømssystem består blandt andet af NOGAT, der transporte-
rer gas fra felter i den hollandske del af Nordsøen til gasbehandlingsanlægget i 
Den Helder. NOGAT opereres af GDF SUEZ E&P Nederland B.V. 

77. Der er forhandlet tredjepartsadgang til det hollandske opstrømssystem. Der 
offentliggøres ingen priser eller vilkår. 

FIGUR 4 | NOGAT 

 
Kilde: NOGAT’s hjemmeside 
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ENERGITILSYNETS BEREGNINGER OG UNDERSØGELSER 

INDLEDNING 
 
78. Energitilsynet har i ovennævnte afgørelser anvendt en beregningsmodel som 
en del af grundlaget for tarifskønnet. Modelberegningen er udviklet i forbindelse 
med Energitilsynets tilkendegivelse af 20. juni 2011 (bilag 21). Udgangspunktet 
for modelberegningen er, at DONG skal have dækket driftsomkostninger, afskriv-
ninger og en rimelig forrentning af den investerede kapital set over aktivernes 
samlede levetid.  

79. Beregningsmodellen fastsætter hvert år driftsomkostninger, afskrivninger og 
en rimelig forrentning af aktivbasen, og dette udgør samlet DONG’s (modeltekni-
ske) omkostninger for det pågældende år. Herfra trækkes de beregnede indtægter. 
Dette giver hvert år et over-/underskud i forhold til driftsomkostningerne og et 
rimeligt afkast på investeringerne. Modelberegningen er baseret på, at omkostnin-
ger og indtægter ved opstrømsaktiviteten ikke behøver at balancere på årlig basis, 
men at de samlede omkostninger (inklusive kapitalomkostninger) og indtægter 
over hele den betragtede levetid skal være lig hinanden. 

80. Energiklagenævnet fandt i sin afgørelse af 7. oktober 2013 (bilag 19), at be-
regningsmodellen er egnet til at frembringe et grundlag for et skøn over et fremti-
digt tarifniveau, som sikrer, at DONG får dækket driftsomkostninger, afskrivnin-
ger og en rimelig forrentning af den investerede kapital. Energiklagenævnet til-
trådte endvidere, at spørgsmålet om at få dækket omkostninger (herunder kapital-
omkostninger) skal ses over systemets samlede levetid. Samlet var Energiklage-
nævnet enig med tilsynet i, at de tre variationer af beregningsmodellen samt an-
vendelse af de to scenarier (jf. nærmere nedenfor) er egnet som en del af grundla-
get for det samlede skøn over et rimeligt fremtidigt tarifniveau. 

BEREGNINGER VEDRØRENDE OMKOSTNINGSELEMENTER 
 
81. Energitilsynet har anvendt tre forskellige variationer af beregningsmodellen. 
Variationerne tager udgangspunkt i forskellige antagelser om startår (1980, 2004 
og 2011) og værdien af aktivbasen på dette tidspunkt. Dette for så vidt muligt at 
tage højde for, at der er en række usikkerhedselementer i forbindelse med bereg-
ninger over lange perioder, og særligt i forhold til historiske data fra før 2004 er 
der en væsentlig usikkerhed i opgørelsen af omkostninger og indtægter.  

82. Model 1 baseres på en samlet opgørelse af omkostninger og indtægter ved 
opstrømsaktiviteten fra projektets start i 1980 og indtil 2023. I modellen beregnes 
det historiske indtægtsniveau på baggrund af opgjorte faktisk transporterede 
mængder multipliceret med en antaget tarif svarende til DONG’s første offentlig-
gjorte indikative tarif i 2004. Historiske omkostninger beregnes på baggrund af 
forrentning og afskrivning af de faktisk afholdte anlægsinvesteringer samt antage-
de 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. 
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fra og med 2011 frem til slutåret 2023 inklusive afvikling af den optjente over-
/underdækning over restperioden.     

83. Model 2 baseres på en opgørelse af omkostninger og indtægter ved opstrøms-
aktiviteten for perioden 2004-2023. Formålet med denne model er at reducere 
usikkerheden vedrørende de historiske parametre ved at tage udgangspunkt i et 
senere startår. Modellens startår er valgt til 2004, som er året med en effektiv åb-
ning for tredjepartsadgang i form af offentliggjorte adgangsvilkår og priser. Model 
2 beregner en tarif under antagelse af, at den historiske over-/underdækning er 
nulstillet i 2004, og rørledningsejeren således alene skal have dækket og forrentet 
de fremadrettede årlige kapitalomkostninger ved den modelteknisk nedskrevne 
værdi af anlægsaktiverne i 2004 samt de årlige driftsomkostninger.   

84. Model 3 tager udgangspunkt i en opgørelse af omkostninger og indtægter ved 
opstrømsaktiviteten for perioden 2011-2023 (2012-afgørelsen). Modellen tager 
udgangspunkt i et fuldt afskrevet opstrømssystem, således at aktivbasen er lig nul. 
Modellens resultater bliver således et udtryk for den tarif, som er tilstrækkelig til 
at dække de fremtidige modeltekniske driftsomkostninger.  

85. Beregningerne for model 1 og 2 er opdelt i scenarium A og scenarium B. I 
scenarium A tages der højde for, at når der købes transportkapacitet i rørlednings-
systemet 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 gi-
ven dag inden for det pågældende år (eller måned). I dette scenarium antages det, 
at DONG er ligestillet med tredjepartstransportkunder og skal købe kapacitet, som 
kan overstige det faktiske flow.  

86. Scenarium A er relevant for at kunne tage højde for, at DONG’s aktivitet som 
ejer af opstrømssystemet indtil 1. oktober 2014 ikke har været selskabsmæssigt 
adskilt fra DONG’s kommercielle gashandelsaktiviteter. I scenarium B antages 
det, at det faktiske flow svarer nøjagtigt til den bestilte kapacitet. 

87. Beregningsmodellen er som nævnt en del af de vurderinger af omkostnings-
elementer, som indgår i grundlaget for Energitilsynets afgørelser af 30. oktober 
2012 og 28. januar 2014.  

88. Tabel 2 viser resultatet af den modelberegning, som er indgået i grundlaget for 
Energitilsynets tarifskøn i de to afgørelser. 

TABEL 2 | ESTIMERET 2011-TARIF, MODEL 1-3 (SLUTÅR 2023)  

(øre/m3) 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 
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Kilde: Tabel 20 i Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012. 
Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten overstiger både 
de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved. 

OPDATERING AF MODELBEREGNINGEN 
 
89. SET har opdateret aktivbasen og driftsomkostninger med realiserede investe-
ringer og driftsomkostninger for 2011-2015. Driftsomkostningerne for 2015 frem-
skrives og anvendes indtil modelberegningens slutår.  

90. Derudover er inflationsraten opdateret med realiserede inflationsrater for 
2011-2015. Inflationsraten for 2015 anvendes for de efterfølgende år og indtil 
modelberegningens slutår. Inflationsraten anvendes til fremskrivning af driftsom-
kostninger og den 2016-tarif, som modellen beregner. 

91. Diskontering af den historiske overdækning ved driften af opstrømssystemet 
fastsættes i modelberegningen på baggrund af 10-årige danske statsobligationsren-
ter. Renterne er opdateret for 2011-2015. Renten for 2015 anvendes for de efter-
følgende år og indtil modelberegningens slutår. 10-årige statsobligationsrenter 
anvendes i modellen – som hidtil – desuden som estimat for den risikofrie rente i 
den WACC (weighted average cost of capital), som anvendes til at bestemme for-
rentningen af DONG’s aktivbase, jf. nærmere nedenfor punkt 218-224.  

92. De tarifindtægter, som indgår i modelberegningen, er for perioden 1980-2003 
fastsat som et estimat baseret på DONG’s offentliggjorte 2004-tarif. For perioden 
2004-2010 er tarifindtægterne beregnet på grundlag af DONG’s offentliggjorte 
tarif. Ved den aktuelle opdatering har SET beregnet realiserede tariffer for 2011-
2015. SET har fra 1. juli 2011 anvendt en tarif på 5,75 øre/m3, jf. tilsynets afgørel-
se af 28. januar 2014. Denne tarif er fremskrevet hver måned i den efterfølgende 
periode med forbrugerprisindekset, og der er på det grundlag beregnet et gennem-
snit, som indgår i modellen som den årlige tarif for hvert af årene 2011-2015. 

93. De realiserede transportmængder i 2011-2015 indgår i opdateringen af model-
beregningen, jf. nærmere nedenfor punkt 183-184. 

JUSTERINGER I MODELBEREGNINGEN 
 
94. Da opstrømssystemet i modelberegningen anskues over den samlede levetid, 
indgår prognoser for fremtidige gasmængder som en variabel til brug for bereg-
ningen af forventede fremtidige indtægter. SET har hidtil anvendt et gennemsnit af 
Energistyrelsens og DONG’s prognoser til at estimere fremtidige mængder af gas 
transporteret i opstrømssystemet. Energistyrelsens prognose for salgsgas er blevet 
korrigeret for at tage højde for, at en del af de producerede mængder ikke vil blive 
transporteret i DONG’s opstrømssystem.  

95. Korrektionen fra mængder produceret i Nordsøen til mængder transporteret i 
DONG’s opstrømssystem er hidtil foretaget ved anvendelse af en mængdefaktor, 
der er beregnet som andelen af realiserede transporterede mængder i forhold til 
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producerede mængder fra 2004 og frem. Metoden er ændret, så Energistyrelsens 
produktionsprognose fremover korrigeres ved at tillægge estimeret produktion fra 
det norske gasfelt Trym og fratrække estimeret eksport til Holland. Justeringen er 
nærmere beskrevet i punkt 192-194.  

96. SET har i modelberegningen hidtil anvendt en levetid indtil 2023 for op-
strømssystemet. I den opdaterede modelberegning er levetiden forlænget til 2033, 
jf. nærmere nedenfor punkt 155-172. 

97. I den WACC11, som anvendes til forrentning af aktivbasen, har SET justeret 
gearingen og betaaktiv samt betarelationen ved beregning af beta egenkapital. 
Derudover har SET justeret værdierne for den fremadrettede markedsrisikopræmie 
og gældsrisikopræmie, jf. nærmere nedenfor punkt 195 og frem. 

98. Resultatet af SET’s opdatering og justering af modelberegningen fremgår af 
tabel 3. Model 3 har 2016 som startår i den opdaterede modelberegning. 

TABEL 3 | ESTIMERET 2016-TARIF, MODEL 1-3, OPDATERET OG JUSTERET MODEL  

(øre/m3) Scenarie A Scenarie B

2016-tarif (model 1) -5,82 3,71

2016-tarif (model 2) -0,54 2,13

2016-tarif (model 3) 3,45 3,45

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

MARKEDETS PRAKSIS 
 
99. I forbindelse med de tidligere afgørelser undersøgte Energitilsynet forhold 
vedrørende regulering, adgangsvilkår og tariffer i opstrømssystemer i Norge, Stor-
britannien og Nederlandene (bilag 17, punkt 209-233).  

100.  Energitilsynet foretog med udgangspunkt i de indsamlede oplysninger en 
normering af tarifferne pr. km i udvalgte rørledninger i de øvrige opstrømssyste-
mer. Denne normering er foretaget for at kunne sammenligne tarifferne ved at 
transportere gas pr. km i de pågældende opstrømssystemer. Med udgangspunkt i 
længden af opstrømssystemet Tyra-Nybro blev der beregnet en normeret tarif for 
denne, forstået som den tarif DONG kunne opkræve med udgangspunkt i en nor-
meret tarif pr. km for hver af de øvrige opstrømssystemer (bilag 17, punkt 234). 

101. Energiklagenævnet bemærkede i afgørelsen af 7. oktober 2013 (bilag 19), at 
der er betydelige vanskeligheder forbundet med at foretage en sammenligning, 

 
11 Modellen til fastsættelse af WACC er beskrevet nærmere i Boks 3. 
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som illustrerer markedets praksis. Dette skyldes navnlig de store forskelle, der er i 
opstrømssystemernes opbygning, længde, etableringsomkostninger, regulatoriske 
forhold og tarifsammensætninger, herunder våd- og tørgastariffer. 

102. Nævnet understregede samtidig, at det følger af opstrømsbekendtgørelsens § 
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. 

103. Det var Energiklagenævnets vurdering, at den metode, som tilsynet har be-
nyttet er egnet til denne sammenligning. 

OPDATERET UNDERSØGELSE AF MARKEDETS PRAKSIS 
 
104. SET har indhentet opdaterede oplysninger om tariffer i norske og britiske 
opstrømsrørledninger. 

105. I Norge besluttede Olje- og Energidepartementet i juni 2013 at sænke tarif-
ferne fra oktober 2016 i dele af Gassleds system. De nye tariffer gælder ikke for 
transportaftaler indgået inden 1. juli 2013, hvor ændringen af tarifforskriften12 
trådte i kraft. 

106. Ændringen betyder, at den faste del af kapitalelementet i tariffen sænkes 
blandt andet i Gassco’s tarifområde D. Ændringen er begrundet i, at kapitalele-
mentet i tarifferne oprindelig er fastsat sådan, at ejerne kan forvente et realafkast 
på aktivbasen på 7 pct. før skat, og at Gassco’s beregninger viser, at ejerne med de 
nuværende tariffer vil få et højere afkast end de 7 pct. 

107. Oslo tingrett frifandt den 25. september 2015 den norske stat i en retssag 
anlagt af fire deltagere i Gassled om gyldigheden af Olje- og Energidepartementets 
beslutning om at sænke tarifferne.13 

108. SET anvender tariffer for fire ruter med exit i område D til brug for sammen-
ligning med markedets praksis. Dette er begrundet i, at tarifferne i zone D er for 
transport af tør gas og for transport af gas til land med henblik på videre transport i 
transmissionssystemer på det kontinentale marked. De fire ruter er fra Kollsnes til 
henholdsvis Dornum, Dunkerque og Zeebrügge samt fra Kårstø til Dornum. Tarif-
ferne findes på Gassco's hjemmeside.  

109. Der anvendes tariffer i to britiske transportruter i sammenligningen; fra Stat-
fjord til St. Fergus på den skotske vestkyst og fra CATS14 Riser-platformen til 
Teesside på den engelske vestkyst. Tarifferne offentliggøres på operatørernes 

 
12 Forskrift af 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. 
13 Njord Gas Infrastructure AS, Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS og Infragas Norge AS mod 

Staten v/ Olje- og energidepartementet. 
14 Central Area Transmission System 
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hjemmesider i ”summarys” af transportaftaler, der angiver tarifferne i et interval. 
Tarifferne for transport fra Statfjord til St. Fergus er steget med virkning fra 2013 
og dermed i forhold til de tariffer, som indgik i markedssammenligningen i Ener-
gitilsynets afgørelser fra 2012 og 2014.  

110. For så vidt angår tariffer i det hollandske opstrømssystem har SET fået oplyst 
tariffer, som DONG har fået tilbudt af NOGAT i 2015.15 Da det ikke er muligt at 
få tarifoplysninger fra NOGAT anvendes de tariffer, som DONG har fået tilbudt, 
dog med det forbehold at det ikke kan verificeres, om de tariffer, som er tilbudt 
DONG, afspejler et generelt tarifniveau i NOGAT. MEMAS kan ikke bekræfte et 
tarifniveau på [beløb slettet] øre/m3 i NOGAT, men MEMAS kan grundet fortro-
lighedshensyn ikke give SET oplysninger om et andet tarifniveau, som kan anven-
des i denne afgørelse.   

TABEL 4 | TARIF I ANDRE OPSTRØMSSYSTEMER OG OMREGNING TIL KM-BASEREDE TARI F 

Opstrømssystem  Tarif  Rørlængde  km-tarif  
km-baseret tarif sva-
rende til Tyra-Nybro  

 DKK øre/Nm3  km DKK øre/Nm3/km  DKK øre/Nm3  

NL: NOGAT *)  [beløb slettet] 266 [beløb slettet] [beløb slettet] 

UK: Statfjord-St. Fergus 11,85-15,01 451 0,026-0,033 6,02-7,63 

UK: Cats Riser Platform-Teesside 10,77-12,37 404 0,027-0,031 6,11-7,01 

NO: Kollsnes-Dunkerque 10,29 1141 0,009 2,07 

NO: Kollsnes-Zeebrügge 10,29 1112 0,009 2,12 

NO: Kollsnes-Dornum 10,29 921 0,011 2,56 

NO: Kårsto–Dornum 10,83 658 0,016 3,77 

Norske tariffer gældende fra 1. oktober 2016 

NO: Kollsnes-Dunkerque 3,11 1141 0,003 0,62 

NO: Kollsnes-Zeebrügge 3,11 1112 0,003 0,64 

NO: Kollsnes-Dornum 3,11 921 0,003 0,77 

NO: Kårsto–Dornum 3,11 658 0,005 1,08 

Kilde: Shell, BP, CATS pipeline, Gassco og SET’s egne beregninger ud fra oplysninger fra DONG om tilbudt tarif for 
månedsaftaler i NOGAT. 
1) *)Nogat-tariffen omfatter behandling af våd gas. 1) Tarifferne er opgjort i 2015-værdier, med mindre andet er 
angivet. 2) De km-baserede tariffer er beregnet således: 	�����ø���	��
�
��	�����ø��
�����
��	�æ���
 ∙ �æ�����	���	���� −  �!��	(229	%&). 3) I 

omregningen til DKK er der brugt daglige valutakurser for perioden 1. november 2014 – 31. oktober 2015. For ruten 
St. Fergus – Statfjord gælder tariffen fra 2013, hvorfor denne er fremskrevet med maksimum af inflation eller 1 pct. 
årligt, som det fremgår af deres tarifblad. For ruten Cats Riser Platform – Teeside er tariffen angivet i 2005 priser, 
hvorfor denne også er fremskrevet med inflationen. 4) De britiske tariffer opgjort i GBP er steget pga. fremskrivning 
med det britiske forbrugerprisindeks. Tarifferne er dog faldet opgjort i DKK, da valutakursen for DKK/GBP er faldet. 

 
 

 
15 DONG har oplyst til SET, at den samlede tarif i NOGAT i 2016 for månedsprodukter forventes at udgøre 

[beløb slettet] øre/Nm3. NOGAT udtaler dog, at dette er et usædvanligt højt niveau, og at de forventer, at dette 
falder til [beløb slettet] øre/Nm3 i 2017.   



ENERGITILSYNET | KLAGE OVER TARIF FOR TRANSPORT I OPSTRØMSSYSTEMET TYRA-NYBRO 

 

Side 23/78 

KONKURRENCEMÆSSIGE FORHOLD 
 
111. Energitilsynet lavede til brug for 2012-afgørelsen en mindre analyse til be-
lysning af opstrømstariffens betydning for engrosmarkedet for gas. Tilsynet under-
søgte i den forbindelse rammerne for engrosmarkedet for gas i Danmark, handel 
med gas og opstrømsforbindelsens betydning for engrosmarkedet. Derudover un-
dersøgte tilsynet DONG’s position på markedet og forhold vedrørende opstrømsta-
riffens betydning for prisdannelsen og konkurrencesituationen på engrosmarkedet 
i Danmark (bilag 17, punkt 236-275). 

112. Energiklagenævnet tiltrådte, at konkurrencemæssige hensyn herved blev til-
godeset i passende omfang, da undersøgelsen ikke blev tillagt afgørende vægt ved 
skønsudøvelsen over en rimelig tarif men blev anvendt som et supplement til rime-
lighedsvurderingen. 

HØRING 
 
113. SET sendte den 8. december 2015 udkast til afgørelse i høring hos parterne. 
Både MEMAS, DONG Energy Salg & Service A/S og DONG Offshore Gas Sy-
stems A/S har den 2. maj 2016 afgivet bemærkninger til høringsudkastet (bilag 13-
14). DONG Energy Salg & Service A/S og DONG Offshore Gas Systems A/S har 
afgivet et fælles høringssvar. 

114. Den 13. oktober 2016 sendte SET et revideret høringsudkast til parterne, som 
afgav deres høringssvar den 7. november 2016 (bilag 15 og 16). 

115. Parternes høringssvar og SET’s bemærkninger hertil er indarbejdet i de rele-
vante afsnit i vurderingen nedenfor.  
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VURDERING 

INDLEDNING 
 
116. Energitilsynet skal behandle denne klagesag som tvistløsningsorgan og skal 
tage hensyn til og bedømme de synspunkter, som parterne hver især har fremsat. 

117. I det følgende er sagen derfor fremstillet sådan, at der for hvert af de behand-
lede spørgsmål indledes med at gengive parternes synspunkter. Efter parternes 
synspunkter fremstilles SET’s vurdering af de enkelte spørgsmål. 

118. Da DONG og D.O.G.S. har afgivet stort set enslydende indlæg i sagen, be-
nævnes selskaberne i det følgende samlet ”DONG”, medmindre der er tale om 
spørgsmål, som alene vedrører D.O.G.S. 

KOMPETENCE TIL AT BEHANDLE SAGEN 

DONG’S SYNSPUNKTER 
 
119. DONG gør gældende, at et påbud om ændring af tarifferne i aftalerne indgået 
med MEMAS fra november 2012 indebærer et indgreb med tilbagevirkende kraft i 
en privatretlig aftale, hvilket kræver klar og sikker hjemmel. Opstrømsbekendtgø-
relsens § 7, stk. 4, indeholder ikke hjemmel hertil, og Energitilsynet har således 
ikke kompetence til at træffe afgørelse om tariffen i aftalerne med MEMAS. 

120. DONG henviser til, at selskaberne har indgået aftaler af forskellig varighed 
og omfang med MEMAS, og at aftalerne er opfyldt efter deres indhold. MEMAS’ 
klage vedrører derfor efter DONG’s opfattelse et tilbagebetalingskrav, som har 
karakter af en civilretlig tvist.  

121. Det er DONG’s opfattelse, at MEMAS ikke i forbindelse med indgåelse af 
transportaftaler har taget et forbehold om tariffens rimelighed, som har nogen be-
tydning for Energitilsynets kompetence til at tage stilling til MEMAS’ klage. 
DONG anser alene MEMAS’ forbehold for at være en henvisning til gældende 
regler om klagerettigheder, og DONG har ikke haft anledning til at reagere herpå. 

122. I sit høringssvar af 2. maj 2016 henviser DONG til et notat af 27. september 
2002 fra Kammeradvokaten om Energitilsynets kompetence i relation til at udste-
de pålæg om tilbagebetaling. DONG henviser til, at det her er anført, at det kræver 
klar hjemmel at udstede et økonomisk byrdefuldt påbud til en virksomhed, navnlig 
når manglende efterlevelse – som i dette tilfælde – kan strafsanktioneres.   

123. DONG anfører videre, at det fremgår af ordlyden af § 7, stk. 4, i opstrømsbe-
kendtgørelsen, at der er tale om et påbud om at foretage bestemte handlinger, som 
efter sin natur alene kan være fremadrettede. DONG kan ikke meningsfuldt efter-
leve et påbud om at give adgang på bestemte vilkår for en bagudrettet periode. 
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124. I sit høringssvar anfører DONG videre, at DONG har været bekendt med 
MEMAS’ utilfredshed med prisen, men at DONG på intet tidspunkt har accepteret 
at give MEMAS adgang til transport uden en aftale om tarifniveauet. DONG er 
ikke bundet af et af MEMAS i en e-mail ensidigt fremsat forbehold, som ikke er 
kommet til udtryk i aftaleteksten.  

125. DONG anfører, at selskabet i brev af 6. november 2013 (som er delvist citeret 
ovenfor i punkt 66) udtrykkeligt meddelte MEMAS, at DONG fastholdt tarifni-
veauet for perioden frem til en endelig afgørelse, og at MEMAS derfor fortsat 
skulle betale for den gennemførte transport i overensstemmelse hermed. DONG 
mener ikke, at brevet kan tages som udtryk for, at DONG ikke opfattede tarifvilkå-
rene i de indgåede transportaftaler som endelige og ubetingede. 

126. Endelig anfører DONG, at uenigheden mellem parterne om betydningen af 
MEMAS’ forbehold og parternes tilkendegivelser før og efter aftaleindgåelsen er 
udtryk for en civilretlig tvist, som Energitilsynet ikke har kompetence til at tage 
stilling til.       

MEMAS’ SYNSPUNKTER 
 
127. MEMAS henviser til, at opstrømsbekendtgørelsens § 7, efter sin ordlyd ikke 
udelukker, at der kan klages over priser og vilkår, hvor parterne ikke har kunnet nå 
til enighed om alle priser eller betingelser, men på trods heraf er blevet enige om 
at påbegynde transport af gassen. 

128. Det er MEMAS’ opfattelse, at transportaftalerne er indgået fra MEMAS’ side 
med forbehold for at klage over, at tariffen var for høj, og at DONG har accepteret 
bookingerne og accepteret at give MEMAS adgang til opstrømssystemet i det om-
fang, som MEMAS har ønsket, selvom parterne var uenige om prisen. 

129. MEMAS anfører, at det har været klart for DONG, at parterne ikke har været 
enige om prisen, og at man har afventet en endelig afgørelse i den tidligere klage-
sag om transportaftalerne for perioden juli 2011-oktober 2012. 

130. I sit høringssvar af 2. maj 2016 henviser MEMAS endvidere til, at DONG 
ved påklagen af Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 bad Energiklage-
nævnet tillægge klagen opsættende virkning. I den forbindelse henviste DONG 
bl.a. til, at en øjeblikkelig fremadrettet nedsættelse af tariffen ville betyde et bety-
deligt indtægtstab for DONG. MEMAS mener, at dette alene kan forstås sådan, at 
der hos DONG har været en accept af at afvente det endelige udfald af klagen samt 
acceptere den stadfæstede afgørelse fremadrettet. 

SET’S VURDERING 
 
131.     Energitilsynet skal behandle denne sag efter opstrømsbekendtgørelsens § 
7, om behandling af tvister. Tilsynet kan efter § 7, stk. 4, give påbud om den pris, 
der skal betales for adgang, hvis parterne ikke kan nå til enighed herom. 
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132. SET er enig i, at der kræves en klar hjemmel til pålæg om prisnedsættelse, og 
det er SET’s opfattelse, at opstrømsbekendtgørelsens § 7, stk. 4, indeholder en 
sådan hjemmel. Der er tale om en hjemmel til at give pålæg om fastsættelse af en 
bestemt pris for en periode, hvor parterne ikke kan blive enige om prisfastsættel-
sen. 

133. Der er ikke tale om et påbud om tilbagebetaling. Af samme grund er DONG’s 
henvisning til Kammeradvokatens notat af 27. september 2002 ikke relevant.     

134. Der kan efter opstrømsbekendtgørelsens § 7, stk. 3, nr. 3, klages over priser 
for ansøgt adgang. En klage over en aftale, som er indgået med et forbehold for at 
klage over prisen, må sidestilles med en klage over priser for ansøgt adgang, i 
hvert fald når forbeholdet på relevant vis faktisk følges op af en klage.  

135. MEMAS har i forbindelse med indgåelse af transportaftaler siden oktober 
2012 taget et forbehold for at klage over prisen.16 SET vurderer, at der er tale om 
et forbehold, som er tilstrækkelig konkret til, at DONG ikke har kunnet være i 
tvivl om, at aftalerne fra MEMAS’ side blev indgået med forbehold for prisens 
rimelighed, og at MEMAS’ forbehold konkret vedrørte klagemuligheden ved 
manglende enighed om prisfastsættelsen. 

136. Det er endvidere SET’s vurdering, at DONG har været indforstået med at 
give MEMAS adgang til transport på trods af den manglende enighed om prisfast-
sættelsen. Det er således SET’s vurdering, at MEMAS med rette kunne gå ud fra, 
at der var en fælles forståelse om, at uenigheden om prisfastsættelsen afventede en 
afklaring i den på det tidspunkt verserende klagesag.   

137. SET lægger vægt på, at korrespondancen mellem parterne i perioden efter 
oktober 2012 (se punkt 63-69) må forstås sådan, at der hos begge parter har været 
en accept af at afvente udfaldet af den klage, som MEMAS indgav i oktober 2011. 
DONG bad i november 2013 MEMAS om at betale de fremsendte fakturaer, selv-
om MEMAS tydeligt havde tilkendegivet, at man var uenig i prisfastsættelsen. 
DONG oplyste samtidig, at DONG ville ”opretholde den nuværende transportta-
rif for perioden september 2013 og indtil endelig afgørelse foreligger.” 

138. Det er derfor SET’s vurdering, at DONG ikke kan have ment, at transportaf-
talerne blev indgået uden relevante indsigelser mod prisfastsættelsen. Hvis DONG 
var af den holdning, da aftalerne blev indgået, burde DONG tydeligt have oplyst 
MEMAS om dette, så MEMAS havde mulighed for at varetage sine interesser ved 
at indgive klage tidligere.  

 
16 Det fremgår også af Energiklagenævnets afgørelse af 5. oktober 2016 vedrørende klage fra HMN Gashandel, at 

et forbehold for tariffens rimelighed er relevant ved vurderingen af, om der har været en uenighed mellem par-
terne. 
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139. SET er derfor ikke enig med DONG i, at Energitilsynet ikke har kompetence 
til at behandle MEMAS’ klage i medfør af bestemmelserne i opstrømsbekendtgø-
relsens § 7, stk. 3 og 4.     

OMKOSTNINGSELEMENTER 

INDLEDNING 
 
140. SET har indhentet opdaterede oplysninger om driftsomkostninger, kapaci-
tetsbookinger og de mængder, der er transporteret i opstrømssystemet, med hen-
blik på opdatering af modelberegningen. 

141. Derudover har SET gennemgået modelberegningens variable med inddragel-
se af de synspunkter, som parterne har fremsat i denne klagesag vedrørende blandt 
andet forventninger til fremtidige gasmængder, der skal transporteres i opstrøms-
systemet. 

142. Nedenfor gengives parternes synspunkter vedrørende forskellige variable i 
modelberegningen samt SET’s vurdering heraf.    

LEVETID 
 
143. Den økonomiske levetid for opstrømssystemet har i modelberegningerne 
indtil nu været fastsat til 2023. Dette år har dermed også været anvendt som slutår 
for afskrivningsperioden for investeringer (aktivbasen). I det høringsudkast, som 
SET sendte til parterne den 8. december 2015, vurderede SET, at den økonomiske 
levetid i modelberegningerne burde forlænges til 2033, og at afskrivningsprofilen 
herefter skulle ændres fremadrettet men ikke bagudrettet. 

MEMAS’ synspunkter 
 
144. MEMAS anførte i klagen, at antagelsen i modelberegningen om, at opstrøms-
systemet har en levetid til 2023 burde ændres. MEMAS anførte således, at leveti-
den burde forlænges og henviste til, at Energistyrelsen forventede, at Danmark 
ville være nettoeksportør af gas til og med 2025 og i det hele taget forventede en 
betydelig produktion af gas i den danske del af Nordsøen efter 2023.17 

145. I sit høringssvar af 2. maj 2016 anfører MEMAS, at man er enig i, at der bør 
skelnes mellem teknisk og økonomisk levetid for opstrømssystemet. På baggrund 
af nye oplysninger vedrørende udviklingen af Hejre-feltet og øget usikkerhed om 
fremtidig produktion fra dette og Solsort-feltet, mener MEMAS dog nu, at det er 
mest retvisende at fastholde den økonomiske levetid til 2023. MEMAS anfører 
desuden, at en væsentlig lavere gaspris i Nordvesteuropa har en negativ effekt på 

 
17 Rapporten Danmarks Olie- og Gasproduktion, Energistyrelsen, juni 2014.   
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udviklingen af felter i Nordsøen, hvilket også bevirker, at levetiden bør fastholdes 
til 2023.       

DONG’s synspunkter 
 
146. DONG anfører i sit høringssvar af 2. maj 2016, at man er enig i, at opstrøms-
systemets levetid må forventes at være længere end til 2023, men at der ikke er 
grundlag for at begrænse levetiden til 2033, og at fastsættelsen af dette slutår 
fremstår arbitrær. 

147. DONG gør gældende, at levetiden bør forlænges til 2042 med henvisning til, 
at der vil være behov for opstrømssystemet frem til i hvert fald 2042, hvor DUC’s 
koncession i Nordsøen udløber. DONG’s gaskøbsaftaler med DUC-partnerne lø-
ber frem til 2042, og DONG kan derfor være forpligtet til at aftage gas helt frem til 
2042. Selvom de forhold også gjorde sig gældende i 2008, hvor DONG havde en 
forventning om en levetid til 2023, mener DONG ikke, at de er uden betydning, da 
DONG’s tidligere forventning til levetid blot har vist sig at være fejlagtig. 

148. Desuden henviser DONG til, at Energistyrelsens prognoser antager produkti-
on af salgsgas til i hvert fald 2042, og at Energistyrelsen fortsat gennemfører ud-
budsrunder med henblik på efterforskning og produktion. Prognoserne fra Energi-
styrelsen må ifølge DONG danne grundlag for en levetidsforlængelse frem til 
2042, ligesom de lægges til grund for mængdeantagelserne i modelberegningen. 
DONG mener ikke, at der er grundlag for at antage, at mængdeprognoserne er 
væsentligt mere usikre for tiden efter 2033 end for tiden før 2033. 

149. DONG henviser derudover til, og at Solsort-licensen og en række andre li-
censer arbejder med prospekter, som indebærer gasproduktion frem til ca. 2042, 
samt at konsulent- og analysefirmaet WoodMackenzie i en prognose, som firmaet 
har lavet for DONG i februar 2016 forventer produktion af væsentlige gasmæng-
der i den danske del af Nordsøen efter 2033 også uden produktion fra et nyt Tyra-
kompleks og produktion fra Hejre-feltet. 

150. DONG anfører, at det samlet set er af afgørende betydning for den fremtidige 
udvinding i den danske del af Nordsøen, herunder navnlig for marginale reserver, 
at opstrømssystemet holdes funktionsdygtigt i mange år endnu. 

151. I sit høringssvar af 7. november 2016 henviser DONG til, at Energistyrelsens 
mængdeprognoser fra august 2016 bygger på en antagelse om, at Tyra-feltet gen-
opbygges. DONG anfører, at omkostningerne hertil forventes at beløbe sig til et 
tocifret milliardbeløb, og at det ikke kan antages, at der foretages så betydelige 
investeringer alene med henblik på drift af Tyra indtil 2033.  

152. DONG mener, at modelberegningen logisk må baseres på ét af to scenarier 
for Tyra: 1) Tyra genopbygges ikke, og mængderne fra Tyra og forbundne felter 
reduceres som følge heraf, eller 2) Tyra genopbygges og levetiden forlænges med 
ca. 20 år fra genopbygningen. 



ENERGITILSYNET | KLAGE OVER TARIF FOR TRANSPORT I OPSTRØMSSYSTEMET TYRA-NYBRO 

 

Side 29/78 

153. Da det i Energistyrelsens mængdeprognoser antages, at Tyra lukkes ned i to 
år under genopbygningen, og da dette vil betyde meget begrænset transport i 
DONG’s opstrømssystem i den periode, mener DONG, at levetiden i hvert fald 
bør forlænges med perioden for genopbygningen af Tyra.  

154. Det er DONG’s opfattelse, at afskrivninger ved en forlængelse af levetidsan-
tagelsen i beregningsmodellen skal fordeles lineært over den korrigerede levetid. 
DONG henviser til, at dette er i overensstemmelse med SET’s opfattelse af normal 
regulatorisk praksis. Derudover anfører DONG, at der ikke er grundlag for at fast-
holde den afskrivningstakt, som hidtil er anvendt i beregningsmodellen, da den er 
baseret på en forkert antagelse om levetid, og at det er arbitrært og usagligt at lave 
et knæk på afskrivningskurven, som ikke afspejler en økonomisk realitet.   

SET’s vurdering 
 
155. Den levetid til 2023, som tilsynet indtil nu har anvendt i modelberegningen, 
var DONG’s forventning til den økonomiske levetid i 2008, jf. tilsynets afgørelse 
af 22. juni 2009 (bilag 22) og tilsynets afgørelse af 30. oktober 2012, punkt 491-
492 (bilag 17).  

156. SET vurderer, at det må lægges til grund, at den økonomiske levetid for op-
strømssystemet ikke nødvendigvis er den samme som den tekniske levetid. Den 
økonomiske levetid for opstrømssystemet vil være bestemt af kommercielle over-
vejelser hos ejeren af infrastrukturen. I disse overvejelser vil kontraktlige forplig-
telser, som DONG har påtaget sig i relation til opstrømssystemet, indgå. Omfanget 
af de forpligtelser må imidlertid antages at være bestemt af de gasmængder, som 
faktisk udvindes i Nordsøen. Hvis det ikke længere er rentabelt for producenterne 
at udvinde tilbageværende gasressourcer, vil der ikke være behov for, at DONG 
opretholder opstrømssystemet. 

157. Det er SET’s vurdering, at en forlængelse af den antagede levetid til 2042 
ikke afspejler en vurdering af opstrømssystemets økonomiske levetid med inddra-
gelse af overvejelser om rentabiliteten i at drive opstrømssystemet. SET er derfor 
ikke enig med DONG i, at tidspunktet for eneretsbevillingens udløb uden videre 
kan anses for et relevant nyt slutår i forhold til økonomisk levetid. 

158. SET finder endvidere ikke at kunne lægge til grund, at DONG’s vurdering fra 
2008 var fejlagtig. Vurderingen må tages som udtryk for DONG’s bedst mulige 
skøn for den økonomiske levetid på det tidspunkt.  

159. Energistyrelsens seneste langsigtede prognose for produktion af salgsgas18 
indeholder højere forventninger til produktionen efter 2023 end tidligere progno-
ser. Prognoseusikkerheden øges dog jo længere ud i fremtiden der prognosticeres. 

 
18 Energistyrelsens rapport om Danmarks olie- og gasproduktion 2015, Ressourcer og prognoser, 30. august 2016. 
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Energistyrelsen tager da også det forbehold, at den faktiske produktion afhænger 
af salget på grundlag af nuværende og fremtidige gassalgskontrakter. 

160. I Energistyrelsens langsigtede prognose er det lagt til grund, at der foretages 
en fuld genopbygning af Tyra-feltets anlæg efter et midlertidigt stop af produktio-
nen fra Tyra-feltet og tilknyttede felter fra 2019 til 2021. 19 Tidspunktet for idrift-
sættelsen af Hejre-feltet er i prognosen ændret fra 2017 til 2021. Efter 2022 for-
ventes produktionen af salgsgas øget i forhold til tidligere prognoser, hvilket pri-
mært skyldes renoveringen af Tyra-feltet, flere forventede udbygninger samt æn-
drede risikovurderinger. 

161. Energistyrelsens samlede produktionsforventning fra 1. januar 2016 udgør 80 
mia. Nm3 salgsgas fordelt på 16 mia. Nm3 reserver (igangværende indvinding og 
besluttet udbygning af felter) og 64 Nm3 betingede ressourcer. Betingede ressour-
cer omfatter projekter for udbygninger af fund og nye felter eller videreudbygning 
af eksisterende felter, hvor det tekniske eller kommercielle grundlag endnu ikke er 
på plads til en endelig beslutning om udbygning. Der er usikkerhed forbundet med 
de betingede ressourcer, og de indgår derfor i Energistyrelsens prognose med en 
risikovejning. 

162. Energinet.dk har i 2015 påbegyndt undersøgelser af muligheden for en tie-in 
til infrastrukturen i den norske del af Nordsøen, hvor et muligt scenarie er en tie-in 
med videre transport til land gennem det danske opstrømssystem via enten Harald 
eller Tyra. Norsk produktion, som måtte blive transporteret i opstrømssystemet 
efter eventuel etablering af en tie-in, indgår ikke i Energistyrelsens prognoser, som 
kun omfatter produktion fra felter i den danske del af Nordsøen. 

163. Den prognose fra analysefirmaet WoodMackenzie, som DONG henviser til i 
sit høringssvar, er ikke offentligt tilgængelig. SET har ikke adgang til hverken 
prognosen eller oplysninger om, hvilke data og forudsætninger prognosen er base-
et på.  

164. Der er flere forhold af betydning for den økonomiske levetid af opstrømssy-
stemet, som på nuværende tidspunkt er usikre. SET finder dog, at de foreliggende 
oplysninger om forventninger til fremtidig produktion taler for en forlængelse af 
den økonomiske levetid. 

165. SET har ikke forudsætninger for at vurdere, hvad der vil være en relevant 
mængdemæssig grænse i forhold til kommerciel levedygtighed, men lægger til 
grund, at der er en sådan grænse. Det er samtidig SET’s vurdering, at der samlet 
set ikke er oplysninger, som kan begrunde en forlængelse af den antagede økono-

 
19 Baggrunden herfor er, at Mærsk Oil har udmeldt, at produktion fra Tyra Øst og Tyra Vest vil ophøre den 1. 

oktober 2018, hvis ikke der findes en økonomisk levedygtig løsning for fortsat drift i løbet af 2016. Feltet luk-
kes på grund af indsynkning af platformene på feltet, da indsynkningen kan udgøre en sikkerhedsmæssig risi-
ko. Den midlertidige lukning af Tyra feltets anlæg indgår for første gang i produktionsprognosen. 
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miske levetid i modelberegningen frem til 2042, da det er meget usikkert, om det 
er rentabelt at opretholde opstrømssystemet helt til 2042. 

166. Det er i den forbindelse væsentligt, at modelberegningen er et beregningstek-
nisk redskab, der beregner en tarif for hvert år indtil slutåret for modelberegningen 
(som er lig den økonomiske levetid). Hvis der indlægges en antagelse i modelbe-
regningen om, at driften af opstrømssystemet opretholdes, også selvom der alene 
produceres små mængder gas, indlægges der samtidig en forudsætning om, at nu-
værende brugere af opstrømssystemet skal bidrage til den væsentlige forøgelse af 
omkostningssiden, som er forbundet med at forlænge levetiden til 2042.  

167. SET vurderer derfor ikke, at det giver et rimeligt grundlag for vurderingen at 
indlægge en antagelse om en økonomisk levetid til 2042 i modelberegningen.   

168. Det er SET’s vurdering, at de oplysninger, som foreligger nu, om forventnin-
ger til fremtidig produktion, giver grundlag for skønsmæssigt at forlænge levetiden 
med 10 år i modelberegningen, således at der regnes med 2033 som slutår.   

169.    Det indgår i SET’s vurdering, at levetiden i modelberegningen kan forlæn-
ges yderligere eller forkortes igen, hvis nye oplysninger, giver grundlag herfor. 
Der er således på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om endelige beslutninger 
vedrørende Tyras fremtid samt konsekvenserne heraf for den fremtidige gaspro-
duktion og opstrømssystemet, som kan danne grundlag for mere præcise antagel-
ser om den økonomiske levetid.   

170. En forlængelse af levetiden i modelberegningen har betydning for afskriv-
ningsperioden i model 1 og 2. Model 3 tager udgangspunkt i et fuldt afskrevet 
opstrømssystem, og afskrivning på anlægsinvesteringer indgår derfor ikke som et 
element i denne modelberegning. 

171. Det er i Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 (bilag 17) tilkendegivet, 
at afskrivningsperioden vil blive forlænget, hvis opstrømssystemets levetid for-
længes, og at der dermed kommer et knæk på afskrivningsprofilen (afgørelsens 
punkt 378). Der ændres således ikke i afskrivningsprofilen bagudrettet. SET finder 
fortsat, at dette er den rigtige håndtering af afskrivninger i forbindelse med en 
forlængelse af levetiden, og er således ikke enig med DONG i, at afskrivningerne 
skal fordeles lineært over den samlede korrigerede levetid. SET lægger vægt på, at 
der ikke er tale om, at den tidligere antagelse om økonomisk levetid var fejlagtig, 
men derimod om at antagelsen om økonomisk levetid korrigeres for at tage højde 
for ændrede forhold.   

172. Afskrivningerne fra og med 2016 og frem korrigeres herefter i model 1 og 2 
efter et nyt slutår, når systemets levetid bliver forlænget. De årlige afskrivninger 
vil isoleret set falde fremadrettet, når beregningsmodellens slutår går ud over 
2023, da aktiverne (anlægsinvesteringerne) afskrives over en længere periode. 
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MÆNGDER 
 
MEMAS’ synspunkter 
 
173. MEMAS anførte i klagen, at der er transporteret væsentligt flere gasmængder 
i opstrømssystemet i 2011, 2012 og 2013 end forudsat i Energitilsynets modelbe-
regning. Derudover mener MEMAS, at prognoserne for de fremtidige gasmæng-
der, som indgår i modelberegningen, må ændres, da DONG nu forventer flere 
mængder i de kommende år end de forventninger, som modelberegningen hidtil 
har været baseret på. 

174. I sit høringssvar af 2. maj 2016 anfører MEMAS, at nye oplysninger vedrø-
rende udviklingen af Hejre- og Solsortfelterne bør føre til justering af mængde-
prognosen, således at mængder fra disse felter ikke medtages.   

175. MEMAS mener, at prognoser for, hvor meget af gasproduktionen, der i de 
kommende år transporteres til Holland, bør baseres på, hvor mange mængder 
DUC-partnerne har eksporteret i 2014. DONG har oplyst, at DUC-partnernes salg 
af egen gas (dvs. mængder som kan sælges til andre end DONG) i 2014 udgjorde 
[mængde slettet] m3. Heraf blev [andel og mængde slettet] eksporteret til Holland 
og dermed ikke transporteret i DONG’s opstrømssystem. MEMAS mener, at 
prognosen for DUC-partnernes egen gas bør fastsættes til i alt [mængde slettet] m3 
for perioden 2015 til oktober 2018, hvor aftalen om tredjepartsgas udløber.      

DONG’s synspunkter 

176. DONG gør gældende, at de samlede mængdeforventninger og den antagede 
levetid hænger nøje sammen, og at der med en levetidsforlængelse frem til 2042 
også bør ske en justering af de forventede fremtidige mængder. Forventningerne 
til fremtidige mængder kan i så fald baseres på Energistyrelsens seneste prognose 
for produktion af kendte reserver, benævnt ”forventet forløb” i de årlige rapporter 
om Danmarks Olie- og Gasproduktion. 

177. Ved anvendelse af Energistyrelsens prognoser i modelberegningen anfører 
DONG, at der må justeres for de mængder, der forventes transporteret til Holland 
via DUC-partnernes eget opstrømssystem, Tyra Vest-F3, og NOGAT. DONG 
anfører, at [andel slettet] af de gasmængder, som DUC-partnerne ikke sælger til 
DONG, historisk set er blevet transporteret i DONG’s opstrømssystem, mens 
[sætning slettet]. DONG vurderer de mængder, der transporteres til Holland, til at 
udgøre [mængde slettet] m3 gas i perioden 2015 til oktober 2018. DONG henviser 
i den forbindelse til følgende oplysninger om DUC-partnernes samlede eksport af 
egen gas til henholdsvis Holland og Nybro i perioden 2012-2014: 
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TABEL 5 | OPLYSNINGER FRA DONG OM DUC-PARTNERNES EKSPORT AF EGNE 
MÆNGDER 

DUC-parternes eksport af egen gas i mio. m3 til Holland uden om DONGs opstrømssystem og til Nybro 

via DONGs opstrømssystem. 

 

Kalenderår Eksport til Holland 1 Eksport til Nybro 2 Andel eksporteret via 
DONGs opstrømssystem

2012 [mængde slettet] [mængde slettet] [andel slettet]

2013 [mængde slettet] [mængde slettet] [andel slettet]

2014 [mængde slettet] [mængde slettet] [andel slettet]

Kilde: DONG 
Note: 1) Data fra Energistyrelsen (bl.a. Danmarks Olie- og Gasproduktion). 2) Data fra DONGs GPMS, 
som registrerer alle shipperes flow i DONGs opstrømssystem. 

178. DONG anfører derudover, at mængderne fra Trym-feltet, som transporteres i 
DONG’s opstrømssystem, ikke indgår i Energistyrelsens prognose.20 På nuværen-
de tidspunkt transporteres alle mængder fra Trym-feltet i DONG’s opstrømssy-
stem.  

179. DONG vurderede, inden der i foråret 2016 fremkom nye oplysninger om 
Tyra og Hejre, at i et ”best case”-scenarie, hvor samtlige mængder fra Trym fortsat 
transporteres i DONG’s opstrømssystem efter februar 2016, vil en sandsynlig 
mængdeprognose for perioden 2015-2042 være [mængde slettet] m3 gas til trans-
port i DONG’s opstrømssystem. 

180. DONG har i høringssvar af 2. maj 2016 lavet to konsekvensberegninger for 
model 1B i modelberegningen for situationer, hvor Tyra-komplekset enten lukker 
ned i tre år i perioden 1. oktober 2018 – 1. oktober 2021 eller lukkes helt og ikke 
opføres på ny. I beregningerne antager DONG, at en fuldstændig nedlukning vil 
reducere de samlede transportmængder i Tyra-Nybro med [mængde slettet] m3 
(bilag 10 til høringssvar af 2. maj 2016). Hvis Hejre-feltet ikke kommer i produk-
tion, antager DONG konsekvensen til at være 9 mia. m3 færre transportmængder i 
DONG’s opstrømssystem.  

181. I sit høringssvar af 7. november 2016 anfører DONG, at det er en fejl, at SET 
i den modelberegning, som anvendes i høringsudkastet, har indregnet mængder fra 
Trym i hele perioden 2016-2033, da dette indregner mængder på 6,35 mia. Nm3, 
hvilket overvurderer mængderne. DONG henviser til, at det norske Oljedirektorat 
har opgjort de tilbageværende gasreserver i Trym til 1,42 mia. Nm3 per. 1. januar 
2016.   

 
20 Energistyrelsens prognoser omfatter alene produktionen fra felter i den danske del af Nordsøen. Trym-feltet 

ligger på norsk sokkel, men er forbundet med det danske opstrømssystem.  
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182. DONG mener, at det er en fejl, at der i mængdeprognosen indgår mængder på 
henholdsvis 2,6 og 1,1 bcm (mia. m3) årligt i gasårene 2019 og 2020, når det anta-
ges at Tyra lukkes ned.  

 
SET’s vurdering 

183. SET har opdateret modelberegningen med oplysningerne om de mængder, 
som er transporteret i opstrømssystemet i 2011-2015. Derudover har SET vurderet, 
hvilke prognoser, der bør indgå i beregningen for så vidt angår forventningerne til 
fremtidige mængder, som skal transporteres i opstrømssystemet. 

184. Tabel 6 viser de forventninger til transportmængder for 2011-2015, som ind-
gik i modelberegningen i Energitilsynets afgørelser af 30. oktober 2012 og 28. 
januar 2014, samt de faktisk transporterede mængder i de samme tre år. 

TABEL 6 | TRANSPORTMÆNGDER (MIO. M3) 

 2011 2012 2013 2014 2015

Mængdeprognose 2012-afgørelsen1           4.908            3.508          2.344 2.479           2.683 

Faktisk transporterede mængder2  5.496 4.493 3.303 3.811 3.650

Kilde: SET’s egne beregninger og oplysninger fra DONG om transporterede mængder. 
Note: 1) Mængdeprognosen anvendt i 2012-afgørelsen til beregning af en 2011-tarif er et gennemsnit 
af DONGs mængdeprognose og Energistyrelsens mængdeprognose. Der er anvendt Energistyrelsens 
produktionsprognose fra foråret 2010 korrigeret med en mængdefaktor beregnet af Energitilsynet, der 
tager højde for den del af gassen, der ikke transporteres i DONGs opstrømssystem.  2) Faktisk trans-
porterede mængder er de mængder, DONG har oplyst, er transporteret i DONGs opstrømssystem.  

185. De mængdeprognoser for perioden fra 2011, som hidtil har indgået i model-
beregningen, har været baseret på et gennemsnit af Energistyrelsens og DONG’s 
prognoser. Baggrunden har været, at der var betydelig uoverensstemmelse mellem 
de to prognoser, jf. Energitilsynets tilkendegivelse af 20. juni 2011, punkt 180-
187. DONG’s mængdeprognoser har været lavere end Energistyrelsens, og Energi-
tilsynet har derfor tidligere vurderet, at det var rimeligt at anvende et gennemsnit 
af de to prognoser. 

186. Det har vist sig, at der i perioden 2011-2015 er transporteret 30 pct. mere gas 
i opstrømssystemet end forudsat i modelberegningen. Det indikerer, at metoden 
bør revideres. 

187. Energistyrelsens prognoser har vist sig at være mere retvisende end det prog-
nosegrundlag, som Energitilsynet hidtil har anvendt. Derudover bør det som ud-
gangspunkt være prognoser fra den kompetente myndighed på området, som ind-
går i grundlaget for en afgørelse som denne, hvor der skal tages stilling i en parts-
tvist. I lyset af ovenstående finder SET ikke, at der længere er noget grundlag for 
at fravige dette udgangspunkt og vil derfor anvende Energistyrelsens mængde-
prognoser for produktion af salgsgas ved opdateringen af modelberegningen. 
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188. SET har anvendt den prognose, som af Energistyrelsen benævnes ”forventet 
forløb” for produktion af salgsgas, dvs. prognosen for produktion af kendte reser-
ver. Heri indgår ”risikovejede betingede reserver”, hvor det tekniske eller kom-
mercielle grundlag endnu ikke er på plads til en endelig beslutning om udbygning, 
jf. figur 5 nedenfor.    

189. I forhold til DONG’s synspunkt om, at der ikke bør indgå en antagelse om, at 
der transporteres gasmængder i Tyra-Nybro i gasårene 2019 og 2020, bemærker 
SET at både Energistyrelsens prognoser og SET’s modelberegning er baseret på 
kalenderår, som derfor omfatter mængder fra to gasår.  

190. Energistyrelsens prognose opgør den samlede forventede produktion af 
salgsgas, og der skal derfor i modelberegningen tages højde for, at ikke al produk-
tion i den danske del af Nordsøen transporteres i DONG’s opstrømssystem. DUC-
partnerne råder således over de såkaldte tredjepartsmængder, som kan sælges til 
andre end DONG. 

FIGUR 5 | ENERGISTYRELSENS PROGNOSE FOR PRODUKTION AF SALGSGAS  

 
Kilde: Energistyrelsen, Ressourcer og Prognoser offentliggjort den 30. august 2016. 

191. DONG mener, at der - baseret på erfaringerne med, hvor meget gas DUC-
partnerne har transporteret til Holland - bør trækkes [mængde slettet] m3 fra Ener-
gistyrelsens prognose, svarende til en eksport til Holland på [mængde slettet] m3 

årligt i perioden 2015 til oktober 2018. MEMAS mener, at en forventning om en 
eksport på [mængde slettet] m3 til Holland er for højt sat og nærmere bør være 
[mængde slettet] m3. 
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192. SET har hidtil taget højde for eksporten til Holland samt produktion fra 
Trym-feltet ved at gange Energistyrelsens produktionsprognose med en faktor, 
som er beregnet ud fra forskellen mellem den samlede produktion og de mængder, 
som faktisk er transporteret i DONG’s opstrømssystem. Faktoren, som er baseret 
på den realiserede produktion og de faktiske transportmængder, er så ganget på 
mængdeprognoserne fremadrettet i hele den levetid, som beregningsmodellen 
antager. 

193. Aftalen om tredjepartsmængder løber frem til 1. oktober 2018. SET anser det 
for rigtigst at tage højde for dette ved alene at trække den estimerede eksport fra 
mængdeprognoserne til og med 2018. SET tilslutter sig desuden DONG’s syns-
punkt om, at det er mest korrekt, at anvende den norske myndighed Oljedirektora-
tets opgørelse af reserver i Trym. Dette bevirker, at mængder fra Trym indregnes 
til og med 2019.  

194. SET har estimeret eksporten til Holland og produktionen fra Trym-feltet og 
korrigeret Energistyrelsens prognoser med de estimerede værdier, som fremgår af 
boks 2. Der er anvendt data for de seneste fem år til estimering af de mængder, der 
skal anvendes til korrektionen. Trym-feltet startede produktion af gas i 2011.  

 

BOKS 2 | FREMTIDIGE TRANSPORTMÆNGDER  

Energistyrelsens prognose for fremtidig produktion af salgsgas i Nordsøen svarer 
ikke til fremtidige mængder, der transporteres i opstrømssystemet, idet prognosen 
ikke indeholder produktion fra det norske gasfelt Trym og ikke fratrækker mæng-
der, der transporteres til Holland via Tyra Vest-F3 og NOGAT.   

Ved anvendelse af Energistyrelsens prognose i beregningsmodellen korrigeres 
der for disse forskelle ved at tillægge estimeret produktion fra Trym-feltet og fra-
trække estimerede mængder transporteret via Tyra Vest-F3 og NOGAT. Der esti-
meres på grundlag af data for de seneste fem år. Der korrigeres for eksport til 
Holland til og med 2018 og for produktion fra Trym til og med 2019.  

Fremtidige transportmængder via Tyra-Nybro = 

+ Energistyrelsens prognose for salgsgas  
Dansk produktion ekskl. offshore forbrug 

+ Produktion fra Trym-feltet (norsk import) (2016-2019)    

Estimeret til 11 pct. af dansk produktion 

- Mængder transporteret via Tyra Vest-F3 og NOGAT (h ollandsk eksport)  (2016-2018)   
Estimeret til 16 pct. af dansk produktion 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på data fra Energistyrelsen 
Note: 1) Estimering af produktion fra Trym-feltet samt mængder transporteret via Tyra Vest-F3 og 
NOGAT foretages på baggrund af Energistyrelsens statistik for hhv. norsk import og hollandsk eksport
for 2011-2015. 2) Det norske Oljedirektorat vurderer, at Trym-feltet har reserver svarende til 1,43 mia. 
Nm3. Derfor justeres produktionsprognosen med Trym mængder til og med 2019, da dette år året, hvor 
reserverne udtømmes antaget en andel svarende til 11 pct. af den danske produktion.         
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WACC (WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL) 
 
Indledning 
 
195. WACC er et vægtet gennemsnit af en virksomheds kapitalomkostninger til 
finansiering med egenkapital og fremmedkapital (gæld). I beregningsmodellen 
indgår WACC’en som den forrentningssats, der anvendes til forrentning af den 
opgjorte aktivbase. Forrentningen af aktivbasen indgår som et omkostningsele-
ment i beregningsmodellen. Beregningen af WACC er beskrevet i Boks 3. 

196. Aktivbasen varierer fra år til år i beregningsmodellen. Årets (tidspunkt t) 
aktivbase fastsættes ud fra forrige års (tidspunkt t-1) aktivbase, investeringer og 
afskrivninger: 

(%)*+!�,�� = (%)*+!�,��./ + 1�+�,)��*�����./ − (�,%�*+�*�����./ 
197. Når aktivbasen i det pågældende år er bestemt, anvendes den beregnede 
WACC til at bestemme forrentningen af aktivbasen i det samme år. I model 3 an-
tages opstrømssystemet at væres fuldt afskrevet, dvs. at WACC alene anvendes i 
to af de tre modeller: model 1 med startår 1980 og model 2 med startår 2004. 

 
BOKS 3 | WACC (WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL)  

WACC før skat beregnes ud fra følgende formel: 

23445ø6	789: = 6;8 ∙
(< − =)
(< − >) + 658 ∙ = 

- rek er egenkapitalomkostningen 
- r fk er fremmedkapitalomkostningen 
- G er andelen af fremmedfinansieret kapital (gearing) 
- τ er den effektive marginale skattesats, men i praksis anvendes ofte den officielle 

selskabsskattesats 

Egenkapitalomkostningen (r ek) 

Til beregning af egenkapitalomkostningen, også kaldet egenkapitalens afkastkrav, 
anvendes Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM måler egenkapitalomkostnin-
gen som en risikofri forrentning tillagt en egenkapitalrisikopræmie for en defineret mar-
kedsportefølje. Denne præmie kompenserer for egenkapitalens risiko og afhænger af 
egenkapitalens systematiske markedsrisiko samt markedsrisikopræmien:  

6;8 = 65 + ?;8 ∙ @6A − 65B 
- r f er den risikofrie rente 

- rm er markedsrisikoen 

- MRP er markedsrisikopræmien, der udtrykker det forventede merafkast ved at 
investere i markedsporteføljen, (MRP = rm – rf) 
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BOKS 3 - FORTSAT | WACC (WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL)  

- βek (beta egenkapital) er den systematiske risiko forbundet med egenkapitalen, 
der er i CAPM defineres som samvariationen mellem afkastet på aktivets afkast og 
markedsporteføljens afkast og betegnes beta egenkapital. I CAPM kan βek be-
stemmes på forskellige måder. For selskaber, der ikke er børsnoteret, kan beta 
egenkapital fastsættes ved at skønne beta aktiv og herefter beregne beta egenka-
pital ved brug af en betarelation. 

Beta aktiv  (βa) er en estimering af den systematiske risiko ved en virksomheds 
aktiviteter, hvor risikoen ved virksomhedens kapitalstruktur ekskluderes. En af 
de mest anvendte metoder til fastsættelse af beta aktiv (βa) er analyse af sam-
menlignelige børsnoterede selskaber: 

� Beta aktiv kan beregnes for hvert af de sammenlignelige selskaber ved at korri-

gere beta egenkapital. Denne korrektion af beta egenkapital er kendt som un-
levering beta. Valget af betarelation til un-levering er afgørende for værdien af 
beta aktiv. Beta aktiv, der er korrigeret for virksomhedens finansielle risiko, er så-

ledes alene et udtryk for virksomhedens driftsmæssige risiko. 

� Derefter kan det gennemsnitlige beta aktiv for de sammenlignelige selskaber be-
regnes. 

� Det gennemsnitlige beta aktiv for de sammenlignelige selskaber skal til sidst op-
justeres under hensynstagen til det fastlagte gearingsniveau, også kaldt re-
levering beta, for at estimere beta egenkapital. For at være konsistent i bereg-

ningerne skal den samme betarelation anvendes til re-levering som til un-
levering af beta. 

Betarelationen  beskriver forholdet mellem beta egenkapital og beta aktiv. Til 
fastsættelse af WACC i opstrømsberegningsmodellen anvendes en Harris-
Pringle betarelation: 

C
D = C� E1 + G
1 − GH 

Fremmedkapitalomkostningen (r fk) 

Fremmedkapitalomkostningen, også kaldet fremmedkapitalens afkastkrav, fastsættes 
ved den risikofrie rente tillagt et risikotillæg (gældsrisikopræmie): 

658 = 65 + IJK 

− DRP er gældsrisikopræmien, der er en kompensation til långiver for at yde et lån 
til et selskab i stedet for at foretage en risikofri investering 

Den samlede WACC formel 

Når alle delene beskrevet ovenfor samles, kan WACC-formlen omskrives til: 

23445ø6	789: = E65 + ?9 E< + =
< − =H ∙ LJKH ∙

(< − =)
(< − >) + @65 + IJKB ∙ = 
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198. SET har hidtil anvendt parametre til beregning af WACC, som oprindeligt er 
oplyst af DONG. Tidligere modtagne oplysninger fra DONG er beskrevet nærme-
re i Boks 4. 

BOKS 4 | TIDLIGERE MODTAGNE OPLYSNINGER FRA DONG VEDRØRENDE WACC  

Energitilsynets afgørelse fra 2009 
DONG redegør første gang for beregning af tariffer i opstrømssystemet i forbindel-
se med Energitilsynets behandling af tariffer i opstrømssystemet, der fører til afgø-
relsen i 2009. I denne forbindelse sender DONG et notat dateret den 2. september 
2008 til Energitilsynet, hvor, der redegøres for de forudsætninger, der er lagt til 
grund for DONG’s fastsættelse af opstrømstariffen baseret på at anlægskapitalen 
skal forrentes og afskrives inden for anlæggenes økonomiske levetid under hen-
syntagen til løbende indtægter og driftsudgifter. 
 
Det fremgår bl.a. af notatet, at DONGs beregningsmodel løber over perioden 
1980-2023 og at værdier, der anvendes i beregningen af WACC’en for den fremti-
dige periode, fastholdes fra 2008 og frem. De oplyste værdier fremgår i tabel 7.  
 
Energitilsynets tilkendegivelse fra 2011 
DONG uddyber senere beregningen af WACC i et notat fra januar 2009, som 
Energitilsynet modtager i forbindelse med arbejdet med tilkendegivelsen fra 2011. 
Heri fremgår samme værdier som i notatet fra 2. september 2008 bortset fra en 
ændring i gældsrisikopræmien, der foreslås fastsat til 1,5 pct. (der afspejler A+ 
ratede selskaber) fra 2009 og frem. Notatet beskriver desuden den anvendte Har-
ris-Pringle betarelation i beregningen af WACC, og hvordan beta aktiv er blevet 
estimeret.  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på dokumenter modtaget fra DONG. 

199. DONG fremkom i sit svar til MEMAS’ klage (bilag 2) med synspunkter ved-
rørende den WACC, som anvendes i Energitilsynets modelberegning. DONG an-
førte, at den anvendte WACC-rente var fastsat forkert og for lavt. DONG henviste 
til, at Energiklagenævnet den 19. september 2014 havde truffet afgørelse om at 
hjemvise en sag til Energitilsynet om fastsættelse af indtægtsrammen 2014-2017 
for DONG Gas Distribution. Med henvisning til denne afgørelse anførte DONG,  

- at der i beregningsmodellen bliver anvendt en forkert model for beta-
relationen til beregning af beta egenkapital, 

- at den anvendte markedsrisikopræmie er for lav i forhold til det niveau, 
der observeres i markedet, og at den er fastsat inkonsistent i forhold til 
Energitilsynets øvrige sager, 

- at det er forkert, at der er anvendt konstante niveauer for markeds- og 
gældsrisikopræmier for hele den historiske periode. 

 
200. SET sendte den 8. december 2015 et udkast til afgørelsen i høring hos parter-
ne, hvor SET tog stilling til DONG’s synspunkter og anvendte justerede parametre 
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i fastsættelsen af WACC. Disse WACC parametre samt parametre oplyst af 
DONG fremgår i tabel 7.  

TABEL 7 | WACC PARAMETRE  

 Oplyst af DONG  

(2008) 

Oplyst af DONG  

(2011) 

Afgørelser  

(2012 og 2014) 

Høringsudkast  

(2015) 

Høringsudkast  

(2016) 

Løbetid, risikofri rente 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år 

Skattesats Selskabsskattesats 
inkl. afskrivnings-

regler (25 pct.) 

25 pct. Officiel  

selskabsskatte-
sats 

Officiel  

selskabsskatte-
sats 

Officiel  

selskabsskatte-
sats 

Gearing (gæld) 45 pct. 45 pct. 45 pct. 45 pct. 50 pct. 

Markedsindeks Ikke oplyst Ikke oplyst Dansk Dansk Dansk 

Beta aktiv 0,521 0,52   0,52 0,52 0,50 

Betarelation Ikke oplyst Harris-Pringles Modigliani-Miller Harris-Pringles Harris-Pringles 

Beta egenkapital Ikke oplyst Ikke oplyst 0,78 0,95 1,00 

Markedsrisikopræmie 4,5 pct. 4,5 pct. 4,5 pct. 5,0 pct. 5,0 pct. 

Gældsrisikopræmie 0,75 pct. 1,50 pct. 1,50 pct. 1,00 pct. 1,85 pct. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på egne beregninger og skøn, og dokumenter fra DONG Note: 1) Beta 
egenkapital og betarelationen anvendt til at estimere beta egenkapital fremgår ikke af DONG’s notat fra 2008. Hvis 
der anvendes en Harris-Pringles betarelation til dette beta aktiv, bliver beta egenkapital 0,95. Anvendes der en Modig-
liani-Miller betarelation, bliver beta egenkapital 0,78. 

201. Parterne bad efter modtagelsen af SET’s høringsudkast om at fristen for afgi-
velse af høringssvar blev udsat til efter den WACC-ekspertgruppe, som Energi-, 
forsynings- og klimaministeren havde nedsat, havde afgivet deres rapport.  

202. Energi-, forsynings- og klimaministeren nedsatte 27. august 2015 en WACC-
ekspertgruppe, der skulle udarbejde anbefalinger til ministeren til fastsættelse af 
forrentningen af el-distributionsvirksomhedernes fremadrettede investeringer med 
udgangspunkt i en WACC. WACC’en skal give el-distributionsvirksomhederne et 
markedsmæssigt, systematisk risikojusteret afkast, svarende til risikoen ved at 
drive reguleret monopolvirksomhed ved effektiv drift.  

203. Ekspertgruppen afgav sin rapport den 14. april 2016. Ekspertgruppens afrap-
portering indeholder anbefalinger til, hvilke konkrete parametre der bør indgå i 
WACC-fastsættelsen for el-distributionsvirksomhederne og en beregningsmodel 
for, hvordan parametrene anvendes til at fastsætte WACC’en.  

Parternes høringsvar 

204. Parterne har i deres høringssvar af 2. maj 2016 afgivet bemærkninger til, 
hvilken betydning WACC-ekspertgruppens anbefalinger bør have for niveauet for 
den WACC, der anvendes i beregningsmodellen i denne sag. 

205. MEMAS anfører i sit høringssvar i hovedtræk følgende,  
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− at et beta aktiv på 0,52 for opstrømsvirksomhed må betragtes som for høj 
sammenlignet med beta aktiv for distributionsvirksomheder, og 

− at den fremadrettede markedsrisikopræmie, som anvendes i modelberegnin-
gen, ikke bør være højere end 4,5 pct., og at 5 pct. forekommer for højt. 

 
206. DONG anfører i sit høringssvar i hovedtræk følgende,  

− at en række af de anvendte WACC-parametre ikke afspejler markedskonfor-
me niveauer og er fastsat på et fejlagtigt grundlag, hvilket særligt gælder ni-
veauerne for markedsrisikopræmie og gældsrisikopræmie, som fremadrettet 
bør fastsættes til mindst henholdsvis 6 pct. og 1,5 pct., 

− at en retvisende beta aktiv er væsentligt højere end 0,52, da opstrømssystemet 
har en risiko, der minder om en E&P-investering i Nordsøen, som typisk an-
ses for at have en beta aktiv på 0,8-1,2, 

− at DONG’s anvendelse af en markedsrisikopræmie på 4,5 pct. i 2008 ikke er 
ensbetydende med, at dette er det korrekte niveau fra november 2012 og frem, 

− at DONG er uenig i, at et historisk gennemsnit anvendes til opgørelse af en 
fremadrettet markedsrisikopræmie, at der er problemer med de historiske data, 
som SET anvender, og at nyere data bør tillægges mere vægt, 

− at SET i det mindste bør anvende det niveau på 5,5 pct., som WACC-
ekspertgruppen anbefaler, som den fremadrettede markedsrisikopræmie i mo-
delberegningen. 

− at de gældsrisikopræmier, som SET anvender, reflekterer et urealistisk lavt 
niveau for låneomkostningerne i opstrømsaktiviteten, hvilket blandt andet 
skyldes at SET anvender en forkert kreditrating (kreditvurdering) og obligati-
oner med for kort løbetid som benchmark, 

− at SET i det mindste bør anvende det niveau for fremadrettet gældsrisikopræ-
mie på 1,35 pct., som WACC-ekspertgruppen anbefaler.      

 

SET’s vurdering 

207. SET har overvejet, om parternes synspunkter og anbefalingerne fra WACC-
ekspertudvalget giver grundlag for en ny vurdering af parametrene i den WACC, 
som indgår i modelberegningen. 

208. Modelberegningen indgår i grundlaget for de afgørelser, som Energitilsynet 
har truffet i 2012 og 2014 vedrørende niveauet for en rimelig tarif. Modelbereg-
ningen er en beregning, som dækker hele opstrømsystemets levetid tilbage fra 
1980 (model 1). En ændring i WACC-parametrene for hele beregningsperioden vil 
derfor påvirke det grundlag, som de tidligere afgørelser er baseret på. 

209. Det indebærer ikke i sig selv, at grundlaget ændrer sig så betydeligt, at afgø-
relserne ville have fået et andet udfald, hvis parametrene i WACC-beregningen 
havde været anderledes. Forrentningen af aktivbasen, som WACC’en anvendes til 



ENERGITILSYNET | KLAGE OVER TARIF FOR TRANSPORT I OPSTRØMSSYSTEMET TYRA-NYBRO 

 

Side 42/78 

i modelberegningen, er alene ét element i modelberegningen, og modelberegnin-
gen anvendes ikke til beregning af en eksakt rimelig tarif men som et redskab til at 
frembringe en del af grundlaget for at kunne foretage et bredt samlet skøn. I dette 
samlede skøn indgår også andre hensyn end omkostningshensynet. 

210. Hertil kommer, at niveauet for de enkelte parametre i en WACC i vid ud-
strækning bestemmes af metodiske valg. SET’s rimelighedsvurdering i de afgørel-
ser, som hidtil er truffet, tager udgangspunkt i de værdier og parametre, som 
DONG har oplyst. SET har ikke foretaget omfattende undersøgelser af de metoder, 
branchesammenligninger mv., der ligger til grund for de oplyste WACC-
parametre, som ikke har været omtvistede.   

211. Det er derfor SET’s vurdering, at de oplysninger og synspunkter, som DONG 
har fremsat med udgangspunkt i, at Energiklagenævnet i september 2014 hjemvi-
ste en sag til Energitilsynet om fastsættelse af indtægtsrammen 2014-2017 for 
DONG Gas Distribution, alene kan begrunde en fremadrettet ændring af WACC-
parametre i modelberegningen.   

212. SET har herved også lagt vægt på, at de tidligere afgørelser er truffet i en 
partstvist vedrørende forhandlede priser, hvor parterne har haft omfattende syns-
punkter på en række af de forhold, som dannede grundlag for afgørelsen, men ikke 
var uenige om WACC-parametrene. 

213. Parternes høringssvar af 2. maj 2016 indeholder forskellige synspunkter ved-
rørende niveauet for beta aktiv for opstrømsvirksomheden og det fremadrettede 
niveau for markedsrisikopræmien. Begge parter henviser til WACC-
ekspertudvalgets anbefalinger, men DONG er dog ikke på alle punkter enig i ud-
valgets anbefalinger. 

214. SET har på den baggrund vurderet, at det vil være rigtigst at vurdere alle 
parametre i WACC’en med inddragelse af WACC-udvalgets anbefalinger, da en 
tilpasning af alene de parametre, som parterne ønsker ændret, giver risiko for en 
WACC, som ikke samlet set er rimelig. SET har derfor undersøgt alle de paramet-
re, som indgår i WACC’en og vurderet, om de bør justeres fremadrettet. 

215. SET har imidlertid undersøgt, om de synspunkter vedrørende den bagudrette-
de (historiske) markedsrisikopræmie og gældsrisikopræmie, som DONG har frem-
sat med henvisning til et notat21 fra PwC fra den 11. maj 2011(bilag 2, underbilag 
2), giver anledning til at ændre disse parametre for den bagudrettede periode. Det 
er imidlertid SET’s vurdering, at det materiale, som DONG henviser til, ikke un-
derbygger, at de hidtidige niveauer for den markedsrisikopræmie og gældsrisiko-
præmie, som anvendes i modelberegningen for den historiske periode, er fejlbe-
hæftede. SET’s undersøgelse og vurdering af PwC’s notat fremgår af bilag 23.  

 
21 PwC (11. maj 2011): ”Gennemgang af reguleringsmodel for tarifering af transport via søledning”.  
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216. For så vidt angår den betarelation, som anvendes til beregning af beta egen-
kapital, vurderer SET, at WACC-ekspertudvalgets anbefalinger indebærer, at der 
fremadrettet bør anvendes Harris-Pringle betarelation, jf. nærmere nedenfor punkt 
243 ff.. Derudover kan SET tilslutte sig DONG’s synspunkt om, at det metodisk 
havde været mere konsistent, såfremt SET også tidligere havde anvendt en Harris-
Pringle betarelation frem for en Modigliani-Miller betarelation til at beregne beta 
egenkapital. Betarelationen anvendt i beregningsmodellen frem til og med 2015 
ændres derfor også til en Harris-Pringle betarelation.    

217. I det følgende vil der for hvert af de parametre, som indgår i fastsættelsen af 
WACC’en, blive redegjort for WACC-ekspertgruppens anbefalinger og parternes 
synspunkter i høringssvarene samt Energitilsynets vurdering af de enkelte para-
metre i den WACC, som indgår i modelberegningen.    

Risikofri rente 
 
218. Den risikofrie rente udtrykkes i WACC-formlen ved parameteren: 65. 

M(NNø�	�D�� = E65 + C� E1 + G
1 − GH ∙ OPQH ∙

(1 − G)
(1 − R) + @65 + SPQB ∙ G 

DONG’s synspunkter 

219. DONG finder det misvisende at anvende en risikofri rente i 2015-niveau for 
hele perioden frem til 2033. DONG fremhæver, at den aktuelle rente er historisk 
lav, og at den fremadrettede rente bør baseres på markedets forventning til rente-
udviklingen. 

SET’s vurdering 

220. WACC-ekspertgruppen anbefaler, at den risikofrie rente estimeres ved en 
nulkuponrente baseret på danske statsobligationer. Løbetiden for den risikofrie 
rente bør svare til hyppigheden hvormed WACC’en og den risikofrie rente justeres 
i modellen (kaldet periode-matching). Ekspertgruppen anbefaler, at WACC’en og 
den risikofrie rente for el-distributionsvirksomhederne justeres hvert femte år, idet 
reguleringsperioden for området er fem år. Dette bevirker, at løbetiden for den 
risikofrie rente bør være fem år, jf. princippet om periode-matching. Det anbefales 
desuden, at den risikofrie rente estimeres som et gennemsnit af de seneste 3 måne-
ders tilgængelige daglige observationer af den relevante nulkuponrente forud for 
reguleringsperioden. 

221. Hidtil har SET i modelberegningen i opstrøms-sagerne estimeret den risiko-
frie rente som 10-årige statsobligationsrenter. For perioden 1980-2011 er der an-
vendt 10-årige statsobligationsrenter publiceret af Nationalbanken, og for perioden 
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2012-2015 er der anvendt 10-årig nulkuponrenter baseret på danske statsobligatio-
ner22.  

222. Reguleringen for opstrømssystemet definerer ikke en reguleringsperiode, som 
kan anvendes til fastsættelse af justeringshyppigheden for WACC’en, der anven-
des i beregningsmodellen. Der er således forhandlet adgang, og det er ikke fastsat, 
at Energitilsynet skal tage stilling til tariffernes rimelighed med en defineret hyp-
pighed.  

223. Den risikofrie rente er hidtil blevet opdateret årligt i opstrømsmodellen. Ud 
fra WACC-ekspertgruppens anbefaling om anvendelse af periode-matching vil en 
årlig opdatering medføre, at løbetiden bør sættes til et år. For at vurdere betydnin-
gen af løbetiden på den risikofrie rente har SET foretaget en følsomhedsanalyse i 
beregningsmodellen med en 1-årige nulkuponrente. Følsomhedsanalysen viser, at 
hvis der anvendes af en 1-årig risikofri rente fra 2016 og frem i stedet for en 10-
årig risikofri rente, reduceres den beregnede tarif med 0,4 øre/m3 i model 1 og 2. I 
betragtning af at tarifferne fra beregningsmodellen blot er et af flere elementer i 
det samlede skøn, vurderes løbetiden på den risikofri rente at have begrænset be-
tydning med de aktuelle renteniveauer. SET har derfor fastholdt en løbetid på 10 
år for den risikofrie rente i beregningsmodellen.     

224. Fremadrettet estimeres den risikofrie rente som et gennemsnit af daglige ob-
servationer for 10-årige nulkuponrenter de seneste tre måneder i det foregående 
kalenderår, dvs. oktober-december 2015 for beregning af 2016-tariffen. Estimati-
onsperioden er fastsat ud fra WACC-ekspertgruppens anbefalinger. I valget af 
estimationsperiode er der en afvejning mellem modstridende hensyn mellem stabi-
litet (ved lange estimationsperiode) og aktualitet (korte estimationsperioder). Den 
korte estimationsperiode sikrer, at den anvendte risikofrie rente reflekterer den 
aktuelle risikofrie markedsrente med de indbyggede aktuelle markedsforventnin-
ger til fremtiden - i dette tilfælde for den 10-årige rente. Da statsobligationer forst-
sat handles trods lave eller svagt negative statsobligationsrenter, vurderer WACC-
ekspertgruppen, at statsobligationer er et udtryk for en markedsbestemt risikofri 
rente. Dette resulterer i en risikofri rente for 2016 og frem på 0,83 pct.  

Gearing  
 
225. WACC beregnes som et vægtet gennemsnit af egenkapital- og fremmedkapi-
talomkostningen. Forholdet mellem en virksomheds gæld og egenkapital - den del 
der er finansieret af långivere og den del af virksomheden der er finansieret af 
ejeren - anvendes til at beregne vægtning og betegnes som virksomhedens kapital-
struktur eller gearing. Gearingen angiver andelen af fremmedfinansieret kapital.    

226. Gearingen udtrykkes i WACC-formlen ved parameteren: =. 

 
22 Fra 2012 publicerer Nationalbanken ikke længere den 10-åringe statsobligationsrente. 
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M(NNø�	�D�� = E� + C� E1 + =
< − =H ∙ OPQH ∙

(< − =)
(1 − R) + @� + SPQB ∙ = 

227. WACC-ekspertgruppen anbefaler at anvende en fast branchebaseret gearing, 
der fastsættes som et skøn på baggrund af et bestemt kreditvurderingsniveau ved at 
anvende sammenlignelige virksomheder som proxy. For el-
distributionsvirksomhed har WACC-ekspertgruppen fastsat en gearing på 50 pct. 
baseret på forsyningsvirksomheder med kreditvurdering på A og BBB. 

228. Der findes kun et opstrømssystem i Danmark og ganske få i resten af Europa. 
I mangel på børsnoterede selskaber, der udelukkende driver opstrømsaktivitet, 
vurderer SET, at det er rimeligt at skønne gearingen baseret på den gennemsnitlige 
gearing for forsyningsvirksomheder med BBB-kreditvurdering, som opstrømsom-
rådet vurderes at have jf. punkt 295. På baggrund af beregninger baseret på data 
fra Thomson Reuters Eikon finder SET, at en gearing på 50 pct. rimelig 

Markedsindeks 
 
229. Ved brug af CAPM til fastlæggelse af egenkapitalomkostningen skal der 
vælges en markedsportefølje, der afspejler investors alternativ til at investere kapi-
tal i opstrømsaktivitet. Valget af markedsindeks til fastlæggelse af markedsporte-
føljen har betydning for fastsættelsen af beta og markedsrisikopræmien. 

230. WACC-ekspertgruppen anbefaler, at der anvendes et dansk markedsindeks 
til at fastlægge markedsporteføljen i CAPM for el-distributionsselskaber. Ekspert-
gruppen har vurderet, at såvel de nuværende ejere som potentielle fremtidige inve-
storer har en home-bias i deres investeringer. Dette betyder, at de ikke har en vel-
diversificeret international portefølje af investeringer men placerer forholdsvis 
mange investeringer i Danmark. 

231. WACC-ekspertgruppen har kigget på opkøb af danske el-
distributionssleskaber, herunder Goldmann Sachs køb af en andel af DONG i 
2013. Goldmann Sachs er til ekspertgruppens kendskab den eneste internationale 
investor i en dansk el-distributionsvirksomhed. Da DONG’s aktiviteter med distri-
bution af el kun udgør en lille del af DONG’s samlede nettoomsætning, vurderes 
det, at Goldmann Sachs’ investering i DONG Energy hovedsagligt var begrundet i 
en interesse i DONG Energys øvrige aktiviteter og ikke alene i aktiviteterne, som 
er relateret til el-distribution. SET vurderer, at det samme gør sig gældende for 
opstrømssystemet. 

232. I forbindelse med børsnoteringen af DONG i juni 2016 er der truffet politisk 
beslutning om, at Energinet.dk skal købe opstrømssystemet af DONG. Energi-
net.dk er ejet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, og er etableret med det 
formål at varetage en række opgaver på samfundets vegne. Dette indebærer efter 
SET’s vurdering, at den danske stat som ejer af Energinet.dk har en home-bias i 
deres aktivbeholdning.      
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233. Baseret på nuværende og fremtidige ejeres investeringsperspektiv anvender 
SET et dansk markedsindeks til at fastsætte markedsporteføljen i CAPM. 

Beta  
 
234. Beta egenkapital indgår i CAPM som beskrevet i boks 3. Da D.O.G.S. (eller 
andre dele af DONG) indtil juni 2016 ikke har været børsnoteret, fastsættes beta 
egenkapital ved analyse af sammenlignelige selskaber som beskrevet i boks 2. 

235. SET har i høringsudkastet, som blev sendt til parterne i december 2015, fast-
holdt den beta aktiv på 0,52 som oprindelig er oplyst af DONG men med en be-
mærkning om, at niveauet for beta aktiver på distributionsområdet kunne indikere, 
at beta aktiv på 0,52 for opstrømsvirksomheden er højt sat.  

236. Beta aktiv udtrykkes i WACC-formlen ved parameteren: ?9 

M(NNø�	�D�� = E� + ?9 E1 + G
1 − GH ∙ OPQH ∙

(1 − G)
(1 − R) + @� + SPQB ∙ G 

MEMAS’ synspunkter 

237. MEMAS anfører i sit høringssvar af 2. maj 2016, at der er indikationer på, at 
et beta aktiv på 0,52 er for højt. MEMAS mener bl.a., at distributionsvirksomheder 
for gas har mere usikkerhed end opstrømsvirksomhed, da distributionsvirksomhe-
ders kunder har mulighed for at substituere gas med andre produkter og denne 
mulighed findes ikke i et opstrømssystem. MEMAS henviser til beta aktiv for gas 
distributionsvirksomheder, som fremgår af WACC-ekspertgruppens baggrunds-
rapport.23 

238. MEMAS mener derudover, at når der tillades en sikkerhedsbuffer på 0,5 
øre/m3 i vurderingen af tariffen grundet usikkerhed i beregningerne, bør der an-
vendes et beta aktiv på 0,35, idet bufferen allerede fanger usikkerhed i beregnin-
gerne.  

239. MEMAS anfører i sit høringssvar af 7. november 2016, at der er set bort fra 
WACC-ekspertgruppens anbefalinger, idet beta aktiv på 0,35 ikke er anvendt.   

DONG’s synspunkter 
 
240. DONG finder det klart forkert - som anført i SET’s høringsudkast af 8. de-
cember 2015 - at beta-værdier på distributionsområdet kunne indikere, at et beta 
aktiv på 0,52 er sat højt. DONG mener, at faktorer som usikkerhed omkring 
mængdeprognoser og regulatorisk usikkerhed om tariffastsættelse medfører, at et 
retvisende beta aktiv er væsentlig højere end 0,52. 

 
23 I WACC-ekspertgruppens baggrundsrapport refereres Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 for gasdi-

stribution.  



ENERGITILSYNET | KLAGE OVER TARIF FOR TRANSPORT I OPSTRØMSSYSTEMET TYRA-NYBRO 

 

Side 47/78 

241. Det er DONG’s opfattelse, at opstrømssystemet har en risikoprofil, der i høj 
grad minder om en E&P-investering, som typisk har et beta aktiv på 0,8-1,2. 
DONG anfører i sit høringssvar af 7. november 2016, at et beta aktiv på 0,5 ikke 
korrekt afspejler usikkerheden ved opstrømsvirksomhed. DONG peger desuden 
på, at middelværdien mellem distribution (0,35-0,40) og E&P (0,8-1,2) er mellem 
0,6 og 0,775. DONG mener ikke, at opstrømssystemet har en risikospredning over 
flere felter som beskrevet i høringsudkastet. 

SET’s vurdering 

242. WACC-ekspertgruppen har fastsat beta egenkapital for el-
distributionsselskaber baseret på et skønnet beta aktiv og en Harris-Pringles beta-
relation. Beta aktiv er skønnet ud fra ekspertgruppens erfaringer samt vurdering af 
el-distributionsselskabers karakteristika, markedet der opereres på og de regulato-
riske rammer, der er for pengestrømme og risiko. Foruden dette har WACC-
ekspertgruppen også inddraget udvalgte europæiske regulatorers fastlæggelse af 
beta aktiv, som dog ikke kan overføres direkte på grund af forskellige markedsin-
deks og forskellige metoder, samt analyse af sammenlignelige selskaber. WACC-
ekspertgruppen har fastsat beta aktiv til 0,35 specifikt for el-distributionsselskaber 
ud fra et samlet skøn baseret på ovenstående kriterier.  

243. WACC-ekspertgruppens valg af betarelation er baseret på, at Harris-Pringles 
betarelation oftest er anvendt blandt markedsaktører såsom konsulenthuse og ak-
tieanalytikere. Derudover vurderer ekspertgruppen, at Harris-Pringles’ antagelse 
om en konstant og kontinuert tilpasset gearing stemmer overens med anvendelse af 
en fast gearing, som der anbefales for el-distribution.  

244. SET har hidtil anvendt et beta aktiv på 0,52, der blev estimeret af DONG i 
2008 baseret på en analyse af selskaber, som DONG har vurderet sammenlignelige 
med opstrømsaktivitet24. DONG’s analyse minder på nogle områder om den ana-
lyse, der indgår som et af flere elementer i WACC-ekspertgruppens skøn for el-
distributionsselskaber. Der er dog antagelser og dele i DONG’s analyse, som afvi-
ger fra analysemetoden i ekspertgruppens tilgang. Afvigelserne består bl.a. i, at det 
i DONG’s analyse antages, at alle selskaber har samme kapitalstruktur og at beta 
aktiv ikke estimeres for opstrømsaktivitet stand-alone men for hele DONG-
koncernen.     

245. Energitilsynet har tidligere vurderet det anvendte beta aktiv for opstrømsakti-
vitet i forhold til det anvendte beta aktiv for gasdistribution, der var henholdsvis 
0,40 og 0,35 i perioderne 2006-2009 og 2010-2013. Det blev dengang vurderet, at 
opstrømsaktiviteten i visse henseender er mere risikabel end distributionsaktivite-
ten, hvilket berettigede et højere beta aktiv. WACC-ekspertgruppen anbefaler, at 
beta aktiv for el-distributionsvirksomhed fastsættes til 0,35. Desuden er beta aktiv 

 
24 56 selskaber fordelt på seks brancher: el-distribution, el-produktion, ”electric integrated”, el-transmission, 

gasdistribution og gastransmission. 
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for gasdistributionsvirksomhed tidligere fastsat til 0,40 for perioden 2014-2017. 
Denne afgørelse er ved at blive genbehandlet.  

246. Med udgangspunkt i samme kriterier, som WACC-ekspertgruppen anvender, 
fastsætter SET beta aktiv for opstrøm ud fra en samlet vurdering af opstrømsakti-
vitetens karakteristika, markedet der opereres på, og de regulatoriske rammer for 
pengestrømme og risiko. 

247. SET finder, at opstrømsvirksomhed har en anden profil for systematisk risiko 
end både distributionsvirksomheder og E&P-aktiviteter. Baseret på kapitalstruktur, 
aktivitetens karakteristika, det marked der opereres på, de regulatoriske rammer og 
pengestrømme vurderer SET, at opstrømsvirksomhed er mere risikabelt end el- og 
gasdistributionsvirksomhed men mindre risikabelt end E&P-aktiviteter. Beta aktiv 
for el- og gasdistributionsvirksomhed er fastsat til hhv. 0,35 og 0,40, og E&P-
aktiviteter har ifølge DONG et beta aktiv på 0,8-1,2. 

248. Opstrømssystemet har lighedstræk med et naturligt monopol, dog uden at 
være det, og tilsynet med prisernes rimelighed administreres således, at en rimelig 
pris ikke er lavere end, hvad der kan dække driftsomkostningerne. Det reducerer 
risikoen ved opstrømsaktiviteten sammenlignet med E&P-aktiviteter.   

249. Indtægterne fra opstrømssystemet afhænger af de mængder, der transporteres 
i systemet. De transporterede gasmængder påvirkes bl.a. af produktionsstop ved 
gasfelter, etablering af nye gasfelter og nedlukning af eksisterende gasfelter. Ind-
tægter fra E&P-aktiviteter påvirkes af de producerede mængder samt olie- og gas-
priser. Spotpriserne for olie og gas er faldet en del de seneste år og har en tendens 
til at være svingende.25 Desuden er risikospredningen større for opstrømssystemet 
end for E&P-aktiviteter idet transporterede mængder afhænger af 20 gasfelter i 
Nordsøen26, der er tilknyttet et af fem gascentre forbundet til to opstrømsrørled-
ninger, mens det enkelte E&P-projekt afhænger af et eller få gasfelter. Opstrøms-
aktivitet vurderes på denne baggrund at være væsentligt mindre risikabelt end 
E&P-aktiviteter og bør derfor have et lavere beta aktiv.  

250. El- og gasdistributionsvirksomhed reguleres af indtægtsrammeregulering, 
hvilket giver en relativ stor forudsigelighed omkring indtægterne og sikrer selska-
berne en høj grad af omkostningsdækning. Distributionsselskaberne er desuden i 
højere grad sikret indtægter, da selskaberne opererer som et reguleret naturligt 
monopol på områder, hvor forbrugerne har en relativ prisinelastisk efterspørgsel. 
Der er to muligheder for at føre gas fra Nordsøen i land: opstrømssystemet, som 
ender i Nybro, eller Tyra Vest-F3 rørledningen, som ender i Holland. Der er be-
grænset konkurrence på opstrømsområdet, men ikke monopol som det er tilfældet 

 
25 Beregninger af sekretariatet for Energitilsynets baseret på data fra Gaspoint Nordic, Gaspool og U.S. Govern-

ment Energy Information Administration. 

26 Energistyrelsen 
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for distributionsvirksomhed. Opstrømsaktivitet er dermed ikke sikret indtægter og 
omkostningsdækning i samme grad som el- og gasdistribution.   

251. Desuden mener SET ikke, at MEMAS’ synspunkt om, at muligheden for at 
forbrugere substituerer væk fra gas, kan begrunde, at risikoen ved at drive op-
strømsvirksomhed på dette punkt er lavere end for distributionsvirksomhed. Lig-
nende risiko for faldende efterspørgsel er også til stede for opstrømsvirksomhed. 

252. Opstrømsaktivitet vurderes på baggrund af ovenstående at have en højere 
systematisk risiko end distributionsvirksomhed, og bør derfor have et højere beta 
aktiv.  

253. Bufferen på 0,5 øre/m3, som MEMAS henviser til, har Energitilsynet anvendt 
som et tillæg i forbindelse med det samlede tarifskøn i afgørelserne fra 2012 og 
2014 henset til de komplekse sammenhænge og usikkerheder forbundet med be-
regningerne, som lå til grund for prisindgrebet. Bufferen relaterede sig ikke til de 
risikoelementer, som indgår i WACC’en, og har derfor ikke betydning for fastsæt-
telse af beta aktiv.  

254. Ud fra en samlet vurdering skønner SET, at det er rimeligt at fastsætte beta 
aktiv til 0,50, som ligger mellem beta aktiv for distributionsvirksomhed og E&P-
aktiviteter.   

255. SET vurderer, at Harris-Pringles’ betarelation bør anvendes til beregning af 
forholdet mellem beta aktiv og beta egenkapital (se nærmere beskrivelse i boks 3). 
Dette er i overensstemmelse med WACC-ekspertgruppens anbefalinger, idet der 
anvendes en fast gearing i for opstrømsområdet. 

Markedsrisikopræmie 

256. Markedsrisikopræmien udtrykkes i WACC-formlen ved parameteren: LJK 

M(NNø�	�D�� = E� + C� E1 + G
1 − GH ∙ LJKH ∙

(1 − G)
(1 − R) + @� + SPQB ∙ G 

257. Markedsrisikopræmien udtrykker den forventede forskel mellem afkastet på 
et risikofrit aktiv (den risikofrie rente) og afkastet på markedsporteføljen. Mar-
kedsrisikopræmien er dermed den kompensation, i form af et forventet merafkast, 
som en investor vil kræve for at påtage sig risikoen ved at investere i markedspor-
teføljen i stedet for et risikofrit aktivt. Markedsporteføljen fastsættes ud fra ejerens 
investeringsperspektiv. Udover valg af markedsporteføljen har ejerforhold ikke 
betydning for niveauet af markedsrisikopræmien.           

MEMAS’ synspunkter 
 
258. MEMAS anfører i sit høringssvar af 2. maj 2016, at en markedsrisikopræmie 
på 4,5 pct., som tidligere er foreslået af DONG, bør fastholdes. MEMAS henviser 
til WACC ekspertgruppens baggrundsrapport, hvor det fremgår, at Energitilsynet 
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har anvendt en markedsrisikopræmie på 4,75 pct. for gasdistributionsvirksomheder 
for perioden 2014-2017. MEMAS mener ikke, at markedsrisikopræmien for op-
strømssystemet bør overstige denne. 

259. MEMAS anfører desuden, at en markedsrisikopræmie på 5 pct. forekommer 
høj, når der tages udgangspunkt i, at den danske stat er investoren grundet nuvæ-
rende og mulige nye ejerforhold.   

260. Endelig mener MEMAS, at markedsrisikopræmien bør vurderes i forhold til 
forrentning af egenkapital for olieseparationsfaciliteter under olierørledningslo-
vens § 3c, stk. 2, der definerer en markedsrisikopræmie på 3 procentpoint, og en 
markedsrisikopræmie på 5 pct. i denne sammenligning forekommer unødvendig 
høj. 

261. MEMAS mener i sit høringssvar af 7. november 2016, at SET’s nedjustering 
af markedsrisikopræmien på 0,5 procentpoint er konservativ, og at der i stedet 
burde være nedjusteret med de 0,73 procentpoint, som nævnes i punkt 273.       

DONG’s synspunkter 

262. DONG mener, at den anvendte markedsrisikopræmie bør være mindst 6 pct. i 
den fremtidige periode. 

263. Ifølge DONG svarer en markedsrisikopræmie på 6 pct. til det niveau, som 
DONG Energy-koncernen anvender på tværs af alle forretningsområder. Desuden 
har investorerne ifølge DONG fået en større kompensation for risiko i de seneste 
par år end det historiske gennemsnit viser, og markedet har derfor justeret mar-
kedsrisikopræmien opad.    

264. DONG fremhæver, at den markedsrisikopræmie på 5,0 pct., som SET anven-
der i høringsudkastet, er fastsat med udgangspunkt i historiske data fra Dimson, 
Marsh og Staunton (DMS) for perioden 1900-2014. DONG påpeger, at der er pro-
blemer med det anvendte datagrundlag i form af stor statistisk spredning i datase-
rien, hvilket betyder ringe statistisk kvalitet. Desuden bemærkes det, at markedsri-
sikopræmien er kraftigt stigende fra og med starten af 1980’erne. DONG mener 
derfor, at DMS’ lange tidsserie fra 1900-2014 er uegnet til opgørelse af den frem-
adrettede markedsrisikopræmie. Hvis SET vil basere den aktuelle forventede mar-
kedsrisikopræmie på historiske data, må der lægges mest vægt på nyere data, dvs. 
fra 2000 og frem.   

265. DONG påpeger, at markedsrisikopræmien ikke er opgjort på grundlag af en 
risikofri rente, idet der anvendes realkreditobligationer som grundlag for den risi-
kofri rente før 1999 i DMS’ dataserie for 1900-2014. Realkreditobligationer er 
ikke risikofrie og indeholder dermed en risikopræmie, hvilket fører til undervurde-
ring af markedsrisikopræmien. Dansk Energi har gjort Erhvervsstyrelsen opmærk-
som på dette problem i forbindelse med forrentning i telesektoren, hvilket Er-
hvervsstyrelsen ifølge DONG har taget til efterretning. DONG påpeger desuden, at 
der anvendes en diskontorente til beregning af korte obligationer før 1976, hvilket 
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giver et usikkert estimat. Det kan dog ikke vurderes, om dette over- eller under-
vurderer markedsrisikopræmien. 

SET’s vurdering 

266. WACC-ekspertgruppen anbefaler at fastsætte markedsrisikopræmien til 5,50 
pct. for el-distribution på baggrund af et samlet skøn, der er baseret på vurderinger 
af markedsrisikopræmien for det danske aktiemarked i forhold til 5-årige statsob-
ligationer.  

267. Markedsrisikopræmien kan bestemmes ud fra forskellige metoder. WACC-
ekspertgruppen anbefaler en tilgang, hvor markedsrisikopræmien fastsættes ved et 
samlet skøn baseret på de mest anvendte metoder: historisk merafkast, surveybase-
rede opgørelser og implicit markedsrisikopræmie. Metoderne og resultaterne fra 
WACC-ekspertgruppens arbejde er kort gengivet nedenfor i punkt 268-270.27   

268. Markedsrisikopræmien kan estimeres ved historisk merafkast. Dimson, 
Marsh og Staunton28 offentliggør historiske merafkast på aktiemarkeder for en 
række lande inkl. Danmark. Dette er baseret på data for aktiver med meget korte 
(bills) og meget lange løbetider (bonds) for peroiden 1900-2014. De gennemsnitli-
ge merafkast i Danmark for hhv. bills og bonds i perioden 1900-2014 er vist i Ta-
bel 8. WACC-ekspertgruppen vurderer, at markedsrisikopræmien ville være in-
denfor et spænd på 3,6 pct. og 5,0 pct., såfremt der anvendes et aritmetisk gen-
nemsnit, og merafkastet er beregnet i forhold til obligationer med løbetid på 5 år. 

TABEL 8 | GENNEMSNIT AF MERAFKAST I DANMARK, 1900-2014  

 Aritmetisk gennemsnit Geometrisk gennemsnit  

Aktier vs. kort risikofri rente (bills) 5,0 pct. 3,1 pct. 

Aktier vs. lang risikofri rente (bonds) 3,6 pct. 2,0 pct. 

Kilde: Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2015, Dimson, Marsh og Staunton (februar 
2015). 
Note: 1) Det gennemsnitlige merafkast er i ”Sourcebook 2015” beregnet både som aritmetisk og geo-
metrisk gennemsnit. Aritmetisk gennemsnit er et simpelt gennemsnit (middelværdi) som beregnes som 
summen af merafkast divideret med n år, mens det geometriske gennemsnit beregnes som den n-te 
rod over n år. Der argumenteres for, at når merafkastet anvendes til at bestemme markedsrisikopræ-
mien fremadrettet beregnes det aritmetiske gennemsnit, mens det geometriske gennemsnit beregnes, 
når merafkastet anvendes til at bestemme markedsrisikopræmien bagudrettet. 2) Bills i Dimson, Marsh 
og Stauntons data for Danmark har i perioden siden 1900 typisk indeholdt obligationer med en løbetid 
på mindre end 1 år og bonds har typisk indeholdt obligationer med en løbetid på 30-60 år. Bonds har 
imidlertid indeholdt obligationer med en løbetid på ned til 10 år siden 1998. 

 
27 Resultater og metoder er beskrevet nærmere i rapporten: Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede 

investeringer (WACC-regulering) - Baggrundsrapport, WACC-ekspertgruppen (2016) 

28 Der skelnes mellem historisk merafkast og forventet fremtidigt merafkast (markedsrisikopræmien). Merafkastet 
er det ekstra afkast en investor har forlangt i det enkelte år for at kompensere for den ekstra risiko der er ved at 
investere i markedsporteføljen frem for et risikofrit aktiv. Markedsrisikopræmien er det forventede fremtidige 
merafkast. 
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269. Markedsrisikopræmien kan desuden estimeres ud fra surveybaserede opgø-
relser, der baserer sig på markedsaktørernes forventninger til markedsrisikopræmi-
en indsamlet i en rundspørge.  I WACC-ekspertgruppens skøn indgår resultater for 
det danske marked fra PwC (2016) og Fernandez et al. (2015). PwC har beregnet 
en gennemsnitlig markedsrisikopræmie i årene 2012, 2013 og 2014 på hhv. 5,1 
pct., 5,3 pct. og 6,0 pct. For samme periode har Fernandez et al beregnet en gen-
nemsnitlig markedsrisikopræmie i årene 2012, 2013 og 2014 på hhv. 5,5 pct., 6,4 
pct. og 5,1 pct.  

270. Ekspertgruppen er ikke bekendt med, at der er gennemført beregninger af den 
implicitte markedsrisikopræmie for det danske aktiemarked med en udvidet 
vækstmodel som Damodarans. Carnegie har dog lavet beregninger af den implicit-
te markedsrisikopræmie for Danmark med en vækstmodel, og de af Carnegie be-
regnede tal er indgået i ekspertgruppens overvejelser og samlede skøn. Carnegies 
opgørelse indikerer, at markedsrisikopræmien for det danske aktiemarked ultimo 
2015 er på 7,33 pct. Ekspertgruppen bemærker i deres baggrundsrapport, at vækst-
raten er sat til 3,5 pct., hvilket har afgørende betydning for estimaterne for mar-
kedsrisikopræmien, da en for høj vækstrate fører til overestimering af markedsrisi-
kopræmien. Ekspertgruppen ser ikke ud til at have tillægt disse resultater stor vægt 
i det samlede skøn, idet Carnegie skønner en markedsrisikopræmie på 7,33 pct. og 
ekspertgruppen skønner en markedsrisikopræmie på 5,5 pct.  

271. WACC-ekspertgruppens anbefaling om en markedsrisikopræmie på 5,50 pct. 
er fastlagt i forhold til 5-årige statsobligationer. Da der anvendes en 10-årig risiko-
fri rente i opstrømsmodellen, er det nødvendigt at justere markedsrisikopræmien, 
så der tages højde for denne forskel på løbetiden. Markedsrisikopræmien er defi-
neret som forskellen mellem det forventede markedsafkast i et givent år og afka-
stet på et risikofrit aktiv jf. Boks 5. En ændring i løbetiden for det risikofrie aktiv 
ændrer renteniveauet og dermed markedsrisikopræmien.  

272. Justeringen foretages ved at sammenligne 5-årige nulkuponrenter og 10-årige 
nulkuponrenter for de seneste tre måneder i det foregående kalenderår, dvs. okto-
ber-december 2015 for beregning af 2016-tariffen jf. Tabel 9. Rentesatserne stiger 
gennemsnitligt, når løbetiden på obligationer stiger og forskellen i rentesatser kan 
ses som en risikopræmie for investeringens tidshorisont. 

TABEL 9 | GENNEMSNIT AF RENTESATSER FOR NULKUPONOBLIGATIONER, 
OKTOBER-DECEMBER 2015  

5-årig nulkuponrente 10-årig nulkuponrente Forskel på 5-årig og 10-årig 

0,10 pct. 0,83 pct. 0,73 procentpoint 

Kilde: Scanrate Financial Systems  
Note: De gennemsnitlige rentesatser er beregnet som et simpelt gennemsnit af daglige observationer i 
månederne oktober-december 2015.  

273. For de sidste tre måneder i 2015 er der en forskel på 0,73 procentpoint mel-
lem gennemsnittet for en 5-årig nulkuponrente og en 10-årig nulkuponrente. Da 
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WACC-ekspertgruppen har fastsat markedsrisikopræmien baseret på et samlet 
skøn, finder SET det rimeligt, at justering af markedsrisikopræmien for løbetiden 
på den risikofrie rente baseres på et overordnet skøn, hvorfor markedsrisikopræ-
mien nedjusteres med 0,50 pct. fremfor 0,73 pct. Markedsrisikopræmien fastsættes 
derfor til 5,00 pct. baseret på WACC-ekspertgruppens anbefaling for et dansk 
markedsindeks justeret for løbetiden på den risikofrie rente.   

274. SET konstaterer, at den risikofrie rente i DMS’ dataserie er opgjort på bag-
grund af realkreditobligationer for bonds og diskontorenten for bills fremfor stats-
obligationer i noget af perioden, som DONG har påpeget. SET har noteret sig, at 
Erhvervsstyrelsen i et høringsnotat for teleområdet fra december 2015 anerkender 
Dansk Energis argumenter i forhold til dette. I et rapportudkast fra juni 2016 fast-
sætter Erhvervsstyrelsen en markedsrisikopræmie for et europæisk markedsindeks 
ved brug af historisk merafkast og survey-baserede resultater for ni europæiske 
lande inklusiv Danmark.29 Data for Danmark er dog ikke medtaget i undersøgelsen 
af historisk merafkast med den begrundelse, at beregningerne er baseret på real-
kreditobligationer og ikke statsobligationer. Ekspertgruppen har vurderet at datase-
rierne kan anvendes, hvorfor SET ikke medgiver DONG, at der er problemer med 
datagrundlaget.  

275.   SET er ikke enig i MEMAS’ betragtning om, at markedsrisikopræmien de-
fineres til 3 pct. i olierørledningslovens § 3c, stk. 2, og at dette taler for, at 5 pct. er 
sat for højt. Olierørledningsloven siger, at ”[…] egenkapital til finansiering af 
separationsfaciliteterne forrentes med den effektive rente for de aktuelle lån til 
finansiering af separationsfaciliteterne i samme regnskabsår med tillæg af 3 pro-
centpoint. […]”. Tillægget på 3 procentpoints svarer ikke til markedsrisikopræmi-
en men derimod til forskellen mellem egenkapitalomkostningen og fremmedkapi-
talomkostningen, jf. CAPM beskrevet i Boks 3. 

276. Ud fra en samlet vurdering baseret på WACC-ekspertgruppens anbefalinger 
anvendes en markedsrisikopræmie i modelberegningen på 5,00 pct. for 2016 og 
frem. 

Gældsrisikopræmie 

277. Fremmedkapitalomkostningen fastsættes som den risikofrie rente tillagt en 
gældsrisikopræmie, jf. boks 2. Gældsrisikopræmien afspejler, hvilket tillæg til den 
risikofri rente en långiver kræver, for at låne penge til virksomheden.  

278. Gældsrisikopræmien udtrykkes i WACC-formlen ved parameteren: IJK 

M(NNø�	�D�� = E� + C� E1 + G
1 − GH ∙ OPQH ∙

(1 − G)
(1 − R) + @� + IJKB ∙ G 

 
29https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/rapportudkast_til_revidering_af_metoden_for_beregning

_af_wacc_0.pdf 
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279. Der er flere forskellige metoder til at fastsætte gældsrisikopræmien. Overord-
net findes der følgende anvendte metoder: Risikopræmie på virksomhedsobligati-
oner, survey-baseret tilgang (lånetilbud fra markedsaktører), risikopræmie på bag-
grund af realkreditobligationer og historiske låneomkostninger.  

280. I beregningsmodellen er anvendt en gældsrisikopræmie på 0,75 pct. i perio-
den 1980-2008 og 1,5 pct. i perioden 2009-2010. De anvendte gældsrisikopræmier 
er oprindeligt blevet oplyst af DONG, jf. Boks 6.  

MEMAS’ synspunkter 

281. MEMAS mener, at gældsrisikopræmien ikke bør over stige 1,5 pct., som 
DONG tidligere har fundet rimeligt.  

DONG’s synspunkter 

282. DONG har fremsat en række synspunkter vedrørende den vurdering af den 
fremadrettede gældsrisikopræmie, som fremgår af SET’s høringsudkast, hvor 
gældsrisikopræmien fastsættes til 1,0 pct.   

283. DONG anfører, at WACC’en skal opgøres på stand-alone basis, og at der 
derfor skal ses bort fra ejermæssige forhold. SET har i sin vurdering inddraget det 
forhold, at DONG har haft adgang til låntagning med statsgaranti. DONG gør 
opmærksom på, at dette ikke er sket i praksis. 

284. DONG mener, at det er misvisende og urimeligt, at gældsrisikopræmien for 
opstrømssystemet beregnes ud fra en A-rating af kreditværdigheden. DONG påpe-
ger, at DONG Energy-koncernen har en kreditvurdering på BBB+ og at opstrøms-
aktiviteten bør vurderes på stand-alone vilkår. DONG vurderer, at den aktuelle 
kreditvurdering for opstrømsaktiviteten bør være i den nedre del af BBB-
segmentet. Det er desuden DONG’s opfattelse, at der bør anvendes et tillæg, som 
tager højde for opstrømsaktiviteten som et stand-alone selskab uden kreditvurde-
ring.         

285.  DONG anfører, at SET’s valg af obligationer med en løbetid på 7-10 år re-
sulterer i undervurdering af gældsrisikopræmien. DONG anbefaler, at der inklude-
res en portefølje af obligationer med en løbetid på mere end 10 år, således at den 
samlede portefølje opnår en gennemsnitlig løbetid på ca. 10 år. 

286. DONG gør gældende, at der i fastsættelse af gældsrisikopræmien bør tages 
hensyn til omkostninger i forbindelse med lånoptagelse. DONG bemærker, at der 
indgår et årligt tillæg på 8 basispunkter i beregningen af gældsrisikopræmien i 
WACC-ekspertgruppens rapport.  

287. DONG mener, at gældsrisikopræmien fra 2014 og frem bør være mindst 1,5 
pct. ud fra en samlet vurdering af ovennævnte forhold. 
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SET’s vurdering 

288. WACC-ekspertgruppen anbefaler, at gældsrisikopræmien fastlægges på bag-
grund af forskellen mellem den effektive rente på en virksomhedsobligation og 
renten på et risikofrit aktivt med samme løbetid. Det er nødvendigt at fastlægge 
kreditvurderingen, der afspejler selskabernes risiko, for at kunne beregne gældsri-
sikopræmien ud fra spreaded mellem virksomhedsobligationer fra sammenligneli-
ge selskaber. Da der ikke findes en tilgængelig kreditvurdering af et dansk el-
distributionsselskab, der alene forestår el-distributionsvirksomhed, vurderer ek-
spertgruppen, at kreditvurderingen for el-distributionsselskaber bør fastlægges på 
baggrund af kreditvurderingen af sammenlignelige virksomheder.  

289. WACC-ekspertgruppen vurderer, at det er teoretisk mest konsistent at fast-
lægge kreditrisikopræmien på baggrund af virksomhedsobligationer med samme 
løbetid, som anvendes til fastsættelse af den risikofrie rente. For el-
distributionsselskaber anvendes en 5-årig risikofri rente. WACC-ekspertgruppen 
anbefaler imidlertid, at gældsrisikopræmien for el-distributionsselskaber fastsættes 
som forskellen mellem den effektive rente på virksomhedsobligationer og statsob-
ligationer med en løbetid på over 10 år og en kreditvurdering på A og BBB. Denne 
løbetid er valgt, da ekspertgruppen anerkender, at el-distributionsselskaberne har 
behov for at optage lån med en længere løbetid end 5 år, dog med 5-årig renteperi-
ode, eftersom selskaberne har incitament til at optage lån med en rentejusterings-
hyppighed på 5 år, når den regulatoriske WACC justeres hvert femte år.  

290. Desuden anbefaler WACC-ekspertgruppen, at der gives et tillæg på 8 basis-
point for amortisering af gebyrer for udstedelse af lån og øvrige engangsomkost-
ninger. 

291. Gældsrisikopræmien, som anvendes i beregningsmodellen, fastlægges, som 
ekspertgruppen anbefaler for el-distribution, på baggrund af forskellen mellem den 
effektive rente på virksomhedsobligationer med den relevante kreditvurdering og 
renten på et risikofrit aktivt med samme løbetid.  

292. Kreditvurderingen for opstrømsaktiviteten skal efter SET’s vurdering fastsæt-
tes ud fra en stand-alone betragtning, dvs. uafhængigt fra DONG-koncernen. Da 
der ifølge DONG ikke findes en stand-alone kreditvurdering for opstrømsaktivite-
ten anvendes et skøn, der afspejler risikoen. DONG har igennem tiden haft både 
A- og BBB-vurderinger, men de seneste fem år har DONG primært haft en kredit-
vurdering på BBB+ [BBB plus]. DONG’s kreditvurdering er fastlagt for DONG-
koncernen som en enhed, og dækker alle koncernens aktiviteter30. Aktiviteterne 
spænder bredt og det er rimeligt at antage, at de enkelte aktiviteters kreditvurde-
ringer varierer fra koncernens.  

 
30 Salg af el og gas til privatkunder, distribution af el (og gas indtil 2016), olie og gas (E&P), el- og varmeproduk-

tion fra kraftværker, elproduktion fra vindmøller, opsætning af vindmølleparker, affaldsbehandling, og handel 
med energi (kilde: www.dongenergy.com). 
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293. Kreditvurderinger for forsyningsvirksomheder baseres på en række kriterier, 
som bl.a. inkluderer en vurdering af regulering på området31. SET finder det rime-
ligt at antage, at det samme ville gøre sig gældende, hvis opstrømssystemet skulle 
have en stand-alone kreditvurdering.  

294. Der er forhandlet adgang til opstrømssystemet og et tilsyn med prisernes 
rimelighed.  SET vurderer, at reguleringen for opstrøm gør aktiviteten mere risika-
bel end el-distribution, der reguleres af indtægtsrammeregulering, hvilket giver en 
relativ stor forudsigelighed omkring indtægterne og at sikrer selskaberne en høj 
grad af omkostningsdækning. Distributionsselskaberne er desuden i højere grad 
sikret indtægter, da selskaberne opererer som et reguleret naturligt monopol på 
områder, hvor forbrugerne har en relativ prisinelastisk efterspørgsel.  

295. Foruden større regulatorisk usikkerhed, er indtægterne fra opstrømssystemet 
også mere usikre, idet der kan transporteres gas fra Nordsøen til Holland via Tyra 
Vest-F3 og NOGAT, og de transporterede mængder kan variere på grund af pro-
duktionsstop ved gasfelter, etablering af nye gasfelter og nedlukning af eksisteren-
de gasfelter. På denne baggrund vurderer SET, at det er rimeligt, at anvende en 
BBB-kreditvurdering for opstrømssystemet.   

296. Løbetiden for det risikofrie aktiv i beregningsmodellen er 10 år. Dermed er 
det, jf. WACC-ekspertgruppens anbefalinger, mest konsistent at anvende en løbe-
tid på 10 år til fastsættelse af gældsrisikopræmien. Data for gældsrisikopræmier, 
der er relevante i forhold til modellen, er delt op i aktivklasser med en løbetid på 
enten 7-10 år eller over 10 år. Lig WACC-ekspertgruppens anbefaling for el-
distributionsselskaberne vælger SET at benytte obligationer med en løbetid over 
10 år til beregning af gældsrisikopræmien. 

297. SET estimerer gældsrisikopræmien på baggrund af data for forsyningsselska-
ber med en BBB-kreditvurdering og obligationer med en løbetid på over 10 år32. 
Dette beregnes som et simpelt gennemsnit af daglige observationer i de sidste tre 
måneder i det foregående kalenderår, dvs. oktober-december 2015 for beregning af 
2016-tariffen. Dette resulterer i et spread mellem virksomhedsobligationer og 
statsobligationer på 177 basispoint.   

298. SET finder, at der bør gives et tillæg på 8 basispoint for amortisering af geby-
rer for udstedelse af lån og øvrige engangsomkostninger jf. WACC-
ekspertgruppens anbefalinger.  

299. SET skønner på baggrund af ovenstående, at det er rimeligt at anvende en 
gældsrisikopræmie på 1,85 pct. 

 
31 Standard & Poor’s Ratings Service 

32 Baseret på J.P Morgans Maggie Utilities indeks hentet fra Thomson Reuters Eikon. BBB-kreditvurderingen i 
denne dataserie er et gennemsnit af kreditvurderingerne BBB-, BBB og BBB+. 
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Justeringer i beregningsmodellen 
 
300. SET’s samlede vurdering vedrørende den fremadrettede WACC er, at:  

- gearingen fastsættes til 50 pct. 
- beta aktiv fastsættes til 0,5 
- betarelation ændres til en Harris-Pringle betarelation  
- markedsrisikopræmien fastsættes til 5,0 pct.  
- gældsrisikopræmien fastsættes til 1,85 pct. inklusiv et tillæg for udstedel-

sesomkostninger 
  
301. Ovenstående ændringer øger WACC i beregningsmodellen. Samtidig er sel-
skabsskattesatsen og renteniveauet for 10-årige statsobligationer faldet, hvilket 
omvendt sænker WACC. Samlet set reduceres WACC som vist i Figur 6.  Den 
anvendte WACC i den fremtidige periode i beregningsmodellen er ændret fra 6,7 
pct.33 til 5,10 pct.  

302. Ændringerne påvirker modeltariffen i model 1 og 2, hvor aktivbasen forrentes 
årligt. Tariffen i model 3 påvirkes ikke af ændringen i WACC, da modellen ikke 
indeholder forrentning af aktivbasen, idet der tages udgangspunkt i et fuldt afskre-
vet opstrømssystem.  

FIGUR 6 | WACC I DEN OPDATEREDE OG JUSTEREDE BEREGNINGSMOD EL, FOR 
2016 OG FREM 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet  

 
33 Den anvendte WACC i perioden 2011-2023 i 2012- og 2014-afgørelsen. 
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MARKEDETS PRAKSIS 

MEMAS’ SYNSPUNKTER 
 
303. MEMAS gør gældende, at der foreligger relevante nye forhold vedrørende 
priser og vilkår for tredjepartsadgang til opstrømssystemer i Norge og Storbritan-
nien i forhold til den undersøgelse af markedets praksis, som indgår i grundlaget 
for Energitilsynets afgørelser fra 2012 og 2014. Det er MEMAS’ synspunkt, at der 
er tale om nye forhold, som understøtter, at en rimelig tarif i DONG’s opstrømssy-
stem er lavere end 5,75 øre/m3 (i 2012-niveau). 

304. For så vidt angår det norske opstrømssystem henviser MEMAS til, at Olje- 
og Energidepartementet i juni 2013 besluttede at sænke tarifferne, jf. ovenfor 
punkt 105. Med hensyn til de lange aftaler om transportkapacitet i de norske rør-
ledninger mener MEMAS ikke, at dette bør have indflydelse på tariffernes rele-
vans i markedssammenligningen. MEMAS henviser til, at de fire norske rørled-
ninger er væsentligt nyere end DONG’s opstrømssystem, og at lange aftaler derfor 
må ses som sikring for afbetalingen af investeringen, og den afbetaling har allere-
de fundet sted for DONG’s opstrømssystem.     

305. MEMAS anfører, at størstedelen af de britiske tariffer er for transport af våd 
gas og derfor ikke er sammenlignelige med tariffen i DONG’s opstrømssystem. 
MEMAS henviser til, at Energitilsynet i sin afgørelse af 30. oktober 2012 anvend-
te en processeringsfaktor på 25 pct. til omregning af transporttariffer for våd gas til 
de tilsvarende tariffer for tør gas. 

306. MEMAS anser ikke grundlaget for de notater fra NERA Economic Consul-
ting, som DONG har fremlagt, for retvisende i forhold til de konklusioner, som 
notaterne indeholder. MEMAS er således uenig i, at NERA på grundlag af britiske 
transportaftaler kan konkludere, at en processeringsfaktor på 25 pct. er for høj. 

307. Den offentliggjorte transportaftale ”CATS Transportation and Processing 
Agreement for the transportation and processing of Everest/Lomond Field Gas, 
dated 1st February 2010” underbygger således ifølge MEMAS, at det er relevant, at 
anvende en processeringsfaktor på 25 pct. MEMAS henviser til, at aftalen inde-
holder både en transport- og en processeringstarif på henholdsvis £8,5-£9,8 pr. 
1.000 m3 og £3,0-£3,5 pr. 1.000 m3, svarende til en processeringsfaktor på 26,2 
pct.34 

308. MEMAS mener, at Energitilsynet bør inddrage rapporten ”UKCS Ma-
ximising Recovery Review: Final Report” af Sir Ian Wood, som udkom den 24. 
februar 2014 (Wood-rapporten). MEMAS anfører, at baggrunden for rapporten 

 
34 MEMAS i indlæg af 10. november 2015: ”De 26,2% fremkommer ved at tage gennemsnittet af de 2 prisinter-

valler. Dermed bliver transporttariffen £9,15 per 1.000 m3 og processeringstariffen £3,25 per 1.000 m3 og den 
samlede tarif dermed £12,4 per 1.000 m3. Det svarer til at processering udgør 26,2 % af den samlede tarif 
(3,25/12,4).   
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var, at der har været flere eksempler på, at felter i den britiske del af Nordsøen 
ikke er blevet udviklet på grund af uenighed om vilkårene for adgang til transport 
og processering.  

DONG’S SYNSPUNKTER 
 
309. DONG er uenig med MEMAS i, at der er nye forhold i relation til tariffast-
sættelsen i andre opstrømssystemer, som taler for, at tariffen i Tyra-Nybro bør 
være lavere end 5,75 øre/m3 (i 2012-niveau). 

310. DONG gør gældende, at tariffer for henholdsvis våd og tør gas er sammen-
lignelige størrelser, og at det alene er afgørende for en sammenligning, om tariffen 
er med eller uden behandling (processering). 

311.  Den tarifnedsættelse, som er vedtaget i Norge, er efter DONG’s opfattelse 
ikke relevant for perioden forud for den 1. oktober 2016, hvor den får effekt. Der-
udover henviser DONG til, at langt størstedelen af kapaciteten i det norske op-
strømssystem er booket på langvarige aftaler. Da tarifnedsættelsen ikke omfatter 
aftaler indgået før den 1. juli 2013, får den alene betydning for en meget begrænset 
del af transportkapaciteten i det norske opstrømssystem. 

312. DONG anser ikke Wood-rapporten for relevant for denne klagesag, da den 
alene indeholder forslag og anbefalinger, som der endnu ikke er truffet beslutning 
om at implementere.    

313. DONG har indhentet to notater fra NERA Economic Consulting. Begge nota-
ter er dateret den 30. januar 2015 og vedrører henholdsvis ”Benchmarking of 
North Sea Pipeline Tariffs” (bilag 2, underbilag 3) og ”DERA’s Analysis of North 
Sea Gas Tariffs” (bilag 2, underbilag 4).  

314. DONG gør gældende, at NERA’s oplysninger om tariffer i henholdsvis 
Gassco’s område D og i de britiske opstrømssystemer viser, at D.O.G.S.’ tariffer 
er på niveau med både de norske og de britiske tariffer, og at der ikke har været en 
faldende pristendens over tid. 

315. DONG gør endvidere på grundlag af oplysninger og beregninger fra NERA 
gældende, at den processeringsfaktor på 25 pct., som Energitilsynet har anvendt, er 
for høj. 

316. Det fremgår af NERA’s notat om benchmarking af tariffer, at det er udarbej-
det på grundlag af tarifoplysninger fra henholdsvis Gassco’s og operatørerne af de 
britiske opstrømssystemers hjemmesider, og at man har søgt at indsamle oplysnin-
ger om tariffer i aftaler, som var gældende i perioden 2012-2014. Notatet indehol-
der følgende konklusion: 

”The benchmarking analysis presented in this memo find that Norwegian and 
British tariffs for transport-only of gas from production fields to downstream mar-
kets are in the range 5.20 DKK ore/ncm to 11.88 DKK ore/ncm. We find a wider 
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range for bundled contracts, of 1.44 DKK ore/ncm to 16.94 DKK ore/ncm. Our 
analysis also shows that offshore pipeline tariffs in Norway and UK are not close-
ly correlated with the length of the route covered by the tariff, and hence there is 
no basis for adjusting tariffs for length in any of the comparisons considered 
above.”   

317. I det andet notat har NERA undersøgt de norske og britiske tariffer, som ind-
går i sammenligningen i tilsynets afgørelser fra 2012 og 2014. NERA konkluderer, 
at de tariffer, som er resultatet af deres undersøgelser og beregninger, i det store 
hele svarer til de tariffer, som tilsynet har anvendt i sine afgørelser. NERA påpe-
ger, at tariffen i Statfjord-St. Fergus er steget betydeligt i 2013 i forhold til de 
2011-tariffer, som indgår i tilsynets markedssammenligning. 

318. I samme notat undersøger NERA Energitilsynets processeringsfaktor på 25 
pct. ved omregning af tariffer, som indeholder både transport og processering 
(bundled tariffs), til rene transporttariffer (transport-only tariffs). Undersøgelsen 
fokuserer på tarifferne i CATS-systemet, da det er det eneste opstrømssystem, 
hvor NERA kunne konstatere begge typer tariffer.35 Her beregner NERA tariffen i 
de rene transportaftaler til i gennemsnit at være 19-20 pct. lavere end i aftaler, som 
indeholder både transport og processering. 

319. NERA laver også en beregning baseret på 33 aftaler i de britiske opstrømssy-
stemer; 7 rene transportaftaler og 26 aftaler om både transport og processering. På 
den baggrund laver NERA en samlet konklusion om, at en rimelig ”rabat” for rene 
transportaftaler synes et være i et spænd mellem 9 og 19 pct., og at en ”rabat” lige 
midt imellem på 14 pct. må udgøre et rimeligt estimat for en processeringsfaktor.     

320. I sit høringssvar af 2. maj 2016 anfører DONG, at NERA’s notater tilføjer 
nye faktuelle oplysninger til sagen, og at SET i sit høringsudkast har gengivet og 
anvendt NERA’s oplysninger forkert for så vidt angår oplysningerne om britiske 
transportaftaler henholdsvis med og uden processering (behandling).  

321. DONG anfører endvidere i sit høringssvar, at SET uberettiget afskærer op-
lysninger om tariffen i 31 britiske transportaftaler, herunder for opstrømssystemer, 
der i forhold til længde minder mere om Tyra-Nybro-rørledningen, end de syste-
mer, som SET har valgt at inddrage i sammenligningen.  

322. I sit høringssvar af 7. november 2016 anfører DONG, at den NOGAT-tarif, 
som DONG har fået tilbudt, i mangel af modstridende oplysninger, må antages at 
være det generelle tarifniveau i NOGAT. DONG anfører derudover, at NOGAT er 
underlagt et ikke-diskriminationskrav, og at det følger af EU-retten, at der ikke må 
opkræves urimelige priser.    

 
35 Det fremgår således af notatet, side 1 under ”Summary”: ”Our analysis of the discount for transport-only ser-

vice focussed on the Central Area Transmission System (CATS) because it is the only system for which we 
found evidence of tariffs for both bundled and transport-only contracts.” 
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323. DONG har endvidere anmodet professor i finansiering ved CBS, Ken L. 
Bechmann, om at foretage en statistisk analyse af sammenhængen mellem tarifni-
veau og rørlængde.  

324. Ken L. Bechmann konkluderer i sin analyse (bilag 13, underbilag 12), at der 
intet belæg er for en simpel lineær sammenhæng mellem rørlængde og tarifniveau, 
da den lineære model viser en lav forklaringsgrad36 og er insignifikant37 (irrelevant 
som model). Der konkluderes desuden, at der slet intet belæg er for en proportio-
nal sammenhæng mellem rørlængde og tarifniveau, da konstantledet (skæringen 
med Y-aksen) er stærkt signifikant, mens hældningen ikke er signifikant.  

325. Det fremgår derudover af Ken L. Bechmanns analyse, at forklaringsgrad og 
signifikans (relevans) forbedres, når den lineære model udvides til at være kvadra-
tisk, hvilket yderligere skulle vise, at det ikke er rimeligt at beskrive en lineær 
sammenhæng mellem rørlængde og tarifniveau.  

326. DONG mener, at der hermed foreligger nye undersøgelser om manglende 
sammenhæng mellem rørlængde og tarif, som må føre til, at SET må foretage en 
ny vurdering af, om der er grundlag for at anvende en længdenormering i tarif-
sammenligningen. DONG anfører, at det alene er sagligt at foretage reguleringer i 
de faktiske tariffer, hvis det påviseligt gør tarifferne mere sammenlignelige, og at 
dette ikke er tilfældet med en regulering efter rørlængde. 

327. DONG henviser til, at analysen viser, at tariffen for transport i rørledninger 
op til 500 km. svinger mellem knap 2 øre/m3 og ca. 17 øre/m3, og anfører, at 
DONGs tarif ligger midt i dette spænd. 

SET’S VURDERING 
  
328.  SET har som nævnt undersøgt markedets praksis ved at indhente opdaterede 
oplysninger om de norske, britiske og hollandske tariffer, som indgik i sammen-
ligningen i 2012- og 2014-afgørelsen. 

329. Wood-rapporten, som MEMAS henviser til, indeholder anbefalinger, som 
man fra den britiske regerings side har besluttet at implementere, blandt andet ved 
at oprette en ny Oil and Gas Authority pr. 1. april 2015. Der er imidlertid efter 
SET’s vurdering ikke tale om konkrete omstændigheder, som i sig selv har betyd-
ning for afgørelsen af denne klagesag. 

 
36 Forklaringsgraden er et mål for, hvor stor en del af variationen i den uafhængige variabel (dvs. den variable, der 

forsøges forklaret, som i tilfælde er tarifniveauet), der samlet er forklaret af den estimerede sammenhæng. Ved 
en forklaringsgrad på 1er al variation forklaret ved den estimerede sammenhæng, mens intet er forklaret ved en 
forklaringsgrad på 0.  

37 Statistisk signifikans indikerer, om der er statistisk belæg for, at forklarende variabler er relevante i beskrivel-
sen af en uafhængig variabel.   
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330. I forhold til DONG’s synspunkter om i) at Energitilsynets omregning (læng-
denormering) er usaglig og uegnet som sammenligningsredskab, da der ikke er en 
lineær simpel sammenhæng mellem tariffens størrelse og rørledningens længde, ii) 
at Energitilsynets markedsvurdering er utilstrækkelig og bør omfatte flere trans-
portstrækninger og opstrømssystemer, iii) og at der ikke er grundlag for at reduce-
re britiske og hollandske vådgastariffer med 25 pct. før sammenligning med 
DONG’s tarif, bemærker SET, at DONG gjorde de samme synspunkter gældende 
ved den forrige klagesags behandling i Energiklagenævnet.  

331. Energiklagenævnet konstaterede i sin afgørelse af 7. oktober 2013, at der er 
betydelige vanskeligheder forbundet med at foretage en sammenligning af marke-
dets praksis på grund af de store forskelle i systemernes opbygning, længde, etab-
leringsomkostninger, regulatoriske forhold og tarifsammensætning, herunder våd- 
og tørgastariffer. Samtidig konstaterede nævnet med henvisning til opstrømsbe-
kendtgørelsens § 7, stk. 5, at markedets praksis skal indgå som en del af det sam-
lede skøn, og at det derfor er nødvendigt, at finde en metode/fremgangsmåde til at 
gøre de forskellige tariffer sammenlignelige. Nævnet vurderede, at omregning med 
udgangspunkt i rørledningens længde - på baggrund af de meget vanskelige sam-
menligningsomstændigheder - er en egnet metode hertil. 

332. Derudover fandt Energiklagenævnet, at det er et sagligt kriterium at udvælge 
opstrømssystemer beliggende i Gassco’s zone D til at indgå i sammenligningen, 
idet nævnet lagde vægt på, at Tyra-Nybro er beliggende i denne zone, jf. figur 2 
ovenfor. 

333. Det NERA-notat (bilag 2, underbilag 3), som DONG har indhentet, indehol-
der oplysninger om tariffer i flere norske rørledninger i område D, end de fire som 
indgår i SET’s sammenligning. Det har imidlertid ikke nogen betydning for sam-
menligningen, da tarifferne er regulerede og dermed er ens for mange af de norske 
rørledninger, hvilket også fremgår af tabel A.2 i NERA’s notat. Da de tariffer, som 
indgår i SET’s markedsammenligning er repræsentative for de højeste norske tarif-
fer i zone D, vil det ikke have nogen selvstændig betydning, om der indgår flere af 
de norske tariffer, som fremgår af NERA’s notat. 

334. Af de 33 britiske tariffer, som er oplyst i NERA’s notat tabel A.3, er syv tarif-
fer hentet fra aftaler i CATS-systemet, dvs. aftaler om transport i rørledningen fra 
CATS Riser-platformen eller fra en tie-in til rørledningen og til Teeside. Alle syv 
aftaler indgår i grundlaget for SET’s markedssammenligning. SET er ikke klar 
over, hvorfor tarifferne i CATS-aftalerne i NERA’s tabel A.3. er forskellige, da de 
offentliggjorte ”summarys” af transportaftaler angiver tarifferne i et interval, og 
der er angivet et enslydende interval i alle aftaler (dog forskelligt interval for hen-
holdsvis ”transport-only” og ”bundled” contracts).38  

 
38 Kilde: http://www.catspipeline.com/customer-information-disclosures/ullage-and-deals/ 
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335. I NERA’s oversigt over britiske tariffer (tabel A.3) angives tariffen i Stat-
fjord-St. Fergus to gange med tarifniveauet henholdsvis før og efter 2013. Det er 
tariffen gældende fra 2013, som indgår i SET’s opdaterede tarifsammenligning. 

336. På den baggrund kan det konstateres, at ni af de 33 britiske aftaler, som frem-
går af NERA’s notat, indgår i SET’s markedssammenligning, og at DONG således 
ikke har ret i, at SET alene anvender to af de angivne aftaler. 

337. SET mener ikke, at oplysningerne i NERA’s notat, giver grundlag for at kon-
kludere, at SET’s markedssammenligning er utilstrækkelig. SET har som nævnt 
lagt vægt på, at der indgår såvel britiske som norske opstrømssystemer, der alle er 
beliggende i GASSCO’s område D, som også er den del af Nordsøen, som Tyra-
Nybro er beliggende i, jf. figur 2 ovenfor. I øvrigt bemærker SET, at ifølge oplys-
ningerne i NERA’s notat er de fleste af de britiske tariffer lavere end dem, som 
indgår i SET’s markedssammenligning.      

338. NERA konstaterer endelig, at vilkårene for adgang til det hollandske op-
strømssystem er fortrolige, og at NERA – ligesom SET - derfor ikke har været i 
stand til at finde offentligt tilgængelige oplysninger om hollandske tariffer. SET 
har indhentet oplysninger, om den tarif, som MEMAS betaler for transport i NO-
GAT. Oplysningen er imidlertid fortrolig, og kan derfor ikke videregives til 
DONG eller andre.     

339. Omregningen (længdenormeringen) er anvendt af SET til det formål at opnå 
en vis sammenlignelighed mellem størrelser, som er meget vanskelige at sammen-
ligne, jf. Energiklagenævnets bemærkninger herom. Der tages hensyn til forskelle 
mellem de sammenlignede opstrømssystemer ved udøvelsen af det samlede skøn. 
Der er således opstrømssystemer i Nordsøen, hvor der er forhandlet adgang, uden 
at der er krav om rimelige priser39, ligesom der er opstrømssystemer, hvor der er 
adgang med regulerede priser.  

340. Det giver derfor sig selv, at der ligger forskellige forudsætninger til grund for 
tariffastsættelsen i henholdsvis det norske, det britiske og det hollandske system. 
Hertil kommer at det alene er i det norske system, hvor der er reguleret adgang, at 
tariffastsættelsen sker på et gennemsigtigt grundlag. Det er derfor i praksis ikke 
muligt at etablere en sammenligning, hvor der tages højde for alle forhold. Det er 
imidlertid et krav efter opstrømsbekendtgørelsen, at ”markedets praksis for aftaler 
af tilsvarende varighed og omfang” indgår i skønnet, og Energiklagenævnet har 
tiltrådt, at det derfor er nødvendigt, at finde en metode/fremgangsmåde til at gøre 
de forskellige tariffer sammenlignelige.  

 
39 Der er SET bekendt ikke anden regulering af tredjepartsadgang til opstrømsrørledninger i Nederlandene, end 

hvad der følger af den nationale og EU-retlige konkurrencelovgivning. Gasdirektivets artikel 34 pålægger ikke 
ejere eller operatører af opstrømsrørledninger nogle direkte forpligtelser i forhold til tredjepartsadgang, da di-
rektivet alene pålægger medlemsstaterne at træffe nødvendige foranstaltninger til at sikre tredjepartsadgang til 
opstrømsrørledningsnet og at inddrage nærmere angivne målsætninger, herunder om rimelig og åben adgang.   
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341. De indvendinger mod sammenligningsmetoden, som DONG anfører, er ikke 
nye, da de også blev gjort gældende for Energiklagenævnet. Det gælder også den 
omstændighed, at der ikke er en lineær sammenhæng mellem tarifferne og rørled-
ningernes længde.  

342. SET er ikke enig med DONG i, at de beregninger og analyser fra henholdsvis 
NERA og Ken L. Bechmann, som DONG har indhentet, kan begrunde, at det ikke 
længere er sagligt at anvende den metode til tarifsammenligning, som Energikla-
genævnet har taget stilling til. 

343. SET lægger herved vægt på, at konklusionerne i de to notater alene understøt-
ter allerede kendte omstændigheder. Der er således ikke tale om svagheder ved 
sammenligningen, som Energitilsynet og Energiklagenævnet ikke har været op-
mærksomme på.  

344. Uanset at den matematiske analyse i Ken L. Bechmanns notat viser, at den 
lineære model kan udvides til at være kvadratisk med henblik på at øge forkla-
ringsgrad og statistisk signifikans (relevans), vil det efter SET’s vurdering ikke 
forbedre grundlaget for sammenligningen med tariffer i andre opstrømssystemer, 
da dette således heller ikke tager højde for de forskelle, der er med hensyn til op-
bygning, etableringsomkostninger, regulering, adgangsvilkår og tarifsammensæt-
ning.   

345. Endelig henviser DONG til, at analysen i Ken L. Bechmanns notat viser, at 
tariffen for transport i rørledninger op til 500 km svinger mellem knap 2 øre/m3 og 
17 øre/m3, og at D.O.G.S.’ tarif ligger midt i dette spænd. Ifølge D.O.G.S.’ på-
stand i denne sag skal Energitilsynet imidlertid træffe afgørelse om, at en tarif på 
12,12 øre/m3 i 2015-niveau er rimelig. Dette tarifniveau vil være noget højere end 
midt i det spænd, som DONG henviser til.   

346. SET er enig med DONG i, at våd- og tørgastariffer kan sammenlignes, men 
der skal tages højde for, at prisen er forskellig alt efter, om der alene er tale om en 
transportydelse, eller ydelsen også omfatter processering. Energiklagenævnet fandt 
ud fra en konkret vurdering af de oplysninger, som forelå for nævnet, at det ikke er 
urimeligt, at ”der korrigeres fra vådgastransport til tørgastransport ved at reducere 
vådgastariffen med 25 pct.”. 

347. DONG gør nu med henvisning til NERA’s notat gældende, at den processe-
ringsfaktor, som Energitilsynet anvender ved omregningen er ca. 44 pct. for høj. 

348. Som anført af MEMAS vil en beregning af processeringsfaktor med ud-
gangspunkt i en af CATS-aftalerne CATS (”Transportation and Processing Agre-
ement for the transportation and processing of Everest/Lomond Field Gas, dated 
1st February 2010”) give en processeringsfaktor på 26,2 pct. 

349. NERA beregner en gennemsnitlig ”rabat” på rene transportaftaler i CATS på 
19-20 pct. NERA anfører, at CATS er det eneste af de britiske opstrømssystemer, 
hvor NERA har kunnet finde tariffer for aftaler både med og uden processering. 
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De britiske transportaftaler, som NERA udvider beregningen med, er således med 
undtagelse af fem aftaler udelukkende transportaftaler, som omfatter både trans-
port og processering. SET vurderer ikke, at denne beregning understøtter, at en 
processeringsfaktor på 25 pct. er for høj sammenlignet med, at niveauet nogenlun-
de svarer til det, som kan udledes af CATS-aftalerne.  

350. På den baggrund vurderer SET heller ikke, at NERA’s notat indeholder op-
lysninger, som giver anledning til at ændre den processeringsfaktor, som anvendes 
ved sammenligningen af våd- og tørgastariffer. 

351. Det bemærkes i øvrigt, at D.O.G.S.’ tarif for ”Off-spec. Gas” (tariffen for 
gas, som ikke overholder de fastsatte specifikationer, f.eks. våd gas) udgør 7,34 
øre/m3 (2015-niveau), hvilket svarer til 60 pct. af D.O.G.S.’ tarif for transport af 
tør gas (inden regulering). 

352. De opdaterede oplysninger om tarifniveauet i de norske og britiske opstrøms-
systemer, som indgår i markedssammenligningen, fremgår af tabel 10. Tabellen 
viser også den beregnede længdenormerede tarif ved anvendelse af samme tarif pr. 
kilometer rørledning i Tyra-Nybro som i de øvrige rørledninger. 

TABEL 10 | TARIF I ANDRE OPSTRØMSSYSTEMER OG OMREGNING TIL KM-BASEREDE  
TARIFFER (KOPI AF TABEL 4) 

Opstrømssystem  Tarif  Rørlængde  km-tarif  
km-baseret tarif sva-
rende til Tyra-Nybro  

 DKK øre/Nm3  km DKK øre/Nm3/km  DKK øre/Nm3  

NL: NOGAT *)  [beløb slettet] 266 [beløb slettet] [beløb slettet] 

UK: Statfjord-St. Fergus 11,85-15,01 451 0,026-0,033 6,02-7,63 

UK: Cats Riser Platform-Teesside 10,77-12,37 404 0,027-0,031 6,11-7,01 

NO: Kollsnes-Dunkerque 10,29 1141 0,009 2,07 

NO: Kollsnes-Zeebrügge 10,29 1112 0,009 2,12 

NO: Kollsnes-Dornum 10,29 921 0,011 2,56 

NO: Kårsto–Dornum 10,83 658 0,016 3,77 

Norske tariffer gældende fra 1. oktober 2016 

NO: Kollsnes-Dunkerque 3,11 1141 0,003 0,62 

NO: Kollsnes-Zeebrügge 3,11 1112 0,003 0,64 

NO: Kollsnes-Dornum 3,11 921 0,003 0,77 

NO: Kårsto–Dornum 3,11 658 0,005 1,08 
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Kilde: Shell, BP, CATS pipeline, Gassco og SET’s egne beregninger ud fra oplysninger fra DONG om 
tilbudt tarif for månedsaftaler i NOGAT. 

Noter: *) Nogat-tariffen omfatter behandling af våd gas. 1) Tarifferne er opgjort i 2015-værdier, med 
mindre andet er angivet. 2) De km-baserede tariffer er beregnet således: %& − !�,���)	)��*� =
	�����ø���	��
�
��	�����ø��
�����
��	�æ���
 ∙ �æ�����	���	���� −  �!��	(229	%&). 3) I omregningen til DKK er der brugt dagli-

ge valutakurser for perioden 1. november 2014 – 31. oktober 2015. For ruten St. Fergus – Statfjord 
gælder tariffen fra 2013, hvorfor denne er fremskrevet med maksimum af inflation eller 1 pct. årligt, som 
det fremgår af deres tarifblad. For ruten Cats Riser Platform – Teeside er tariffen angivet i 2005 priser, 
hvorfor denne også er fremskrevet med inflationen. 4) De britiske tariffer opgjort i GBP er steget pga. 
fremskrivning med det britiske forbrugerprisindeks. Tarifferne er dog faldet opgjort i DKK, da valutakur-
sen for DKK/GBP er faldet.  

353. Beregningsresultaterne i tabellen viser, at anvendelse af en kilometerbaseret 
tarif i Tyra-Nybro baseret på en omregning af tarifferne i andre systemer til en 
kilometerbaseret tarif ville føre til en tarif i Tyra-Nybro på mellem 0,62 og [beløb 
slettet] øre/m3.    

KONKURRENCEHENSYN 
 
354. Det er MEMAS’ opfattelse, at en rimelig tarif for transport i DONG’s op-
strømssystem har central betydning for MEMAS’ og andre leverandørers mulig-
hed for at konkurrere med DONG på engrosmarkedet for naturgas og for en opti-
mal udnyttelse af gasforekomster i Nordsøen. 

355. For MEMAS vil en høj tarif i Tyra-Nybro betyde, at flere mængder føres til 
Holland, og at udbuddet af gas i Danmark - som kan konkurrere med DONG - 
bliver mindre. 

356. I undersøgelser foretaget forud for afgørelsen af 30. oktober 2012 konstatere-
de Energitilsynet, at tariffen i opstrømssystemet har betydning for indgåelse af 
større aftaler om handel med gas på det danske engrosmarked.  

357. Særligt på det primære engrosmarked er det Energitilsynets vurdering, at 
prisen for transport i opstrømssystemet har betydning for, at andre udbydere end 
DONG fører gas til Danmark. Energitilsynets undersøgelser viser, at prisen for 
transport i opstrømssystemet i perioden juli 2011 – maj 2012 (der regnes med en 
tarif på 10 øre/m3) udgjorde mellem ca. 3 og 7,5 pct. af spotprisen på den danske 
børs Nord Pool Gas (nu Gaspoint Nordic). I perioden 1. april – 30. oktober 2014 
udgjorde tariffen på 5,94 øre/m3 mellem ca. 3 og 4,5 pct. af spotprisen.  

358. Det er Energitilsynets vurdering, at de transportomkostninger – som op-
strømstariffen udgør en del af – er en væsentlig marginal omkostning for aktørerne 
på engrosmarkedet for naturgas, jf. Energitilsynets rapport: Analyse af konkurren-
cen på det danske engrosmarked for naturgas, december 2015, side 50-53. 



ENERGITILSYNET | KLAGE OVER TARIF FOR TRANSPORT I OPSTRØMSSYSTEMET TYRA-NYBRO 

 

Side 67/78 

SAMLET VURDERING AF NIVEAUET FOR EN RIMELIG TARIF (PÅSTAND 1)   

INDLEDNING 
 
359. Ved afgørelsen af en klagesag som denne, skal Energitilsynet som tvistbilæg-
gelsesmyndighed i medfør af opstrømsbekendtgørelsens § 7, stk. 4, fastsætte en 
specifik pris, som vurderes rimelig for ydelserne i de transportaftaler, som klagen 
vedrører. 

360. MEMAS har klaget over tariffen i transportaftaler indgået med henholdsvis 
DONG og D.O.G.S. fra november 2012 og frem. Som det fremgår af vurderingen 
oven for i punkt 131-139, er SET ikke enig med DONG i, at Energitilsynet ikke 
har kompetence til at behandle MEMAS’ klage over tariffen i aftaler indgået fra 
november 2012.  

361. Der er som nævnt opnået enighed mellem parterne om en forhandlet løsning 
af den del af klagen, som vedrører transportaftaler, hvor der bookes kapacitet på 
uge- og dagsbasis (Week-Ahead og Day-Ahead). Energitilsynet tager ved denne 
afgørelse derfor alene stilling til tarifniveauet i de månedsaftaler, som parterne har 
indgået om transport i Tyra-Nybro. 

TRANSPORTAFTALER INDGÅET I PERIODEN NOVEMBER 2012-1. APRIL 2014 
 
362. Energitilsynet har ved tidligere afgørelser taget stilling til niveauet for en 
rimelig tarif i transportaftaler, som MEMAS indgik med DONG i perioden indtil 
november 2012. 

363. Baggrunden for denne nye klage fra MEMAS er - for så vidt angår perioden 
indtil 1. april 2014 - at parterne ikke har kunnet forhandle sig til enighed om en 
tarif for MEMAS i perioden, indtil DONG sænkede tarifferne for alle transport-
kunder i opstrømssystemet med virkning fra den 1. april 2014. Der er som nævnt 
tale om en tarifsænkning med forbehold for at opkræve yderligere betaling, hvis 
DONG får medhold i den retssag, som selskabet har anlagt mod Energiklagenæv-
net. 

364. Der er ikke regulerede tariffer for adgang til opstrømssystemet. Energitilsynet 
skal derfor ikke fastsætte, revidere eller tage stilling til tarifniveauet årligt eller på 
nærmere fastsatte tidspunkter i øvrigt.  

365. Udover at fungere som tvistbilæggelsesmyndighed skal Energitilsynet føre 
tilsyn med, at de forhandlede priser og betingelser for tredjepartsadgang er rimeli-
ge, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 6. Den rimelighedsbedømmelse, som skal fore-
tages i medfør af tilsynsforpligtelsen i opstrømsbekendtgørelsens § 6, svarer til 
den bedømmelse, som tilsynet skal foretage i en klagesag som denne. Det har 
Energiklagenævnet tiltrådt i nævnets afgørelse af 7. oktober 2013. 

366. Da Energitilsynet ikke skal udmelde årlige tarifskøn, er udgangspunktet, at 
når Energitilsynet har taget stilling i en sag om niveauet for en rimelig tarif, er 
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denne således udtryk for Energitilsynets vurdering indtil videre ud fra de omstæn-
digheder, som foreligger. Energitilsynet kan i anledning af en klage eller af egen 
drift på ny vurdere, om tarifniveauet er rimeligt, jf. opstrømsbekendtgørelsens §§ 6 
og 7. Det vil i den forbindelse have betydning, om der er sket væsentlige ændrin-
ger i de omstændigheder, som Energitilsynet har baseret sit skøn på.  

367. MEMAS har oplyst, at selskabet i september 2014 meddelte DONG, at der 
ville blive indgivet en ny klage til Energitilsynet over prisen for transport i Tyra-
Nybro. Dette skete efter, at det ved forhandlinger i foråret og sommeren 2014 ikke 
var lykkedes at opnå enighed med DONG om tilbagebetaling til MEMAS for peri-
oden efter oktober 2012. Heroverfor påstår DONG, at Energitilsynet skal anerken-
de en tarif på 10,23 øre/m3 i 2012-niveau som rimelig. 

368. SET har forstået oplysningerne om forløbet sådan, at MEMAS krævede, at 
DONG nedsatte tarifferne i MEMAS’ transportaftaler fra november 2012 og frem 
til det samme niveau, som DONG ved Energitilsynets og Energiklagenævnets 
afgørelser var blevet pålagt at nedsætte tariffen til i aftalerne for perioden indtil 
november 2012.    

369. Der er derfor ikke grundlag for at pålægge DONG at fastsætte tariffen til et 
lavere niveau end 5,75 øre/ m3 i 2012-niveau for transportaftaler indgået mellem 
parterne i perioden november 2012 – marts 2014, da det må antages, at MEMAS 
ville have accepteret dette niveau, og da SET ikke vurderer, at en højere tarif er 
rimelig. 

370. På den baggrund pålægger Energitilsynet DONG at fastsætte tariffen i må-
nedsaftaler indgået med MEMAS i perioden november 2012 – marts 2014 til 5,75 
øre/m3 i 2012-niveau. Denne tarif skal dække både kapacitets- og volumenbeta-
ling. 

TRANSPORTAFTALER INDGÅET I PERIODEN FRA 1. APRIL 2014 
 
371. Det er MEMAS’ synspunkt, at også den tarif, som DONG har fastsat for pe-
rioden efter 1. april 2014, er for høj. Dette støtter MEMAS navnlig på to argumen-
ter; dels at en rimelig tarif nu bør være lavere end det niveau på 5,75 øre/m3, som 
Energitilsynet vurderede som rimeligt i sin afgørelse fra januar 2014, og dels at 
DONG’s ændring af tarifstrukturen betyder, at tariffen ikke reelt fastsættes på det 
niveau, som Energitilsynet har vurderet som rimeligt. 

372. I en klagesag som denne, der vedrører transportaftaler indgået over en længe-
re periode, må Energitilsynet vurdere, fra hvilket tidspunkt et eventuelt revideret 
tarifskøn bør gælde. 

373. Ved denne vurdering lægger SET vægt på, at reguleringen i opstrømsbe-
kendtgørelsen ikke lægger op til, at Energitilsynet skal eller bør lave nye tarifskøn 
løbende. Bekendtgørelsen fastsætter, at der er forhandlet tredjepartsadgang, og at 
Energitilsynet skal gribe ind over for urimelige priser og vilkår. Det er efter SET’s 
opfattelse ganske klart, at det ikke har været hensigten, at tilsynsmyndigheden 
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løbende – f.eks. årligt – skal revidere sit skøn for niveauet for en rimelig tarif. SET 
finder ikke, at en kontinuerlig indgivelse af klager, kan ændre herpå, henset til at 
der ikke er regulerede priser for tredjepartsadgang. 

374. De transportaftaler, som både denne og den tidligere klagesag mellem parter-
ne vedrører, er indgået på de standardvilkår, som DONG har fastsat og offentlig-
gjort. MEMAS har i sin klage peget på forhold, som bør opdateres, i det grundlag, 
som Energitilsynet baserer sit skøn på. Det drejer sig navnlig om, hvor meget gas, 
der faktisk er transporteret i Tyra-Nybro i årene efter 2011 i forhold til de progno-
ser, som er indgået i afgørelsesgrundlaget, samt det forhold, at det i 2013 er vedta-
get at sænke opstrømstarifferne i den norske zone D. 

375. SET er enig i, at der er tale om omstændigheder, som er relevante for det 
grundlag, som Energitilsynet baserer sit skøn på. Da vurderingen baserer sig på et 
bredt rimelighedsskøn, mener SET imidlertid ikke, at der er tale om omstændighe-
der, som i sig selv ændrer væsentligt ved de forudsætninger, som SET baserede sit 
skøn på ved vurderingen af tarifniveauet i afgørelserne fra oktober 2012 og januar 
2014. 

376. Der er efter SET’s vurdering alene tale om omstændigheder, som skal indgå i 
SET’s løbende opdatering af de data, som danner grundlaget for skønnet. SET 
lægger herved vægt på, at afvigelser i de transporterede mængder i enkelte år i 
forhold til de prognoser, som indgår i modelberegningen, har begrænset betydning 
for det samlede skøn, og at de tarifsænkninger, som er vedtaget i Norge, først træ-
der i kraft i 2016.    

377. Der er i 2016 fremkommet oplysninger, som kan indebære væsentlige æn-
dringer af betydning for det grundlag, som Energitilsynet baserer sit skøn på. Par-
terne anser da også oplysningerne om nedlukning af Tyra og usikkerhed om, hvor-
vidt Hejre-feltet kommer i produktion, som væsentlige nye omstændigheder.  

378. SET foretager derfor denne nye vurdering af, om et tarifniveauet på 5,75 
øre/m3 i 2012-niveau under de nye omstændigheder er rimeligt fra 2016 og frem.  

379. Energitilsynets vurdering af et rimeligt tarifniveau skal baseres på et bredt 
skøn, hvor der tages hensyn til afholdte omkostninger til drift af opstrømssystemet, 
en rimelig forrentning af den investerede kapital, markedets praksis og konkurren-
cemæssige hensyn, jf. Energiklagenævnets afgørelser af 3. oktober 2013 og 19. 
juni 2014.   

380. Energiklagenævnet tiltrådte i sin afgørelse af 19. juni 2014, at Energitilsynet 
ved tarifskønnet konkret havde taget udgangspunkt i DONG’s modeltekniske 
driftsomkostninger sammenholdt med markedets priser.  

381. Ved vurderingen af omkostningselementer lægger SET vægt på, at Energi-
klagenævnet har tiltrådt, at modelberegningen er egnet som grundlag for det sam-
lede skøn over et fremtidigt tarifniveau, der samlet set sikrer, at DONG får dækket 
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driftsomkostninger, afskrivninger og en rimelig forrentning af den investerede 
kapital set over opstrømssystemet samlede levetid. 

382. SET har i vurderingen oven for taget stilling til en række spørgsmål af betyd-
ning for modelberegningen, herunder levetid, mængdeforventninger og WACC.    

383. Resultatet af den opdaterede modelberegning med anvendelse af de værdier 
og parametre, som er gennemgået oven for fremgår af tabel 11: 

TABEL 11 | 2016-TARIF, MODEL 1-3. OPDATERET OG JUSTERET MODEL  

(øre/m3) Scenarie A  Scenarie B  

2016-tarif (model 1) -5,82 3,71 

2016-tarif (model 2) -0,54 2,13 

2016-tarif (model 3) 3,45 3,45 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

384. Ved vurderingen af omkostningselementet i det samlede skøn lægger SET 
vægt på, at resultaterne i model 1 er baseret på en samlet opgørelse af omkostnin-
ger og indtægter ved opstrømsaktiviteten i hele den antagede økonomiske levetid 
(1980 til 2033).    

385. Model 1A beregner en negativ modeltarif, som indikerer, at DONG til dato 
har opnået en fuld forrentning af sine investeringer udtrykt ved en overdækning i 
modelberegningen. Til sammenligning viser modelberegningen, som indgår i 
grundlaget for tilsynets tidligere tarifskøn, også en negativ tarif i model 1A, jf. 
tabel 2 ovenfor.  

386. Negative tariffer er imidlertid ikke foreneligt med et rimeligt tarifniveau. 
Derudover dækker beregningen i model 1 en meget lang periode, og model 1A og 
1B er derfor relativt følsomme over for selv mindre udsving i modellens grundpa-
rametre, eksempelvis de antagede vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 
(WACC), antaget historisk tarifniveau, mængdeprognoser mv.  Model 2 og 3 skal 
derfor indgå i den samlede vurdering af resultaterne i model 1, da eventuelle out-
liers – dvs. relativt voldsomme enkeltstående udsving i resultaterne – herved kan 
imødegås. 

387. Resultaterne i model 3 udgør den nedre grænse for tarifniveauet, da SET 
vurderer det som uforeneligt med rimelighedsbegrebet at fastsætte et tarifniveau, 
der ikke kan dække de årlige modeltekniske driftsomkostninger fremadrettet. Mo-
del 3 beregner niveauet for en rimelig tarif, hvis det antages, at anlægsaktiverne er 
fuldt forrentet og afskrevet før perioden 2016-2033, og tariffen fremadrettet alene 
skal dække omkostningerne ved driften af opstrømssystemet.  

388. Den beregnede tarif i model 3 er 1,50 øre lavere i den opdaterede og justerede 
modelberegning sammenlignet med i 2011-beregningen, hvilket umiddelbart indi-
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kerer, at en tarif på cirka 3,50 øre/m3 vil sikre DONG dækning af omkostninger og 
en rimelig forrentning af den investerede kapital. 

389. DONG anfører i sit høringsvar af 7. november 2016, at den ændring der er i 
modelberegningens resultater sammenlignet med Energitilsynets tidligere afgørel-
ser og SET’s høringsudkast fra december 2015 illustrerer modelberegningens føl-
somhed, og dermed at modelberegningen ikke er egnet som grundlag for vurderin-
gen af et rimeligt tarifniveau. 

390. SET bemærker hertil, at modelberegningen netop ikke anvendes uden hen-
syntagen til de usikkerheder, der er forbundet med beregningens følsomhed. Hertil 
kommer at ændringen i modelberegningens resultater overvejende skyldes æn-
dringer i både faktisk transporterede mængder og antagelser om fremtidige mæng-
der, og mængder er et forhold, som reelt også har stor betydning for DONG’s ind-
tægter fra opstrømssystemet.    

391. Markedets praksis skal indgå i det samlede skøn. SET inddrager derfor den 
opdaterede sammenligning af DONG’s opstrømstariffer med tariffer i omkringlig-
gende landes opstrømssystemer i Nordsøen, som er illustreret ved tabel 11 oven-
for, men lægger samtidig vægt på, at der er væsentlige forskelle i opbygning, regu-
lering og adgangsregime i de sammenlignede systemer. 

392. Den rent talmæssige sammenligning ud fra en beregnet kilometerbaseret tarif 
i Tyra-Nybro baseret på en omregning af tariffer i andre opstrømssystemer indike-
rer, at en tarif i Tyra-Nybro i intervallet mellem 0,62 og [beløb slettet] øre/m3 vil 
være på linje med markedets praksis. Dette skal imidlertid som nævnt suppleres 
med en kvalitativ vurdering, der tager hensyn til forskelle mellem de forskellige 
systemer. 

393. Det nedre niveau i dette tarifinterval er de norske tariffer, som er trådt i kraft 
pr. 1. oktober 2016. SET mener, at der alene kan lægges mindre vægt på disse 
tariffer, da de ikke gælder for aftaler indgået før den 1. januar 2013, og en stor del 
af kapaciteten i det norske system er reserveret på lange aftaler, hvilket ikke gør 
sig gældende for Tyra-Nybro, som tværtimod har ledig kapacitet.  

394. MEMAS mener ikke, at det har betydning for sammenligningen, at der er 
lange transportaftaler i det norske system, da det må ses som en sikring af afbeta-
lingen af investeringen, og at en afbetaling har fundet sted for DONG’s system.  

395. SET bemærker hertil, at DONG’s opstømssystem ikke er underlagt en regule-
ring svarende til den norske, og at de lange aftaler betyder, at der er en større sik-
kerhed for tarifindtægter over en lang periode, hvilket ikke på samme måde gør sig 
gældende for DONG’s opstrømssystem. Hertil kommer, at der transporteres meget 
store mængder i det norske system. Der blev således i 2015 transporteret 108 mia. 
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kubikmeter gas fra norsk sokkel til modtageanlæg i Tyskland, Belgien, Frankrig 
og Storbritannien.40 

396. Tre af de norske tariffer gældende for aftaler indgået før 1. januar 2013 er 
også lavere end det niveau, der kan sikre dækning af de modeltekniske driftsom-
kostninger for DONG’s opstrømssystem, jf. modelberegningens model 3.  

397. De norske tariffer er derudover regulerede tariffer, hvorimod der er forhand-
let adgang til de britiske opstrømssystemer, hvor tarifniveauet er noget højere – i 
niveauet ca. 6-7,50 øre/m3, når der laves en omregning til en kilometerbaseret tarif 
for rørledningen Tyra-Nybro. Sammenlignet med de tariffer, som blev anvendt i 
sammenligningen i tilsynets afgørelser i 2012 og 2014, er tariffen i Statfjord-St. 
Fergus steget fra 2,06-2,98 øre/m3 til 10,85-15,01 øre/m3. Det bemærkes, at valu-
takursfald for GBP/DKK fra sommeren 2016 har betydet, at de britiske tariffer er 
faldet lidt ved omregningen fra GBP til DKK. 

398. Den højeste tarif i spændet er NOGAT-tariffen. Ligesom det var tilfældet i 
forbindelse med Energitilsynets afgørelser i 2012 og 2014, er tariffen, som indgår i 
sammenligningen, den tarif, som DONG efter det oplyste har fået tilbudt af NO-
GAT. Der er ikke tilgængelige oplysninger om de tariffer, som tilbydes for trans-
port i rørledningen, og SET mener derfor, at der er nogen usikkerhed med hensyn 
til tarifniveauet i NOGAT. 

399. Derudover er NOGAT-tariffen høj sammenlignet med de øvrige tariffer rør-
ledningens længde taget i betragtning. Det var også tilfældet i den sammenligning, 
som SET lavede til brug for afgørelserne i 2012 og 2014. I Energiklagenævnets 
begrundelse udtalte nævnet i sin afgørelse fra 7. oktober 2013 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 rørled-
ningens 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.”  

400. SET finder også nu, at NOGAT-tariffen må anses for højere, end hvad mar-
kedets praksis kan begrunde. 

401. Det er herefter SET’s vurdering, at sammenligningen af markedets priser 
tilsiger, at en rimelig tarif i Tyra-Nybro er i intervallet 3,5-7 øre/m3, når der samti-
dig tages hensyn til, at tariffen ikke bør være lavere, end hvad der kan dække de 
modeltekniske driftsomkostninger, jf. model 3.  

 
40 Kilde: www.gassco.no 
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402. En væsentlig faktor for resultatet af beregningen i model 3 sammenlignet 
med modelberegningen i de tidligere afgørelser er, at der med de nuværende prog-
noser forudses produktion af større mængder salgsgas end tidligere. Denne for-
ventning er imidlertid baseret på antagelser - navnlig om fuld genopbygning af 
Tyra, som indtil videre er ganske usikre, hvilket må indgå i den samlede vurdering 
af, om der er grundlag for at pålægge D.O.G.S. at sætte tariffen lavere, end hvad 
Energitilsynet hidtil har anset for et rimeligt niveau.  

403.  I markedssammenligningen taler stigningen i de britiske tariffer for, at en 
rimelig tarif i Tyra-Nybro ligger i den øvre del af intervallet 3,5-7 øre/m3. Selvom 
de britiske tariffer er steget siden den sammenligning, som SET lavede i 2011, 
finder SET dog, at der må tages hensyn til, at de laveste tariffer i spændet i mar-
kedssammenligningen strengt taget indikerer et noget lavere tarifniveau.  

404. På den baggrund mener SET heller ikke, at der er grundlag for at hæve tarif-
niveauet. SET lægger således i sit samlede skøn vægt på, at modelberegningen 
indikerer, at DONG har opnået en forrentning af sine investeringer og vil få dæk-
ket sine driftsomkostninger også ved en tarif, som er lavere end den nuværende 
2016-tarif på 6,00 øre/m3. SET mener, at denne tarif er i overensstemmelse med 
markedets praksis, og derfor samlet set er en rimelig tarif. 

405. SET finder, at denne vurdering tillige understøttes af konkurrencemæssige 
hensyn. 

406.  DONG’s 2016-tarif på 6,00 øre/m3 for månedsaftaler er fastsat ud fra Energi-
tilsynets skøn i afgørelserne fra 2012 og 2014, hvor tilsynet pålagde DONG at 
sætte tariffen ned til 5,75 øre/m3 (i 2012-niveau). I dette skøn var indlagt en buffer 
på 0,50 øre/m3, som repræsenterede den usikkerhed, der var forbundet med bereg-
ningerne og skønnet, og skulle sikre at prisindgrebet, ikke var uforholdsmæssigt, 
jf. Energiklagenævnets afgørelse af 19. juni 2014. Da SET ikke mener, at der er 
grundlag for at pålægge D.O.G.S. at sænke tariffen yderligere, skal der ikke nu 
endnu en gang tillægges den buffer på 0,50 øre/m3, som skal sikre, at et prisind-
greb ikke er uforholdsmæssigt.     

407. Da Energitilsynet tager stilling til en samlet tarif, som skal dække både kapa-
citets- og volumenbetaling, har MEMAS i sit høringssvar af 2. maj 2016 gjort 
gældende, at Energitilsynet bør tage højde for, at DONG pr. 1. april 2014 ændrede 
tarifstruktur, således at den regulerede tarif, som betales af MEMAS og andre 
transportkunder, er en ren kapacitetstarif (send or pay). MEMAS henviser til, at 
denne tarifstruktur betyder, at tarifnedsættelsen ikke fuldt ud kommer transport-
kunderne til gode, da de ikke kan have en loadfaktor på 100 pct., det vil sige trans-
portkunderne kan ikke udnytte den kapacitet, som de har booket, fuldt ud.   

408. MEMAS henviser til, at selskabet i perioden januar til november 2015 havde 
en loadfaktor på [andel slettet] pct., hvorfor D.O.G.S.’ kapacitetstarif på 5,98 
øre/m3 reelt svarer til en samlet tarif på [beløb slettet] øre/m3 pr. faktisk transporte-
ret m3, da MEMAS i gennemsnit har udnyttet [andel slettet] pct. af den bestilte 
kapacitet. 
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409. MEMAS mener, at det er urimeligt, og at Energitilsynet bør pålægge DONG 
ikke at sætte kapacitetstariffen i månedsaftaler til mere end [beløb slettet] øre/m3 i 
2012-niveau. Dette vil svare til en tarif (kapacitet og volumen) på 5,75 øre/m3 i 
2012-niveau baseret på MEMAS’ loadfaktor på [andel slettet] pct. 

410.  SET har indhentet oplysninger fra D.O.G.S. om transportkundernes loadfak-
tor baseret på deres samlede kapacitetsreservationer i opstrømssystemet (bilag 24). 
Loadfaktoren varierer betydeligt fra måned til måned og varierer fra helt ned til 
cirka [andel slettet] pct. og helt op til mere end [andel slettet] pct., hvilket skyldes 
stor variation i produktionsstabiliteten i Nordsøen.  

411. SET mener derfor ikke, at der er grundlag for at påbyde D.O.G.S. at sætte 
tariffen ned baseret på, at MEMAS og de øvrige transportkunder betaler en højere 
tarif for de mængder, som de faktisk transporterer, afhængig af graden af udnyttel-
se af deres kapacitetsbooking. Selvom produktionsstabiliteten må antages at påvir-
ke alle transportkunder ens, kan graden af udnyttelsen af kapacitetsbookingerne 
også bero på forskellige forretningsmæssige overvejelser og beslutninger hos de 
enkelte transportkunder. Derudover tilbyder D.O.G.S. udover månedsaftaler også 
års-, uge-, dag- og timeprodukter.      

412. Samlet vurderer SET, at en samlet tarif på 6,00 øre/m3 i 2016-niveau for må-
nedsaftaler er rimelig, og at D.O.G.S. således ikke skal have medhold i, at en sam-
let tarif på 12,12 øre/m3 (2015-niveau) er en rimelig tarif. 

TYRA VEST-F3 (PÅSTAND 2) 

MEMAS’ SYNSPUNKTER 
 
413. MEMAS mener, at det er urimeligt, at omkostninger relateret til DONG 
Energy-koncernens medejerskab af Tyra Vest-F3 indgår i beregningen af tariffen 
for transport i Tyra-Nybro. MEMAS henviser til, at det siden Energitilsynets afgø-
relse af 30. oktober 2012 er blevet muligt at opdele D.O.G.S.’ driftsomkostninger 
separat for Tyra-Nybro og Tyra Vest-F3, og at de årlige omkostninger er kendte. 

414. Derudover er det MEMAS’ synspunkt, at D.O.G.S.’ har ændret standardbe-
tingelserne med den virkning, at volumendelen41 af tariffen i Tyra-Nybro stiger, og 
at denne ændring er et urimeligt vilkår. 

415. MEMAS henviser til, at volumenbetalingen i Tyra-Nybro ifølge D.O.G.S.’ 
standardvilkår fastsættes ud fra driftsomkostningerne og de transporterede mæng-
der. Ændringen i vilkårene består i, at de driftsomkostninger, som indgår i fastsæt-
telsen af volumentariffen medtager D.O.G.S.’ andel af driftsomkostningerne til 
Tyra Vest-F3, mens alene 37,5 % af de transporterede mængder i denne rørledning 

 
41 Som nævnt betaler MEMAS pt. den såkaldte “regulerede” tarif, som ikke indeholder en volumendel, men er en 

ren kapacitetstarif. 
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medtages.42 Inden ændringen indgik mængder transporteret i DONG’s andel af 
Tyra Vest- F3 fuldt ud i beregningen af volumenbetalingen.  

416. MEMAS gør gældende, at denne ændring i vilkårene for fastsættelsen af vo-
lumentariffen er urimelig, da den er fordyrende for transportkunderne i Tyra-
Nybro og til ensidig fordel for D.O.G.S., og da den indebærer en krydssubsidiering 
til skade for brugerne af Tyra-Nybro, hvor D.O.G.S. har monopol, mens der i Tyra 
Vest-F3 er flere udbydere af transportkapacitet.  

417. MEMAS mener derudover ikke, at ændringen er nødvendig for at efterleve 
Energiklagenævnets og Energitilsynets afgørelser. 

D.O.G.S.’ SYNSPUNKTER 

418. D.O.G.S. henviser til, at Energitilsynet og Energiklagenævnet har afgjort, at 
omkostninger forbundet med DONG Energy-koncernens medejerskab af rørled-
ningen Tyra Vest-F3 kan indgå i tarifgrundlaget for Tyra-Nybro. D.O.G.S. anfører 
herefter: 

”Det fremgår af Tilsynets modelberegninger i Afgørelsen, at den samlede tarif 
(både kapacitet og volumen) for Tyra Vest-F3 ledningen skal indgå med 37,5 % af 
den samlede tarif for Tyra-Nybro ledningen. 
En matematisk følge heraf er, at kun 37,5 % af de transporterede voluminer i Tyra 
Vest-F3 ledningen skal indgå i beregningen af volumentariffen, da den samlede 
volumentarif ellers ikke kan dække driftsomkostningerne.” 
   
419. For så vidt angår MEMAS’ synspunkt om krydssubsidiering henviser 
D.O.G.S. til, at dette er en konsekvens af den tilgang, som Energitilsynet har an-
lagt ved udarbejdelsen af beregningsmodellen. D.O.G.S. henviser i den forbindelse 
til Energitilsynets tilkendegivelse af 20. juni 2011, punkt 141, hvoraf fremgår føl-
gende: 

”Energitilsynets beregningsmodel anlægger den betragtning, at opstrømssystemet 
skal behandles i sin helhed. Energitilsynet estimerer dermed de samlede indtæg-
ter/omkostninger ved samtlige rørledninger og beregner en uniform tarif for hele 
systemet. Der skelnes således ikke mellem hvilke indtægter/omkostninger, de en-
kelte rørledninger giver anledning til og dermed, hvordan de påvirker den unifor-
me tarif.” 
 
420. D.O.G.S. anfører endvidere, at der ikke er udarbejdet regnskaber for DONG’s 
driftsudgifter til hver af de tre rørledninger, og at det heller ikke vil ske efter 
D.O.G.S.’ overtagelse af operatørskabet, da de afholdte driftsomkostninger betrag-
tes under ét. DONG har dog i sin interne bogføring separate konti for driftsom-

 
42 Standard Terms and Conditions for Transportation of Gas in the Offshore Pipelines to the Danish West Coast 

(Revision 4.1, 20. April 2015, punkt 1.3 og 10.2). 
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kostninger afholdt til hver af de tre rørledninger, og det er de driftsomkostninger, 
som DONG har oplyst til SET. 

SET’S VURDERING 

421. Det er MEMAS’ synspunkt, at omkostninger vedrørende Tyra Vest-F3 ikke 
bør indgå hverken i grundlaget for D.O.G.S.’ fastsættelse af tariffen for transport i 
Tyra-Nybro eller i Energitilsynets modelberegning. 

422. Energitilsynet tog i sin afgørelse af 30. oktober 2012 stilling til, om det er 
relevant at udelade driftsomkostninger forbundet med Tyra Vest-F3, hvilket tilsy-
net ikke fandt anledning til, jf. afgørelsens punkt 493-496. MEMAS gjorde også 
for Energiklagenævnet gældende, at omkostninger vedrørende Tyra Vest-F3 ikke 
burde indgå i grundlaget for vurderingen af en rimelig tarif i Tyra-Nybro. Energi-
klagenævnet stadfæstede imidlertid tilsynets afgørelse på dette punkt. 

423. SET vurderer ikke, at der er nye eller ændrede omstændigheder, som giver 
anledning til at ændre vurderingen, således at omkostninger forbundet med rørled-
ningen Tyra Vest-F3 ikke skal indgå i modelberegningen.  

424. I afgørelsen fra 2012 indgår en følsomhedsberegning, som viser, at den be-
regnede tarif kun falder beskedent ved eksklusion af driftsomkostninger for Tyra 
Vest-F3, jf. afgørelsens punkt 317-321. SET har indhentet oplysninger om 
DONG’s andel af driftsomkostningerne til Tyra Vest-F3 i 2014 og 2015, som ud-
gjorde henholdsvis 5.961.000 kr. og 8.917.000 kr. og har igen beregnet virkningen 
af et ekskludere driftsomkostningerne i modelberegningen. Resultatet fremgår af 
tabel 12, som viser at udeladelsen ikke har stor betydning for den beregnede tarif, 
og hertil kommer, at modelberegningen alene er ét element i det samlede skøn. 
SET anser derfor ikke driftsomkostningerne til Tyra Vest-F3 for at have væsentlig 
betydning for bedømmelsen af et rimeligt tarifniveau.       

TABEL 13 | ESTIMERET 2016-TARIF, MODEL 1-3. EKSKLUSION AF DRIFTSOMKOST-
NINGER TYRA VEST – F3 

(øre/m3) Scenarie A  Scenarie B  

2016-tarif (model 1) -6,25 3,29 

2016-tarif (model 2) -0,96 1,71 

2016-tarif (model 3) 3,22 3,22 

Forskel sammenlignet med inkl. af  driftsomkostninger Tyra Vest – F3   

2016-tarif (model 1) -0,42 -0,42 

2016-tarif (model 2) -0,42 -0,42 

2016-tarif (model 3) -0,23 -0,23 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

425. SET fastholder derfor, at omkostninger forbundet med Tyra Vest-F3 indgår i 
modelberegningen. 
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426. Det bemærkes, at de samlede driftsomkostninger for de tre rørledninger, som 
indgår i modelberegningen er baseret på de faktiske driftsomkostninger, som 
DONG har anmeldt for perioden fra 2004 og frem ligesom de samlede mængder, 
der er transporteret i de tre rørledninger, indgår i beregningen. I det omfang der 
måtte blive transporteret gas i DONG’s andel af Tyra Vest-F3, vil de transportere-
de mængder som hidtil også indgå fuldt ud i beregningsmodellen. 

427. SET anser det ikke for at være i strid med opstrømsbekendtgørelsens krav om 
en rimelig tarif, at omkostninger til Tyra Vest-F3 indgår i det omkostningsgrund-
lag, som D.O.G.S. fastsætter transporttariffen i Tyra-Nybro ud fra og giver derfor 
ikke MEMAS medhold i det principale klagepunkt i påstand 2 (oprindelig påstand 
4). 

428. MEMAS’ påstand 2 vedrører derudover subsidiært den måde, som D.O.G.S. 
fastsætter volumentariffen på efter de gældende standardbetingelser for transport i 
Tyra-Nybro og Syd Arne-Nybro. MEMAS påstår, at 100 pct. (og ikke alene 37,5 
pct.) af de transporterede volumener i DONG’s andel af Tyra Vest-F3 skal indgå i 
beregningen af volumentariffen i Tyra-Nybro. 

429. For så vidt angår MEMAS’ synspunkt om, at vilkåret i standardbetingelserne 
er ensidigt til D.O.G.S.’ fordel og indebærer en urimelig krydssubsidiering til ska-
de for brugerne af Tyra-Nybro, bemærker SET, at der ikke været tredjepartstrans-
port i DONG’s andel af rørledningen Tyra Vest-F343, og DONG har heller ikke 
transporteret mængder i denne rørledning siden 2010. Den del af vilkåret, som 
MEMAS anfægter, har derfor ikke aktuelt nogen betydning for tariffen i Tyra-
Nybro.  

430. SET mener derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt er anledning til at tage 
stilling til, om vilkåret kan være urimeligt. Det må endvidere indgå i grundlaget 
for en sådan vurdering, hvilken tarif D.O.G.S. konkret vil fastsætte for transport i 
Tyra Vest-F3, hvis der indgås aftale om tredjepartstransport i denne rørledning. 

431. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt et grundlag for at konkludere, at 
det pågældende vilkår indebærer en urimelig tariffastsættelse, og MEMAS gives 
ikke medhold i påstand 2. 

432. Det bemærkes, at SET ikke er enig med D.O.G.S. i, at Energitilsynet har 
taget stilling til tarifniveauet i Tyra Vest-F3, eller for den sags skyld hvordan hen-
holdsvis volumendelen og kapacitetsdelen skal fastsættes. Energitilsynet har alene 
taget stilling til niveauet for den samlede tarif for transport i Tyra-Nybro. 

 
43 Eneste tredjepartstransport har været meget små mængder transporteret af MEMAS over få dage i forbindelse 

med vedligeholdsopgaver af kort varighed i juni 2014 og juni 2015, hvor gaseksport fra Tyra Øst til Nybro har 
været indstillet. 
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433. Det punkt i tilkendegivelsen fra 2011 vedrørende en uniform tarif, som 
D.O.G.S. henviser til (punkt 141), vedrører de to rørledninger ind til Nybro, hvil-
ket også fremgår af de efterfølgende punkter i samme afsnit. 

434. SET er endvidere ikke enig med D.O.G.S. i, at Energitilsynets modelbereg-
ninger er normerende for, hvordan tariffen konkret skal fastsættes i forhold til 
opdeling i en volumen- og en kapacitetsdel. 

 

   


