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BILAG 25 

RETSGRUNDLAG 

 

 

 
NATURGASFORSYNINGSLOVEN 

 

1. Det følger af naturgasforsyningslovens
1
 § 21, at klima- og energiministeren 

fastsætter regler for adgang til opstrømsrørledningsnet efter forelæggelse for et 

udvalg nedsat af Folketinget. Det fremgår videre af bestemmelsen, at ministeren 

fastsætter regler om bilæggelse af tvister vedrørende adgang til opstrømsrørled-

ningsnet. 

2. I bemærkningerne til naturgasforsyningslovens § 21
2
, er blandt andet anført 

følgende: 

 ”Ved fastsættelse af reglerne skal det sikres, at gasdirektivets krav om adgang til opstrømsrør-

ledningsnet opfyldes. Det fremgår af direktivets artikel 23, at medlemsstaterne ved fastsættelse af 

regler om adgang til opstrømsrørledningsnet skal have som målsætning, at der foreligger en ri-

melig og åben adgang, at der skabes et konkurrencepræget marked for naturgas, og at ethvert 

misbrug af dominerende stilling undgås, idet der tages hensyn til sikre og regelmæssige forsynin-

ger, kapacitet, der er eller hurtigt kan stilles til rådighed, og beskyttelse af miljøet. [...]” 

 

3. Naturgasforsyningslovens § 41a indeholder en hjemmel for ministeren til at 

fastsætte regler om, hvilke opgaver Energitilsynet skal varetage, herunder over-

vågningsopgaver for at sikre velfungerende konkurrencebaserede gasmarkeder. 

4. Bestemmelsen stammer fra den seneste lovændring vedrørende implemente-

ringen af den 3. energiliberaliseringspakke. Det fremgår af bemærkningerne til 

bestemmelsen, at 

”I forhold til de opgaver, som Energitilsynet varetager efter det tidligere direktiv fra 2003, er de re-

gulerende myndigheders opgaver efter det nye direktiv betydeligt udvidet, jf. gasdirektivets art. 

41. Ved siden af Energitilsynets ”kerneopgaver” vedrørende tilsyn med selskaber, som reguleres i 

loven, f.eks. godkendelse af metoderne for fastsættelse af distributions- og LNG-selskabers pri-

ser og betingelser, skal Energitilsynet ifølge direktivet fremover bl.a. varetage et antal opgaver, 

der indebærer en bredere overvågning af markedet og markedsprocesser for at sikre velfunge-

rende, konkurrencebaserede markeder, både på detail- og engrosmarkedet.” 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25. november 2013 med senere ændringer. 

2 De specielle bemærkninger til § 21 i lov nr. 449 af 31. maj 2000. 
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BEKENDTGØRELSE 1090/2000 OM ADGANG TIL OPSTRØMSRØRLEDNINGS-
NET 

 

5.  Bemyndigelsen i naturgasforsyningslovens § 21 til at fastsætte regler for ad-

gang til opstrømsrørledningsnet er udmøntet i bekendtgørelse nr. 1090 af 6. de-

cember 2000 om adgang til opstrømsrørledningsnet. 

6. Det følger af bekendtgørelsens § 1, at der mod betaling er tredjepartsadgang til 

opstrømsrørledningsnet. 

7. Bekendtgørelsen definerer i § 2, opstrømsrørledningsnet således:  

”Ved opstrømsrørledningsnet forstås i denne bekendtgørelse enhver rørledning eller ethvert net 

af rørledninger, der drives og/eller er anlagt som en del af et olie- eller gasproduktionsanlæg eller 

anvendes til at lede naturgas fra et eller flere sådanne anlæg til et behandlingsanlæg, en behand-

lingsterminal eller en endelig kystlandingsterminal.” 

 

8. I § 3, stk. 5, angives, i hvilke situationer ejer eller operatør kan nægte at give 

adgang: 

”Ejer eller operatør kan nægte at give adgang til sit opstrømsrørledningsnet, når det er nødven-

digt 1) fordi de tekniske specifikationer er indbyrdes uforenelige, og dette problem ikke kan løses 

rimeligt let, 2) for at undgå vanskeligheder, som ikke kan overvindes rimeligt let, og som kan væ-

re til skade for en effektiv eksisterende og planlagt fremtidig kulbrinteproduktion, herunder fra fel-

ter med marginal økonomisk rentabilitet, 3) for at respektere behørigt dokumenterede rimelige 

behov hos ejeren eller operatøren af opstrømsrørledningsnet for transport og forarbejdning af gas 

og de interesser, som alle andre potentielt berørte brugere af opstrømsrørledningsnettet eller re-

levante forarbejdnings- eller håndteringsfaciliteter har.” 

 

9. Bekendtgørelsens § 5 vedrører fastsættelsen af priser og betingelser:  

”Priser og betingelser for ydelser i forbindelse med adgang fastsættes ved forhandling mellem 

ansøger om adgang til et opstrømsrørledningsnet og dets ejer eller operatør.  

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

Stk. 3. Priser og betingelser anmeldes til Energitilsynet.” 

 

10. Energitilsynets tilsynskompetence følger af § 6: 

”Energitilsynet fører tilsyn med, at priser og betingelser i henhold til § 5, stk. 1 og 2, er rimelige.  

Stk. 2. Energitilsynet skal påbyde ejer eller operatør at ændre de i § 5 nævnte priser og betingel-

ser, såfremt tilsynet finder, at de vil være i modstrid med reglerne i denne bekendtgørelse. 

Stk. 3. Ejer eller operatør skal på forlangende udlevere den dokumentation til Energitilsynet, som 

tilsynet skønner nødvendig til varetagelse af de opgaver, det er pålagt i henhold til denne be-

kendtgørelse.” 

 

11.   Det følger af § 7, at Energitilsynet behandler tvister opstået i forbindelse med 

ansøgninger om adgang til opstrømsrørledningsnet: 

”§ 7.Energitilsynet behandler tvister opstået i forbindelse med ansøgninger om adgang til op-

strømsrørledningsnet.  

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

som må anses for at være rimelig og sædvanlig for indgåelse af lignende aftaler om transport af 

naturgas i opstrømsrørledninger, kan en part indbringe sagen for Energitilsynet til mægling eller til 

afgørelse. 

Stk. 3. Ansøger om adgang kan klage til Energitilsynet over  
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1)    at forhandlinger om adgang ikke sker i henhold til § 3,  

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

3)   over priser og betingelser for en ansøgt adgang til et opstrømsrørledningsnet.  

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

om, hvordan forhandlingerne om adgang skal tilrettelægges, eller at adgang skal gives og fast-

sætte priser og betingelser for denne adgang.  

Stk. 5. Energitilsynet skal lægge vægt på markedets praksis for aftaler af tilsvarende varighed og 

omfang.” 

 

BEKENDTGØRELSE OM ENERGITILSYNETS OVERVÅGNING AF DET INDRE MAR-

KED FOR EL OG NATURGAS M.V.
3
 

 

12. I bekendtgørelsens § 1 pålægges Energitilsynet en lang række opgaver i relati-

on til konkurrencesituationen på både detail- og engrosmarkedet. Bekendtgørel-

sens § 1 indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 

”Energitilsynet overvåger følgende: 

Graden og effektiviteten af markedsåbning og konkurrence på engros- og detailsalgsniveau, her-

under på elektricitets- og gasbørser, 

[….] 

enhver konkurrenceforvridning eller begrænsning af konkurrencen. 

Stk. 2. Som led i overvågningen kan Energitilsynet foretage undersøgelser af, hvordan elektrici-

tets- og naturgasmarkederne fungerer, og fastlægge og pålægge foranstaltninger inden for gæl-

dende lovgivning for at fremme effektiv konkurrence og sikre, at markedet fungerer. 

 

GASDIREKTIVET
4
 

 

13. Gasdirektivets artikel 34 vedrører adgang til opstrømsrørledningsnet (uddrag): 

”1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at naturgasvirksomheder 

og privilegerede kunder, uanset hvor de er placeret, kan få adgang til opstrømsrørledningsnet, 

herunder faciliteter, som yder tekniske tjenester i forbindelse med sådan adgang, i overensstem-

melse med denne artikel, bortset fra de dele af sådanne net og faciliteter, der benyttes til  lokale 

produktionsaktiviteter ved et felt, hvor gassen produceres. Kommissionen underrettes om foran-

staltningerne i overensstemmelse med artikel 54.  

2. Medlemsstaterne beslutter i overensstemmelse med de relevante retsakter, hvordan den i stk. 

1 omhandlede adgang gives. Medlemsstaterne skal have som målsætninger, at der foreligger en 

rimelig og åben adgang, at der skabes et konkurrencepræget marked for naturgas, og at ethvert 

misbrug af dominerende stilling undgås, idet de tager hensyn til sikre og regelmæssige forsynin-

ger, kapacitet, der er eller hurtigt kan stilles til rådighed, og beskyttelse af miljøet.” 

 

 

 

 

 

 
3 Bekendtgørelse nr. 1002 af 20/10/2011. 

4Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for 

naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF. Det direktiv, der nu er i kraft, er det 3. i rækken af liberali-

seringsdirektiver på gasmarkedet. Det første direktiv – 98/30 af 22. juni 1998- indeholdt dog præcis samme 

bestemmelser om adgang til opstrømsledninger som dette 3. direktiv. 



 
Side 4/4 

 

 

 

 


