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PUNKT 4 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 

METODEGODKENDELSE –  
CMP IMPLEMENTERING I DANMARK 

RESUMÉ  

1. Denne sag er en principel metodesag på gasområdet, hvor Energinet.dk har 

anmeldt en metode til dansk implementering af de såkaldte CMP Guidelines 

(CMP står for congestion management procedures).  

2. CMP er harmoniserede EU-regler, som skal hjælpe med at få ubrugt 

transmissionskapacitet tilbage til markedet i de sammenkoblingspunkter, hvor der 

er kontraktmæssige flaskehalse. En kontraktmæssig flaskehals opstår, hvis 

efterspørgslen efter transmissionskapacitet er større end den kapacitet, som et 

transmissionselskab har til rådighed for salg.  

3. CMP skulle være implementeret senest den 1. oktober 2013, men CMP blev 

ikke implementeret til denne frist i Danmark. Det skyldes, at sekretariatet for 

Energitilsynet henvendte sig til EU-kommissionen for at finde ud af, om en med-

lemsstat overhovedet var forpligtet pligt til at implementere CMP, når der ikke er 

flaskehalse eller udsigt til at få flaskehalse. CMP var juridisk uklar på dette punkt. 

4. Kommissionen henviste i sit svar til, at Kommissionen ville offentliggøre et 

dokument, som svarede generelt på, hvordan CMP skulle fortolkes. Kommissio-

nen offentliggjorde sit dokument (CMP Guidance) i juni 2014, og dokumentet 

fastslår, at CMP skal implementeres på alle fysiske eller virtuelle sammenkob-

lingspunkter i EU's nationale transmissionssystemer uanset om der er (udsigt til) 

kontraktmæssige flaskehalse. Kommissionen betoner dog, at en ganske simpel 

model kan være i orden i transmissionssystemer, hvor der er rigelig kapacitet.   

5. På baggrund af Kommissionens Guidance dokument anmodede sekretariatet 

Energinet.dk om at begynde arbejdet med at udvikle en CMP model for det danske 

transmissionssystem, dvs. sammenkoblingspunkterne Ellund (mod Tyskland) og 

Dragør (mod Sverige).  

6. Energinet.dk anmeldte i foråret 2015 en model for implementering af følgende 

tre instrumenter fra CMP:  

 En model for overtegning og tilbagekøb (dvs. Energinet.dk sælger mere 

transmissionskapacitet end der fysisk er til rådighed, og Energinet.dk køber så 

kapacitet tilbage fra netbrugerne, hvis det mod forventning bliver nødvendigt 
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for at transportere den gas, som netbrugerne faktisk ønsker at føre gennem 

nettet, dvs. det flow, brugerne nominerer. 

 En model for returnering af aftalt kapacitet (dvs. netbrugere kan levere ubrugt 

kapacitet tilbage til Energinet.dk; Energinet.dk forsøger så at sælge 

kapaciteten for netbrugeren). 

 En model for ”use-it-or-lose-it” for langfristet kapacitet (dvs. netbrugere, som 

ikke udnytter deres kapacitets-kontrakter på 1 år eller længere i tilstrækkeligt 

omfang, mister retten til at bruge kontrakten helt eller delvist) 

 

7. Sekretariatet har vurderet de anmeldte instrumenter i forhold til CMP 

regelsættet og ud fra præmissen om, at der kan implementeres en ganske simpel 

model i transmissionssystemer, hvor der ikke er (eller udsigt til at få) 

kontraktmæssige flaskehalse. 

8. Sekretariatet vurderer, at Energinet.dk’s anmeldte model for overteg-

ning/tilbagekøb, returnering af aftalt kapacitet, og ”use-it-or-lose-it for langfristet 

kapacitet” er i overensstemmelse med CMP og tilstrækkelige til det danske sy-

stem, som kapacitetssituationen er i dag, og som den efter al sandsynlighed vil 

udvikle sig i fremtiden. 

9. Sekretariatet indstiller derfor, at Energitilsynet godkender det anmeldte – dog 

med følgende vilkår: Energinet.dk skal levere en årlig rapport om, hvordan model-

len for overtegning/tilbagekøb fungerer, herunder statistisk information om kon-

kret brug af instrumentet. Energinet.dk skal give sekretariatet data for netbruger-

nes brug af kapacitetsaftaler over 1 år (lange kontrakter). Energinet.dk skal ændre 

selskabets regelsæt ”Regler for Gastransport”, så det fremgår, at det er Energitil-

synet (sekretariatet), der afgør, om en netbruger skal fratages sin langsigtede kapa-

citet helt eller delvist. 
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AFGØRELSE 

  
10.   Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse 

truffet afgørelse om følgende: 

11. Energitilsynet godkender Energinet.dk’s anmeldte metode til national imple-

mentering af CMP, jf. naturgasforsyningslovens § 36 a, stk. 1, og Kommissionens 

afgørelse af 24. august 2012 om ændring af bilag I til den europæiske gasforord-

ning (forordning nr. 715/2009). Godkendelsen sker på følgende vilkår: 

- Energinet.dk rapporterer hvert år til sekretariatet for Energitilsynet om, 

hvordan overtegnings- og tilbagekøbsordningen (OSBB) fungerer, jf. 

CMP (afsnit 2.2.2 (8)). Rapporten skal blandt andet redegøre for indtægter 

og udgifter ved OSBB og indeholde statistik over brugen af instrumentet. 

- Energinet.dk retter Regler for Gastransport, således at det fremgår, at det 

er Energitilsynet, som afgør, om en netbruger skal miste råderetten over 

købt kapacitet (lange kontrakter) helt eller delvist for en bestemt periode 

eller for resten af kontraktperioden. 

- Energinet.dk fremsender hvert år data for, hvorledes netbrugerne udnytter 

deres kapacitetskontrakter på 1 år eller længere, jf. CMP (afsnit 2.2.5 (4)) 

og Regler for Gastransport (afsnit 5.5). 
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SAGSFREMSTILLING 

12. Denne sagsfremstilling er inddelt i to hovedafsnit: Et afsnit, der beskriver  

baggrunden for de europæiske CMP regler og indholdet af CMP reglerne (herefter 

blot CMP). Og et afsnit, der beskriver  indholdet i denne metodeanmeldelse og 

forløbet op til den, herunder hvofor CMP først forventes at blive implementeret i 

Danmark fra den 1. oktober 2015, selvom CMP skulle være implementeret den 1. 

oktober 2013. Metodeanmeldelsen er vedlagt sagen som bilag 1, og CMP er 

vedlagt sagen som bilag 2. 

Boks 1: forkortelser og begreber  

Forkortelse/begreb Forklaring 

Sammenkoblingspunkt  

(interconnection point; IP) 

Et fysisk eller virtuelt punkt, der forbinder indfødnings-udtags-systemer, der 

støder op til hinanden. 

Entry-exit system Transmissionssystem hvor gas flyder ind i systemet i entry punkter og forlader 

systemet i exit punkter. Netbrugere kan booke kapacitet i entry punkter og exit 

punkter. Entry kapacitet giver netbrugeren ret til at indføre en specifik mængde 

gas i systemet, og exit kapacitet giver netbrugeren ret til at trække en specifik 

mængde gas ud af systemet.  

Kapacitet Den maksimale strøm af gas, udtrykt i normalkubikmeter pr. tidsenhed eller i 

energienheder pr. tidsenhed, som netbrugeren har ret til ifølge bestemmelserne i 

transportaftalen. 

Ledig kapacitet Den del af den tekniske kapacitet, der ikke er tildelt, og som stadig er til rådig-

hed for systemet på det givne tidspunkt. 

Aftalt (købt) kapacitet Kapacitet, som transmissionssytemoperatøren har tildelt en netbruger ved hjælp 

af en transportaftale. 

Teknisk kapacitet Den maksimale uafbrydelige kapacitet, som transmissionssystemoperatøren kan 

tilbyde netbrugerne. 

Primære kapacitetsmarked Markedet for den kapacitet, der forhandles direkte af transmissionssytemopera-

tøren. 

Sekundære kapacitetsmarked Markedet for den kapacitet, der handles ad andre veje end på det primære 

marked. 

Langsigtede tjenester Tjenester (kontrakter), der tilbydes af transmissionssytemoperatøren, med en 

varighed på et år eller mere. 

Fysiske kapacitetsbegrænsninger  

(flaskehalse) 

Den situation, hvor efterspørgslen på faktiske leverancer overstiger den tekniske 

kapacitet på et bestemt tidspunkt. 

Aftalemæssige/kontraktmæssige kapacitets-

begrænsninger (flaskehalse) 

Den situation, hvor efterspørgslen på uafbrydelig kapacitet overstiger den 

tekniske kapacitet. 

Uafbrydelig kapacitet Gastransmissionskapacitet, der er garanteret af transmissionssystemoperatøren 

som uafbrydelig i kraft af en aftale. 

Afbrydelig kapacitet Gastransmissionskapacitet, der kan afbrydes af transmissionssystemoperatøren 

på de betingelser, der er fastlagt i transportaftalen.  

Nominering Forudgående meddelelse fra en netbruger til transmissionssystemoperatørn om 

den faktiske strøm af gas, som brugerne ønsker at tilføre eller trække ud af 

systemet. 

Renominering Efterfølgende meddelelse om ændring af en nominering. 

Matchning Sammenligning og tilpasning af behandlede gasmængder til netbrugerne på 

begge sider af et specifikt sammenkoblingspunkt, hvilket resulterer i bekræftede 

mængder til netbrugerne. 

”lesser of rule” Den bekræftede mængde svarer til den laveste af to behandlede mængder, hvis 

der er forskellige behandlede mængder på de to sider af et sammenkoblings-

punkt. 

TSO Transmissionssystemoperatør.  

Bundlet kapacitet Et standardkapacitetsprodukt, der udbydes på uafbrydelig basis og består af både 

kapacitet ud af et transmissionssystem (exit) og ind i et andet transmissionssy-

stem (entry).  

NC CAM Den europæiske netregel for kapacitetstildeling fra 14. oktober 2013. Netreglen 

kræver, at kapacitet sælges som standardprodukter (år-kvartal-måned-dag), og at 

det sker som auktionssalg på centrale platforme.  

PRISMA 

(Primary and Secondary Marketing) 

En online platform for auktionssalg og handel med gastransmissions-kapacitet 

inden for EU.  Energinet.dk er medejer af platformen. 

RFG (Rules for Gastransport) Energinet.dk’s eget regelsæt for brug af det danske transmissionssystem. 
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CMP  - baggrund og indhold 

 

13. Hovedformålet med det fælles europæiske energisamarbejde (gas) er at skabe 

ét fælles og sammenhængende gasmarked, hvor gassen kan flyde frit på tværs af 

landegrænser i et konkurrencepræget marked, hvor prisen på gas bliver bestemt 

udelukkende af forholdet mellem udbud og efterspørgsel. EU's harmonisering skal 

støtte denne målsætning, som Kommissionen også har betonet i sit udspil til en 

Energi Union fra februar 2015.  

14. For at få et velfungerende og konkurrencepræget gasmarked er det selvfølgelig 

en forudsætning, at der er tilstrækkelig fysisk transmissionskapacitet til rådighed i 

forhold til det samlede behov, men det kræver også, at denne kapacitet bliver brugt 

optimalt og f.eks. ikke bliver opkøbt (hamstret) af enkelte store aktører, som der-

ved kan forhindre nye og mindre aktører i at kunne transportere gas på tværs af 

grænser og mellem forskellige markedsområder.   

15. Det kan konstateres, at der i EU er en del sammenkoblingspunkter (IPs), hvor 

efterspørgslen efter uafbrydelig transmissionskapacitet er større end den tekniske 

kapacitet i systemet (hvilket er definitionen på en kontraktuel flaskehals), men 

hvor netbrugeren ikke bruger den købte kapacitet fuldt ud. 

16. Kontraktuelle flaskehalse er det, som CMP skal afhjælpe; det vil sige, at der 

skal bringes ubrugt transmissionskapacitet tilbage til markedet, således at den tek-

niske kapacitet i systemerne kan blive brugt bedst muligt, og således at evt. mis-

brug kan undgås. Begrebet ”tekniske kapacitet” er i den europæiske gasforordning 

defineret som ”den maksimale uafbrydelige kapacitet, som transmissionssystem-

operatøren kan tilbyde netbrugerne, idet der tages hensyn til systemintegritet og 

transmissionsnettets driftskrav.” Uafbrydelig kapacitet er kapacitet, som netbruge-

ren er garanteret af transmissionsselskabet under en aftale. 

17. Ud over kontraktmæssige flaskehalse kan der forekomme fysiske flaskehalse i 

transmissionssystemerne. En fysisk flaskehals er i forordningen defineret som 

“den situation, hvor efterspørgslen på faktiske leverancer overstiger den tekniske 

kapacitet på et bestemt tidspunkt.” Der er altså her tale om, at den gasmængde, 

netbrugerne rent faktisk ønsker at føre gennem transmissionsrørene på et givent 

tidspunkt, er større end den tekniske kapacitet i systemet.  

18. Løsningen på fysiske flaskehalse er ikke CMP (som CMP selv angiver i sin 

præambel), men derimod nye investeringer i mere teknisk/fysisk kapacitet.  

19.  Kommissionen fremsatte i 2012 et forslag, som skal afhjælpe problemet med 

kontraktmæssige flaskehalse på de europæiske grænsepunkter. Der er tale om en 

ændring af bilag I til den eksisterende gasforordning (715/2009), hvor bilagets 

afsnit 2.2. blev ændret. CMP blev vedtaget den 24. august 2012 og offentliggjort i 

EU Tidende (L 231/18) den 28. august 2012.  
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20. CMP introducerer fire forskellige værktøjer til at afhjælpe kontraktuelle fla-

skehalse:  

- Kapacitetsforøgelse ved hjælp af en overtegnings- og tilbagekøbsordning 

(oversubscription-and-buy-back - OSBB) 

- ”Use-it-or-lose-it” mekanisme for uafbrydelig kapacitet et døgn frem (short-

term use-it-or-lose-it – ST UIOLI)  

- Returnering af aftalt kapacitet (surrender of capacity) 

- ”Use-it-or-lose-it” mekanisme for langfristet kapacitet (long-term use-it-or-

lose-it – LT UIOLI) 

21. De fire værktøjer er til dels komplementære, og fælles for værktøjerne er, at de 

gælder for sammenkoblingspunkter mellem transmissionssystemer, der støder op 

til hinanden, mens de ikke gælder for indfødnings- eller udtagspunkter til/fra op-

strømsanlæg, lager, distributionsnet og slutkunder. 

22. I Danmark er det derfor kun grænsepunkterne Dragør (mod Sverige) og Ellund 

(mod Tyskland), som er omfattet af CMP.   

23. CMP omfatter kun uafbrydelig (firm) kapacitet og ikke afbrydelig (interruptib-

le) kapacitet.   

Kapacitetsforøgelse ved hjælp af en overtegnings- og tilbagekøbsordning (over-

subscription-and-buy-back - OSBB) 

24. Instrumentet OSBB kan på sin vis sammenlignes med den praksis, som er 

ganske almindelig hos flyselskaber. Selskaberne sælger flere sæder, end der rent 

faktisk er plads til i deres fly – de overbooker flyene – for at undgå at flyve med 

tomme sæder. De kan de gøre, fordi de med udgangspunkt i statistik/historik ved, 

at ikke alle passagerer med pladsreservation møder op på dagen. Problemet er 

selvfølgelig, hvis alle passagerer med pladsreservation (på trods af statistikken) 

møder frem til en bestemt afgang. Så må flyselskabet tilbagekøbe sæder fra passa-

gerer, som er villige til at sælge deres ret til et sæde tillbage. Er prisen den rigtige, 

vil der altid være nogen, som vil sælge tilbage og f.eks. tage en senere afgang.  

25. Udgifterne til en flyvning er stort set uafhængige af antal passagerer. Der er 

således ikke den store forskel i forbrug af brændstof, lønudgifter med videre. 

26. Det samme gælder for transmissionskapacitet. Udgifterne til at transportere gas 

afhænger kun i mindre grad af, hvor meget der transporteres, og det er muligt for 

transmissionssystemoperatørerne (TSOerne) at forudsige ret sikkert, hvor meget 

transmissionsnettet rent faktisk bliver brugt løbende i forhold til den kapacitet, 

som er solgt. Netbrugerne bruger typisk ikke al den transmissionskapacitet, de har 

købt, men har sørget for at købe rigelig kapacitet i forhold til den gas, de løbende 

har behov for at levere gennem rørene. 
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27. Det giver derfor mening at udbyde mere kapacitet end den tekniske kapacitet, 

og TSOen må så tilbagekøbe kapacitet fra markedet, hvis netbrugerne (modsat alle 

statistikker og forudsigelser) har behov for at bruge hele den købte kapacitet på et 

givent tidspunkt. 

28. CMP (afsnit 2.2.2) bestemmer, at der skal indføres en OSBB model på EU's 

sammenkoblingspunkter senest den 1. oktober 2013. TSOerne skal foreslå en mo-

del, som den nationale regulator (NRA) skal godkende, før den træder i kraft.  

29. Modellen skal tilbyde netbrugerne uafbrydelig ekstra kapacitet ud over den 

tekniske kapacitet i systemet, og TSOen skal anvende en ”dynamisk metode” til at 

genberegne systemet tekniske kapacitet eller ekstrakapacitet. Når TSOen bestem-

mer, hvor meget ekstrakapacitet, der skal udbydes, skal TSOen tage hensyn til 

statistiske scenarier for, hvor store mængder fysisk uudnyttet kapacitet, der sand-

synligvis på ethvert givet tidspunkt vil være ved sammenkoblingspunkterne. TSO-

en skal her inddrage en profil for risikoen ved at udbyde ekstra kapacitet.  

30. Modellen skal desuden bygge på et incitamentssystem, der afspejler den risiko, 

TSOen løber ved at udbyde ekstrakapacitet. Risikoen er, at alle netbrugere ønsker 

at bruge deres kapacitet, hvilket systemet ikke kan klare, og at TSOen så er af-

hængig af netbrugerne for at få kapacitet tilbage. Det skal som udgangspunkt være 

sådan, at indtægterne ved salg af ekstrakapacitet og omkostningerne ved tilbage-

købsordningen deles mellem TSOen og netbrugerne. Den nationale regulator træf-

fer afgørelse om fordelingen af indtægter og omkostninger mellem TSOen og net-

brugerne. 

31. Hvis TSOen skal tilbagekøbe kapacitet fra netbrugere, så skal dette tilbagekøb 

ske på en markedsbaseret måde, som netbrugerne skal være orienteret om. Alle 

netbrugere, som har kapacitet, skal have ret til at byde ind med en pris, som de er 

villige til at tilbagesælge kapacitet til. 

32. TSOen skal dog undersøge, om systemintegriteten kan opretholdes omkost-

ningseffektivt ved hjælp af andre tekniske eller forretningsmæssige foranstaltnin-

ger førend TSOen går i gang med at købe kapacitet tilbage fra markedet. Det kan 

f.eks. være, at TSOen kan lave flow-aftaler med TSOer i nabolande. 

33.  En TSO, som stiller forslag om en OSBB model, skal fremlægge alle relevan-

te data, overslag og modeller for den nationale regulerende myndighed, så denne 

kan vurdere modellen, og den regulerende myndighed kan anmode TSOen om at 

ændre ordningen. 

Use-it-or-lose-it mekanisme for uafbrydelig kapacitet et døgn frem (ST UIOLI) 

34. ST UIOLI frigør ekstra kapacitet fra dag til dag. Det sker ved, at en netbruger 

bliver begrænset i sine muligheder for at renominere op og ned inden for gasdøg-

net – dvs. brugeren kan ikke ændre i sin oprindelige nominering af, hvor meget   

gas brugeren ønsker at  føre gennem systemet. Nominering og renominering er 

defineret i boks 1, punkt 12. 
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35. Konkret må netbrugeren kun renominere gasflow på op til 90 % og ned til 10 

% af den kapacitet, som netbrugeren råder over. Hvis netbrugeren indledningsvist 

nominerer flow på over 80 % af sin kapacitet, så kan brugeren dog også renomine-

re halvdelen af den ikke-nominerede kapacitet i opadgående retning. Det vil sige, 

at en bruger, som f.eks. har nomineret flow på 84 % af sin kapacitet, så yderligere 

kan renominere 8 % (halvdelen af de ikke-nominerede 16 %) altså i alt 92 %. Hvis 

netbrugeren indledningsvist har nomineret under 20 % af sin kapacitet, så kan 

brugeren kun renominere halvdelen af den nominerede kapacitet i nedadgående 

retning. Det vil sige, at en bruger, som f.eks. har nomineret flow på 16 % af sin 

kapacitet, så yderligere kan renominere 8 % ned (halvdelen af de nominere-

de16 %), altså i alt 8 %. 

36. Netbrugeren kan stadig renominere uden begrænsninger (dvs. på hele den køb-

te kapacitet) på afbrydelig basis. 

37. Begrænsningerne i renominerings-retten frigør ekstra transmissionskapacitet 

fra dag til dag – men altså også kun fra dag til dag, mens kapacitet på måneds-, 

kvartals- eller årsbasis ikke bliver fremskaffet via dette CMP-instrument.  

38. ST UIOLI er principielt sekundær i forhold til OSBB. Dette fremgår dels af 

kommissionens Guidance dokument og dels af det faktum, at ST UIOLI ikke skal 

være implementeret fra den 1. oktober 2013 men først fra den 1. juli 2016 – og 

kun hvis den årlige CMP overvågningsrapport, som ACER (det europæiske agen-

tur for samarbejde mellem regulatorer) skal lave, viser, at der er kontraktmæssige 

flaskehalse i et givent sammenkoblingspunkt.  

39. Hvis ACERs årlige rapport dokumenterer, at der er en kontraktmæssig flaske-

hals, så skal den nationale regulerende myndighed kræve, at TSOen indfører de 

nævnte restriktioner i individuelle netbrugeres ret til at renominere deres gasflow 

på daglig basis.  

40. Energinet.dk har valgt at metodeanmelde en OSBB model, og har således i 

første omgang fravalgt ST UILOI modellen, da denne model er tænkt som en se-

kundær mulighed, hvis OSBB ikke kan ”levere varen”.  

41. Sekretariatet vil derfor ikke gennemgå mekanismen yderligere i denne meto-

desag, men sekretariatet vurderer på forholdet mellem ST UIOLI og OSBB i vur-

deringsafsnittet om OSBB, idet Tyskland allerede har indført ST UIOLI på alle 

grænsepunkter, og det kan potentielt være problematisk, hvis der kun er ST UIOLI 

på den ene side af et grænsepunkt.  

Returnering af aftalt kapacitet (Surrender of contracted capacity) 

42. Bestemmelsen om returnering af kapacitet i CMP er kort, og fastslår ganske 

enkelt, at en TSO skal acceptere, at en netbruger har ret til at returnere uafbrydelig 

kapacitet, som netbrugeren har købt på et sammenkoblingspunkt – undtagen kapa-

citetsprodukter med en varighed på et døgn eller mindre. Det vil sige, at der reelt 

her tales om transmissionskapacitet købt på måneds-, kvartals- eller årsbasis.  
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43. Netbrugere har altså en legal ret til at give kapacitet tilbage, som de har købt 

men ikke har brug for, og som TSOen herefter kan udbyde til andre brugere. En 

netbruger bestemmer selv, om han vil returnere sin kapacitet, og instrumentet kan 

betragtes som et alternativ til det sekundære marked til at forsøge at komme af 

med ubrugt kapacitet. På det sekundære marked handler netbrugere kapacitet bila-

teralt, og de køber/sælger kapacitetsprodukter til markedsprisen.  

44. Netbrugerens rettigheder og pligter i henhold til kapacitetsaftalen gælder fort-

sat, indtil TSOen sælger kapaciteten igen – eller hvis TSOen ikke får solgt kapaci-

teten. Det er ikke meningen, at en netbruger skal kunne score en gevinst på dette 

instrument, og brugeren skal derfor f.eks. ikke have del i en auktionspræmie, hvis 

TSOen senere sælger den returnerede kapacitet på auktion til en pris, som er høje-

re end den pris, netbrugeren selv betalte. 

45.  Ifølge CMP anses den returnerede kapacitet først for omfordelt, når al kapaci-

tet i øvrigt er tildelt. Det betyder, at TSOen først skal sælge den returnerede kapa-

citet (i det omfang der overhovedet er efterspørgsel efter den), når den tekniske 

kapacitet er solgt.   

46. Den nationale regulerende myndighed (Energitilsynet) skal godkende de nær-

mere vilkår og betingelser for returnering, navnlig for tilfælde, hvor flere netbru-

gere returnerer deres kapacitet. 

”Use-it-or-lose-it” mekanisme for langfristet kapacitet (LT “ use-it-or-lose-it”) 

47. Dette CMP-instrument har til formål at skaffe ubrugt kapacitet tilbage til mar-

kedet, som er solgt på lange transportkontrakter, der i europæisk regi er defineret 

som kontrakter på 1 år eller længere. 

48. Ideen er, at en systembruger ikke skal kunne købe kapacitet mange år frem i 

tiden, hvis brugeren så efterfølgende ikke bruger den købte kapacitet. Netbrugere 

køber måske transmissionskapacitet flere år frem i tiden for at være sikker på at 

have kapacitet nok til at transportere gas til alle fremtidige gaskunder i en porteføl-

je, men der kan også være tale om, at nogle netbrugere køber kapacitet uden at 

have et reelt behov, men kun fordi de så kan forhindre andre i at købe den samme 

kapacitet (hamstring). Der er naturligvis størst fare for hamstring i de grænsepunk-

ter, hvor der er størst efterspørgsel efter kapacitet – og dermed størst risiko for 

flaskehalse. 

49. CMP fastslår derfor, at den nationale regulator skal forlange, at en TSO helt 

eller delvist skal trække den solgte kapacitet tilbage, som en netbruger systematisk 

har underudnyttet på et sammenkoblingspunkt, når brugeren ikke har solgt sin 

kapacitet eller har udbudt sin uudnyttede kapacitet til salg på rimelige vilkår - og 

når andre netbrugere anmoder om uafbrydelig kapacitet. 

50. Hvis en systembruger under-udnytter sin kapacitet, så skal brugeren miste sin 

kapacitet helt eller delvist for en bestemt periode eller for resten af kontraktens 

løbetid. Netbrugeren fortsætter med at have rettigheder og forpligtelser i henhold 
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til kapacitets-aftalen, indtil TSOen sælger kapaciteten igen, eller hvis TSOen slet 

ikke får solgt kapaciteten. 

51. Systematisk underudnyttelse er defineret som en situation, hvor en netbruger 

bruger mindre end 80 % i gennemsnit af den købte kapacitet (på 1 år eller mere) 

uden at kunne begrunde dette – eller netbrugerne systematisk nominerer (dvs. 

angiver hvor meget gas, brugeren ønsker at tilføre eller trække ud af systemet) tæt 

på 100 % og efterfølgende renominerer (dvs. ændrer sin nominering) i nedadgåen-

de retning for at undgå at blive ramt af restriktionerne i den kortsigtede UIOLI 

mekanisme (beskrevet nærmere i afsnit 2.2.3 i CMP). 

52. Den langfristede UIOLI ordning skal være på plads uanset om der samtidig er 

en ST UIOLI ordning i samme grænsepunkt, og TSOen skal give den nationale 

regulator alle de data, som er nødvendig for at overvåge, hvordan brugerne udnyt-

ter kapaciteten i systemet. 

CMP – proces og implementering i Danmark 

 

53. Formålet med CMP er som nævnt at bringe transmissionskapacitet tilbage til 

markedet, hvor efterspørgslen er større end den kapacitet, der er til rådighed – dvs. 

hvor der er kontraktmæssige flaskehalse. 

54. I Danmark er problemet med flaskehalse ikke aktuelt – i hvert fald på den dan-

ske side af grænsepunkterne mod Sverige og Tyskland. Dette skyldes ikke mindst, 

at Danmark har udbygget det danske transmissionssystem ganske væsentligt med 

en ny rørledning fra Egtved til Ellund (D/DK grænsen) og med en ny kompressor-

station med 4 kompressor-enheder placeret i Egtved. Den nye infrastruktur blev 

taget i brug i oktober 2013, og kapaciteten i de danske transmissionsrør er nu på 

ca. 710.000 Nm
3
/h (7.700.000 kWh/h), hvilket svarer til en årlig transmissionska-

pacitet på mere end 6 mia. Nm
3
. Til sammenligning var det samlede gasforbrug i 

Danmark og Sverige for hele 2014 på ca. 3.3 mia. Nm
3
.   

55. De nye investeringer blev ikke kun foretaget med baggrund i et markedsbehov, 

idet Energinet.dk’s markedsundersøgelse (en såkaldt open season procedure) fra 

2009 viste, at markedets aktører kun var parate til at indgå bindende kontrakter på 

ca. 60 % af den nye kapacitet, som ville blive skabt, hvis Danmark endte med at 

investere i både en ny rørledning og en ny kompressorstation. 

56. Den danske stat valgte den store løsning (rør og kompressor), idet investerin-

gen også vil kunne sikre forsyningssikkerheden på længere sigt, når (hvis) der ikke 

længere kommer gas fra Nordsøen. Investeringen blev desuden finansieret med 

700 millioner kroner (halvdelen af den samlede investering) fra EU's finansie-

ringsfonde.  

57. Det samlede danske gassystem ser således ud i dag, jf. figur 1. 
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Figur 1: Det danske gassystem  

 

Kilde: Energinet.dk 

58. Med baggrund i den danske situation mødtes Energinet.dk og sekretariatet 

derfor i begyndelsen af 2013 for at diskutere CMP, og for at diskutere hvordan 

Energinet som dansk TSO skulle forholde sig til de nye regler fra EU. Skulle CMP 

indføres på begge danske grænsepunkter? Og dette selvom det de facto kunne 

udelukkes, at der vil komme flaskehalse i fremtiden? Og hvad var rækkevidden af 

de juridiske forpligtelser i det hele taget?  

59.  Energinet.dk præsenterede den danske kapacitets-situation for sekretariatet. 

Der er rigelig uafbrydelig kapacitet til rådighed på den danske side af grænsepunk-

tet Ellund (både entry og exit) i dag og i fremtiden. Billedet i 2015 er det samme 

som på mødetidspunktet i foråret 2013, og Energinet.dk anfører i sin anmeldelse, 

at kapacitetsbestillingerne efter årsauktionerne for kapacitet for gasåret 2015/2016 

er 14 % for Ellund exit og 40 % for Ellund entry, jf. figur 2. 

Figur 2: Transmissionskapaciteten i grænsepunktet Ellund (entry og exit) 
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Kilde: Anmeldelse fra Energinet.dk (side 8).  

60. Der er til gengæld visse problemer med at få gas ind i Danmark fra Tyskland  

(exit Ellund fra tysk side) - dvs. fra det transmissionssystem, som ejes og drives af 

den tyske TSO, Gasunie Deutschland. Gasunie har solgt al uafbrydelig kapacitet 

på længerevarende kontrakter en række år ud i fremtiden, og der er efterspørgsel 

efter kapacitet ud over det, som er til rådighed.  

61. Problemet er formelt uden for dansk jurisdiktion, men Energinet.dk og Energi-

tilsynet (ved sekretariatet) har dog løbende gjort opmærksom på, at der er behov 

for at udbygge systemet på den tyske side af Ellund for at matche den danske ud-

bygning og det forventede behov – ikke mindst for at sikre forsyningssikkerheden 

i Danmark og Sverige på sigt, når den danske produktion fra Nordsøen forsvinder. 

62. Gasunie er faktisk er gået i gang med at udbygge kapaciteten i Ellund (tysk 

side). Projektet kaldet EXELL 2 er opdelt i to faser. Første fase er afsluttet, og 

siden oktober 2014 er det muligt at eksportere gas fra Tyskland til Danmark på 

uafbrydelige vilkår. Gasunie udbyder i alt ca. 310.000 Nm
3
/timen på uafbrydelige 

vilkår. Systemet udbygges yderligere efter 1. oktober 2015, og kapaciteten forven-

tes så at stige til ca. 450.000 Nm
3
/timen. Til sammenligning er kapaciteten (uaf-

brydelig) på den danske side af Ellund på ca. 710.000 Nm
3
/timen. 

63. I Dragør punktet er der også generelt rigelig kapacitet fremadrettet. Energi-

net.dk anfører, at kapacitetsbestillingen efter årsauktionen for gasåret 2015/2016 er 

64,7 % for Dragør exit (mod Sverige), jf. figur 3. 
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Figur 3: Transmissionskapaciteten i grænsepunktet Dragør (exit og entry) 

 

 

Kilde: Anmeldelse fra Energinet.dk (side 8-9) 

64. Der er ikke nogen gasproduktion i Sverige, og fysisk kan gassen kun flyde fra 

Danmark til Sverige. Men Energinet.dk kan sælge kapacitet fra Sverige til Dan-

mark på afbrydelige vilkår, dvs. brugerne blive kommercielt afbrudt, hvis der op-

står en situation, hvor netbrugerne har brug for al kapacitet fra Danmark til Sveri-

ge, og det ønskede flow fra Sverige til Danmark derfor ikke kan modregnes i det 

fysiske flow fra Danmark til Sverige. Afbrydelig kapacitet sælges med en rabat, 

der skal afspejle risikoen for afbrud. 
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65. Gasforbruget er faldende i både Danmark og Sverige, og der er ifølge Energi-

styrelsen ikke udsigt til, at efterspørgslen vil stige i de kommende år, jf. ”Dan-

marks Energi- og klimafremskrivning 2014”.  

66. Med sådanne udsigter for det danske transmissionssystem fandt Energinet.dk 

ikke, at det gav mening at indføre CMP-værktøjer, som jo skal frigive kapacitet, 

hvor der er mangel på kapacitet. CMP vil alt andet lige koste penge at indføre og 

administrere, og i sidste ende er der kun forbrugerne til at betale for enhver æn-

dring eller tilføjelse i transmissionssystemet.   

67. Sekretariatet var enig i denne betragtning, og fandt i øvrigt, at det var juridisk 

usikkert, om Danmark overhovedet var juridisk forpligtet til at indføre CMP under 

de givne omstændigheder. For eksempel fastslår CMP indledningsvist, at CMP 

gælder for håndtering af kapacitetsbegrænsninger ”i tilfælde af aftalemæssige ka-

pacitetsbegrænsninger”, hvilket rimeligvist bør kunne kædes sammen med en vis 

statistisk sandsynlighed for flaskehalse.  

68. Sekretariatet besluttede derfor (sammen med Energinet.dk) at udsætte den 

danske implementering af CMP og udfordre EU på forpligtelsen ved at skrive et 

brev til Kommissionen. I brevet redegjorde sekretariatet for de faktiske og juridi-

ske betænkeligheder, som sekretariatet havde i forhold til at indføre CMP i lyset af 

den danske situation og den danske regulering af Energinet.dk. Sekretariatets brev 

til Kommissionen er vedlagt sagen som bilag 3. 

69. Kommissionen svarede ikke umiddelbart, men henviste efter et par ”rykker-

breve” til, at de var i gang med at udarbejde et generelt fortolkningsdokument i 

lyset af juridiske problemstillinger, som flere interessenter og regulatorer havde 

gjort opmærksom på. Der var således udbredt usikkerhed omkring rækkevidden af 

CMP-forpligtelserne og fortolkningen af reglerne. 

70. Kommissionen offentliggjorde sit fortolkningsdokument (”Guidance on best 

practices for congestion management procedures in natural gas transmission net-

works”) i sommeren 2014. Kommissionen fastholder, at CMP skal implementeres 

på alle grænsepunkter, men Kommissionen åbner dog op for, at medlemsstater kan 

indføre ganske simple CMP-procedurer i transmissionssystemer, hvor der er lave 

bookings-niveauer (60 % angivet som vejledende). Denne passus forekommer at 

være en henvisning til blandt andet den danske situation. Guidance dokumentet er 

vedlagt sagen som bilag 4. 

71. Sekretariatet gjorde fra starten Energinet.dk opmærksom på, at sekretariatet 

ville følge Kommissionens svar, hvis dette ikke tillod nogen undtagelser fra CMP; 

Energinet.dk var enig med sekretariatet i, at Danmark skulle gå i gang med at im-

plementere CMP, hvis Kommissionen fastholdt dette i sit svar. 

72. Energinet.dk gik derfor i gang med at forberede en metodeanmeldelse for 

CMP, da Kommissionens Guidance dokument blev offentliggjort. Resultatet er 

den nu anmeldte model. Tilsynet skal vurdere og godkende modellen, som efter 

planen træder i kraft fra næste gasår, der starter den 1. oktober 2015.  



ENERGITILSYNET | CMP IMPLEMENTERING I DANMARK 

 

Side 15/43 

73. Energinet.dk anmelder følgende tre CMP værktøjer: 

- en model for kapacitetsforøgelse ved hjælp af en overtegnings- og tilbage-

købsordning (OSBB) 

- en model for returnering af aftalt kapacitet (surrender) 

- en model for ”use-it-or-lose-it” for langfristet kapacitet (LT UIOLI) 

OSBB modellen 

74. Som beskrevet ovenfor er der rigelig kapacitet i det danske transmissionssy-

stem, og Energinet.dk har derfor valgt at præsentere en simpel OSBB model, hvor 

Energinet.dk kun udbyder mere uafbrydelig kapacitet, hvis en netbruger direkte 

efterspørger mere kapacitet, eller hvis Energinet.dk selv vurderer, at der kan blive 

behov for kapacitet ud over den tekniske kapacitet. 

75. Energinet.dk vil ikke fast udbyde kapacitet ud over den tekniske kapacitet, 

men vil løbende vurdere kapacitetsbestillingerne i Dragør og Ellund. Hvis Energi-

net.dk kommer i en situation, hvor det bliver aktuelt at udbyde kapacitet ud over 

den tekniske kapacitet i systemet, så vil Energinet.dk anvende en dynamisk model, 

der inddrager temperatur, flows, forventet forbrug, flow i tilstødende systemer, 

statistik over brug af kapacitet etc. til at beregne en ny grænseværdi for den tekni-

ske kapacitet. Denne nye grænseværdi kan Energinet.dk udregne med et varsel 

(lead time) på et par timer fra en anmodning (eller egen beslutning) om at udbyde 

OSBB kapacitet.  

76.  Energinet.dk vil starte med at udbyde de korte kapacitetsprodukter (day-ahead 

og within-day), men forventer senere at gå videre til også at tilbyde måneds- og 

kvartalsprodukter. Udviklingen vil komme til at afhænge af behovet. 

77. Den ekstra kapacitet bliver solgt på PRISMA platformen (fælles europæisk 

online auktionsplatform) umiddelbart efter, at den er beregnet, og den er så til 

rådighed, når auktionen for dag-til-dag kapacitet finder sted (kl. 16.30).  

78. Energinet.dk vil sælge den ekstra kapacitet fra OSBB via PRISMA platformen 

som al anden kapacitet, men kapaciteten bliver først udbudt, når den tekniske ka-

pacitet er solgt, og når de øvrige CMP værktøjer er udtømte, dvs. når returneret 

kapacitet eller kapacitet fra LT UIOLI er solgt.  

79. Hvis Energinet.dk får brug for at tilbagekøbe kapacitet – hvilket i praksis vil 

sige, at Energinet.dk køber retten til at kontrollere den tilbagekøbte kapacitet - så 

vil det ske på en markedsbaseret måde. Markedsbaseret vil sige, at netbrugerne 

selv angiver til hvilken pris, de er villige til at overlade kontrollen over deres uaf-

brydelige kapacitet til Energinet.dk. Det gør de inden for en kort frist (udgangs-

punktet er to timer) efter at de har anmodet om, at Energinet.dk udbyder ekstra 

kapacitet, jf. at der er tale om kortsigtet kapacitet fra dag til dag. 
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80. Energinet.dk tilbagekøber kontrollen over den nødvendige kapacitet til den 

billigste pris – men kun hvis andre og mere omkostningseffektive værktøjer (f.eks. 

flowaftaler med nabo-transmissionsselskaber) ikke kan klare problemet.  

81. Selvom markedsprisen er udgangspunktet, så anmelder Energinet.dk, at sel-

skabet skal have mulighed for at sætte en maksimumspris (explicit cap) på tilba-

gekøbsprisen, som er lig med forskellen mellem gasprisen på den danske gasbørs 

og gasprisen i Tyskland. Denne forskel udtrykker så at sige værdien af transmissi-

onskapacitet.   

82. Hvis Energinet.dk annoncerer et tilbagekøb, så har Energinet.dk ret til at be-

grænse de nomineringer/renomineringer, som netbrugerne ellers kan foretage. 

Hvis Energinet.dk har brug for at tilbagekøbe kontrollen over systemkapacitet, er 

det jo netop fordi, at det ikke er muligt at imødekomme alle gasnomineringer, og 

Energinet.dk har brug for at kontrollere disse som led i OSBB – også således at 

netbrugere ikke kan bruge nomineringer til at forøge en flaskehals, hvilket vil øge 

Energinet.dk’s omkostninger til tilbagekøb.      

83. Som nævnt i punkt 30 fremgår det af CMP, at den nationale OSBB model 

samlet skal være ”incitamentsbaseret”, således at TSOen bliver belønnet for at 

påtage sig den risiko, der kan være forbundet med at sælge ”for meget” kapacitet.   

84.  Energinet.dk fremhæver i sin anmeldelse, at selskabet er reguleret som et hvi-

le-i-sig selv selskab, hvor der ikke må skabes overskud, og at selskabets formål er 

at sikre en effektiv drift og udbygning af transmissionsnettet. Selskabet skal såle-

des optimere driften også uden at have nogen økonomisk gulerod foran sig, og 

incitaments-ordningen virker derfor overflødig i forhold til Energinet.dk. 

85.  Energinet.dk anmelder derfor, at selskabet vil lade mulige (men usandsynlige) 

indtægter og omkostninger ved OSBB indgå i den normale opgørelse af overdæk-

ning/underdækning, som Energinet.dk tilbagebetaler/opkræver via de ordinære 

transmissionstariffer.   

86. Hvis der kommer væsentlige indtægter eller udgifter fra OSBB i fremtiden, så 

vil Energinet.dk indføre et punktspecifikt regnskab, således at indtægter og udgif-

ter bliver afregnet særskilt for Ellund og Dragør. 

87. Energinet.dk vil informere markedet i rette tid om tilbagekøbsproceduren – 

dvs. om processen, tidspunkt for tilbagekøb, og i hvilket grænsepunkt.  

Model for returnering af aftalt kapacitet (capacity surrender) 

88. Energinet.dk har anmeldt en model, som giver netbrugeren en ret (men ikke en 

pligt) til at returnere transportkapacitet købt i Dragør og Ellund for følgende kapa-

citetsprodukter:  

- Årskapacitet – kvartalskapacitet - månedskapacitet 
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89. Energinet.dk’s anmeldelse har ikke nogen surrender model for de helt korte 

kapacitetsprodukter, dvs. kapacitet fra dag til dag (day-ahead) og inden for gas-

døgnet (within-day).  

90.  Energinet.dk har dog efterfølgende per mail (1. juli 2015) gjort opmærksom 

på, at Energinet.dk også vil implementere surrender for dagskapacitet, hvilket vil 

harmonisere ordningen med Tyskland, hvor en netbruger også kan tilbagelevere 

dagskapacitet. Energinet.dk vil dog først kunne implementere surrender for daska-

pacitet som et step 2 – dvs. på et tidspunkt efter den 1. oktober 2015. 

91. Step 1 – dvs. det som Energinet.dk påtænker at implementere til 1. oktober 

2015 – er surrender for årskapacitet, kvartalskapacitet og månedskapacitet. 

92. Energinet.dk udbyder den returnerede kapacitet på PRISMA platformen sam-

men med selskabets egen ledige kapacitet, og netbrugeren får kun betaling fra 

Energinet.dk, hvis Energinet.dk får solgt kapaciteten til en anden netbruger. Net-

brugeren beholder sine rettigheder/forpligtelser i henhold til den oprindelige kapa-

citetskontrakt med Energinet.dk, indtil Energinet.dk får solgt kapaciteten eller hvis 

Energinet.dk tilbagelever kapaciteten til netbrugeren som usolgt kapacitet. En 

netbruger kan i øvrigt selv foretage ”surrender” direkte på PRISMA platformen. 

93. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kapacitet fra surrender kommer ”bag i 

køen” i forhold til Energinet.dk’s egen usolgte kapacitet, og at den derfor først 

kommer til salg, hvis Energinet.dk har solgt al uafbrydelig teknisk kapacitet.  

94. Kapacitet, som brugere returnerer, bliver (forsøgt) solgt i den rækkefølge, den 

er returneret til Energinet.dk. Det vil sige, at der gælder et først-til-mølle princip 

mellem netbrugerne i forhold til Energinet.dk.  

95. Ud over dette princip gælder også et såkaldt ”roll-over” princip. Det betyder, 

at et surrender-kapacitetsprodukt, som ikke bliver solgt, bliver overført til næste 

produkt i kapacitetsrækkefølgen. Roll-over princippet går fra årsprodukter til kvar-

tals-, måneds- og dagsprodukter. Disse produkter er de harmoniserede europæiske 

kapacitetsprodukter, som nu sælges på samme tidspunkter i hele EU efter den fæl-

les europæiske auktionskalender. Energinet.dk har illustreret princippet for en fuld 

roll-over nedenfor, jf. figur 4. 

Figur 4: Eksempel på en fuld surrender-proces fra årsprodukt til dagsprodukt 
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Kilde: Anmeldelse fra Energinet.dk (side 19) 

96. Energinet.dk skal lave yderligere IT udvikling for at håndtere den fulde sur-

render proces (roll over), og Energinet.dk har derfor som nævnt valgt at splitte 

implementeringen op i to steps, hvor roll-over for årskapacitet og kvartalskapacitet 

kan foretages manuelt (i første omgang), og hvor Energinet.dk vil returnere en 

usolgt månedskapacitet til netbrugeren som en månedskapacitet. Den bliver ikke 

”rullet videre” til dagskapacitet.   

97. Den betaling, som netbrugeren modtager, hvis/når Energinet.dk sælger kapaci-

teten på PRISMA, kan højst udgøre brugerens oprindelige købspris. Dette er for at 

undgå, at netbrugere får incitament til at hamstre kapacitet for at sælge den tilbage 

til Energinet.dk med gevinst for øje.  

98. Dette betyder, at en gevinst skal fjernes, før brugeren får sin betaling. En ge-

vinst kan f.eks. fremkomme, hvis en returneret årskapacitet bliver solgt som et 

kortere produkt, f.eks. på en auktion over kvartalsproduktet, jf. roll-over princippet 

ovenfor. Kvartals- og månedsprodukter bliver normalt (og ikke kun i Danmark) 

solgt med en multiplier effekt – dvs. de er forholdsvist dyrere at købe end en års-

kapacitet, der fungerer som referencepris for alle andre produkter. Når en netbru-

ger ikke må tjene på at returnere kapacitet, så skal denne multiplier fjernes, således 

at netbrugeren kun modtager den lavere årstarif, som han oprindeligt betalte. 

99. Energinet.dk anvender i dag en multiplier på 1,47 for en månedskapacitet og 

kvartalskapacitet i forhold til en årskapacitet. Energinet.dk har i sin anmeldelse 

angivet et par eksempler på, hvordan denne multiplier fungerer, og hvordan effek-

ten bliver fjernet ved at dividere prisen for de enkelte kvartals- og månedsproduk-

ter med 1,47, jf. henholdsvis figur 5 og figur 6 nedenfor.  

Figur 5: Mulitplier effekt på kvartals- og månedskapacitet 

 

Note: 7,24 (pris for årskapacitet) x 1,47 (multiplier) = 10,64 (måned/kvartal) 
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Figur 6: Multiplier effekten fjernes fra kvartals- og månedskapacitet 

 

Kilde: Anmeldelse fra Energinet.dk (side 25) 

Note: Prisen for kvartalskapacitet og månedskapacitet varierer i forhold til sæson. Kapaciteten koster mere om 
vinteren end om sommeren.  

100. I praksis vil det ofte være sådan, at Energinet.dk ikke kan sælge hele den 

returnerede kapacitet – men kun en del af den på et tidspunkt i kapacitetsrækkeføl-

gen. Energinet.dk angiver selv et eksempel på fordelingen af indtægter, hvor et 

returneret årsprodukt bliver solgt delvist som 3 kvartalsprodukter (her kvartal 4, 1 

og 2), men hvor kvartal 3 ikke bliver solgt og heller ikke bliver solgt som et må-

nedsprodukt eller dagsprodukt, jf. figur 7. 

Figur 7: Indtægtsfordeling ved returnering af årsprodukt 

 

Kilde: Anmeldelse fra Energinet.dk (side 27) 

Note: 6,41 tilbage til netbruger (= 1,90 + 3,45 + 1,07). Multiplier effekten (f.eks. 1,62 i Q1)  = 3,45 x 1,47 = 5,07 
– 3,45 = 1,62. 
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101. Netbrugeren får hele tariffen tilbage, men får ikke multiplier effekten tilbage. 

Netbrugeren får ikke dækket samtlige udgifter, da kvartal 3 ikke bliver solgt, og 

netbrugeren får denne kapacitet tilbage som følge af roll-over princippet. 

102. En gevinst kan opstå, hvis en returneret kapacitet bliver solgt på PRISMA 

(altså på auktion) til en pris over startprisen på grund af overefterspørgsel, dvs. 

med en auktionspræmie. Startprisen i auktionerne er den regulerede tarif, som er 

den tarif, som følger af nationale regler og omkostningsbasen i det enkelte nationa-

le system. Det erindres, at al transmissionskapacitet i Europa nu skal sælges via 

auktion, som harmoniserede standardprodukter (år-kvartal-måned-dag), og at der 

er en harmoniseret europæisk auktionskalender, jf. den nye europæiske netregel 

for kapacitetsallokering (NC CAM).  

103. Energinet skal også her fjerne gevinsten. Energinet.dk har i sin anmeldelse 

illustreret dette med et eksempel, hvor en netbruger returnerer en kvartal 4 kapaci-

tet, som er købt til startprisen plus en auktionspræmie. Denne kapacitet sælger 

Energinet.dk i henholdsvis oktober og november men ikke i december, jf. figur 8. 

Figur 8: Auktionspræmie – fordeling 

 

 

Kilde: Anmeldelse fra Energinet.dk (side 28) 

104. I eksemplet er auktionspræmien i både oktober og november 1,0, og den er 

dermed højere end den præmie, de to enkelte måneder forholdsmæssigt berettiger 

til, da auktionspræmien i det oprindelige 4 kvartals-køb svarer til startprisen i auk-

tionen – nemlig 2,79. For oktober vil netbrugeren derfor ikke få den del af aukti-

onspræmien, som overstiger startprisen på 0,51, tilbage, og for november er det 

den del, som overstiger startprisen på 0,76. I alt er det 0,73, som ikke kommer 

tilbage til netbrugeren.  
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105. Energinet.dk angiver slutteligt, at Energinet.dk har tilpasset den anmeldte 

surrender model til den model, som Tyskland har implementeret. Dette gælder 

f.eks. i forhold til diverse tidsfrister og i forhold til, at en netbruger ikke kan tilba-

gekalde kapacitet, som en bruger har returneret til TSOen.  

106. I fremtiden skal transmissionskapacitet i Europa så vidt muligt sælges som 

bundlet kapacitet dvs. at en netbruger kan købe både entry-kapacitet og exit-

kapacitet i ét samlet køb. Kapacitet, der er købt som bundlet kapacitet hos Energi-

net.dk, kan derfor kun returneres som bundlet kapacitet. Der er bundlede produkter 

i Ellund (mod Tyskland) men ikke i Dragør (mod Sverige), da Sverige ikke har et 

entry-exit transmissionssystem. Her har en netbruger direkte adgang til det sven-

ske distributionssystem, hvis brugerne blot har uafbrydelig kapacitet ud af Dan-

mark (exit Dragør).  

Model for ”use-it-or-lose-it” for langfristet kapacitet (LT UIOLI) 

107.  Instrumentet går ud på, at TSOen skal trække kapacitet tilbage, som er solgt 

til netbrugere på kontrakter på 1 år eller længere, men som en netbruger systema-

tisk undlader at bruge til faktisk gastransport. De henvises til punkterne 47 til 52 i 

sagsfremstillingen, som nærmere forklarer, hvilke krav CMP stiller til denne me-

kanisme. 

108. Energinet.dk har allerede i dag i sine forskrifter (Rules for Gas Transport, 

afsnit 5.5) et afsnit om UIOLI for langfristet kapacitet, og Energinet.dk vurderer, 

at CMP allerede på dette punkt er implementeret.  

109. Energinet.dk har derfor ikke anmeldt yderligere implementering til dette in-

strument. 
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HØRING 

Høring – Anmeldelsen fra Energinet.dk   

110. Sekretariatet har sendt Energinet.dk’s anmeldelse i offentlig høring på Ener-

gitilsynets hjemmeside og per mail til netbrugere og til alle, der abonnerer på ny-

heder fra Energitilsynet. Høringsperioden var fra den 8. april til den 24. april 2015. 

Sekretariatet modtog kun formelle svar (takkebreve) men ingen svar med materielt 

indhold. 

Høring - udkast til afgørelse 

111. Sekretariatet har sendt et udkast til afgørelse i høring hos Energinet.dk, net-

brugerne og hos den svenske regulerende myndighed (IE) og den tyske reguleren-

de myndighed (Bundesnetzagentur) – dvs. de regulerende myndigheder i de nabo-

lande, som Danmark deler grænsepunkter med. Udkastet har også været i høring 

på Energitilsynets hjemmeside, og abonnenter på nyheder fra Energitilsynet har 

modtaget en nyhedsmail med link til udkastet. Høringsperioden var fra den 10. juli 

til den 17. august 2015. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag 5. 

Høringssvar fra Energinet.dk 

112. Sekretariatet modtog svar fra Energinet.dk den 17. august 2015.  Energi-

net.dk præciserer, at Energinet.dk i OSBB ordningen ikke køber selve transmissi-

onskapaciteten tilbage fra netbrugeren/netbrugerne, men Energinet.dk køber kon-

trollen over kapaciteten og dermed retten til at kontrollere nomineringerne.  

113. Sekretariatet bemærker, at det fremgår af metodeanmeldelsen – og derfor 

naturligvis også af udkastet til afgørelse - at Energinet.dk køber kapaciteten. Se-

kretariatet har dog præciseret teksten, således at det nu fremgår, at Energinet.dk 

køber retten til at kontrollere kapaciteten. Men købet sker til markedspris, og det 

sker som beskrevet i øvrigt.  

114. Vedrørende ”surrender” præciserer Energinet.dk, at Energinet.dk vil imple-

mentere surrender for alle kapacitetsprodukter (år – kvartal – måned – dag), men 

at det kommer til at ske ad to omgange (step 1 og step 2). Energinet.dk kan første 

implementere surrender for dagskapacitet som et step 2 efter 1. oktober 2015.  

115. Sekretariatet har yderligere præciseret teksten, således at det fremgår klart, 

at Energinet.dk gennemfører en fuld implementering (dvs. også surrender for dag-

til-dag kapacitet) for at få harmoniseret ordningen med Tyskland, og at ordningen 

bliver gennemført ad to omgange, hvor surrender for dagskapacitet først bliver 

gennemført som et step 2, dvs. efter 1. oktober 2015. Sekretariatet vil følge op på 

denne implementering, som dog ikke er obligatorisk efter CMP.  

116. Energinet.dk hæfter sig ved, at sekretariatet i sin indstilling til afgørelse næv-

ner som et vilkår, at, Energinet.dk specifikt skal ændre punkt 5.5. i sit regelsæt 

(RFG), således at det klart fremgår, at det er Energitilsynet (og ikke Energinet.dk), 
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der afgør, om en netbruger skal miste sin kapacitet (på lange kontrakter over 1 år) 

helt eller delvist, hvis brugeren ikke bruger den som krævet i reglerne for LT 

UIOLI. Energinet.dk vil gerne – som det er sædvane – selv udforme sine regler 

uden at tilsynet (sekretariatet) præcist anviser, hvordan det skal ske. 

117. Sekretariatet ser ikke noget problem i, at Energinet.dk selv vælger ”rettelses-

formen” i sine Regler for Gastransport, når blot det fremgår klart, at Energitilsy-

net træffer endelig afgørelse, om en netbruger skal miste sin kapacitet som følge af 

LT UIOLI. Sekretariatet gør dog opmærksom på, at Energitilsynet er tilsynsmyn-

dighed i forhold til Energinet.dk’s regelsæt, og at tilsynet ”kan give pålæg om 

ændringer af forskrifterne” (transmissionsbekendtgørelsen), hvilket også må om-

fatte helt konkrete pålæg om ordlyden af en juridisk regel, hvis dette er nødven-

digt. 

Høringssvar fra netbrugerne  

118. Mærsk, HMN og DONG har givet ganske korte høringssvar, og alle selskaber 

er generelt positive over for den implementering, som er foreslået. DONG frem-

hæver, at det er vigtigt med koordinering i forhold til Tyskland, men at den præ-

senterede model forekommer rimelig, så længe der ikke er flaskehalse i det danske 

system. 

119. Sekretariatet finder, at netbrugernes bemærkninger alle støtter det anmeldte 

samt tilsynets grundlæggende præmis for godkendelsen, nemlig at CMP bør im-

plementeres så enkelt og omkostningseffektivt som muligt – men dog således at 

modellen naturligvis skal kunne ændres, hvis situationen i det danske transmissi-

onssystem ændrer sig.   

Høringssvar fra naboregulatorer 

120. IE har ikke svaret på høringen, men Bundesnetzagentur har sendt et hørings-

svar per e-mail den 31. juli 2015. Bundesnetzagentur gør opmærksom på, at der 

kan være et problem mellem ST UIOLI (som gælder i Tyskland) og OSBB (som 

Energinet.dk har anmeldt).  Den uafbrydelige dag-til-dag kapacitet, som ST UIOLI 

skaber kan gå tabt på grund af den såkaldte ”lesser of” regel. Reglen er standard-

reglen for matchning, hvis det par af nomineringer (exit land A og entry land B), 

som netbrugerne skal afgive, ikke stemmer overens. Reglen betyder, at den mind-

ste mængde gas i så fald bliver transporteret.  

121. Hvis f.eks. en netbruger i Danmark (uden ST UIOLI) renominerer sit gasflow 

ud af Danmark (exit Ellund) ned til 0, hvilket er tilladt, så bliver det faktisk gas-

flow 0, idet den tyske TSO (dvs. Gasunie) så ikke i praksis kan bruge den ekstra 

uafbrydelige kapacitet, som ellers er skabt ved at begrænse netbrugernes ret til at 

renominere nedad i ST UIOLI ordningen, jf. sagsfremstillingens punkt 35.   

122. Den tyske TSO er ikke i stand til at forudse, hvornår en netbruger i Danmark 

gør brug af retten til at renominere f.eks. helt ned til 0 ud af Danmark (exit El-
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lund). TSOen er derfor ikke parat til at tage risikoen og sælge uafbrydelig kapaci-

tet ind i Tyskland fra Ellund (entry tyske system). 

123. Sekretariatet bemærker, at dette høringssvar er forventeligt i og med, at 

Tyskland allerede i 2012 indførte ST UIOLI på alle grænsepunkter og derfor ikke 

har indført OSBB. Sekretariatet har i sit høringsudkast (som er fremsendt til Bun-

desnetzagentur i en dansk version med engelsk følgetekst) allerede behandlet pro-

blemstillingen og begrundet, hvorfor det er sagligt og rimeligt at godkende den 

anmeldte OSBB mekanisme på trods af det potentielle problem med ”lesser of” 

reglen. Sekretariatet finder derfor ikke, at kommentarerne fra Bundesnetzagentur 

giver anledning til at ændre i udkastet til afgørelse. 
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LOVGRUNDLAG 

 

124. Energitilsynet godkender de metoder, som Energinet.dk anmelder og ønsker 

at anvende for det nationale transmissionssystem. Dette fremgår af naturgasforsy-

ningslovens § 36 a: 

Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet samt LNG-

faciliteter fastsættes af transmissions-, distributions- og LNG-selskaber efter offent-

liggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet.  

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ind-

holdet af de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, 

herunder tariffer. 

125. Denne metodegodkendelse er en samlet national gennemførelse af hele CMP 

regelsættet - dvs. Kommissionens afgørelse af 24. august 2012 om ændring af 

bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 om 

betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (den europæiske 

gasforordning).  Kommissionens afgørelse er derfor vedlagt denne afgørelse som 

et selvstændigt bilag (bilag 2), og kun de centrale afsnit, som konkret bliver 

anvendt i denne aførelse, er citeret i dette lovgrundlag. 

126. CMP er udtryk for lex specialis i forhold til den danske naturgasforsynings-

lov og Lov om Energinet.dk, og den er et bilag til gasforordningen (og dermed en 

del af denne). Gasforordningen har bestemmelser om, at adgangsvilkår til trans-

missionsnet skal være saglige, ikke-diskriminerende og baseret på objektive for-

hold, og at der skal være effektiv og maksimal adgang til transmissionsnet – dvs. 

overordnede bestemmelser om adgangsvilkår, som også fremgår af den danske 

naturgasforsyningslov. De danske lovbestemmelser om adgangsvilkår, som og-

så/ellers kunne være relevante, er derfor udeladt fra dette lovgrundlag. 

127. Almindelige bestemmelser (CMP afsnit 2.2.1) 

1) Bestemmelserne i afsnit 2.2 anvendes på sammenkoblingspunkter mellem indfød-

nings-udtags-systemer, der støder op til hinanden, uanset om de er fysiske eller virtu-

elle, og uanset om de er beliggende mellem to eller flere medlemsstater eller inden 

for den samme medlemsstat, hvis der gælder procedurer for kapacitetsreservation på 

disse punkter. De kan også finde anvendelse på indfødningspunkter fra og udtags-

punkter til tredjelande, hvis den pågældende nationale regulerende myndighed har 

truffet afgørelse om det. Udtagspunkter til slutforbrugerne og til distributionsnet, ind-

fødningspunkter fra LNG-terminaler og produktionsanlæg samt indfødnings-udtags-

punkter fra og til lagerfaciliteter er ikke omfattet af bestemmelserne i afsnit 2.2.  

2) På grundlag af de oplysninger, som transmissionssystemoperatørerne har offent-

liggjort i henhold til afsnit 3 i dette bilag, og som i givet fald er valideret af de natio-

nale tilsynsmyndigheder, skal agenturet inden den 1. marts hvert år og første gang i 

2014 offentliggøre en overvågningsrapport om kapacitetsbegrænsninger ved sam-
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menkoblingspunkterne, hvori der redegøres for det foregående års salg af uafbryde-

lig kapacitet og så vidt muligt er taget hensyn til handel med kapacitet på det sekun-

dære marked og anvendelse af afbrydelig kapacitet.  

3) Ekstrakapacitet, der er frigjort ved hjælp af en af de procedurer for håndtering af 

kapacitetsbegrænsninger, der er omhandlet i afsnit 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5, skal 

den eller de pågældende transmissionssystemoperatører udbyde i den ordinære tilde-

lingsproces.  

4) De foranstaltninger, der er fastsat i afsnit 2.2.2, 2.2.4 og 2.2.5, gennemføres fra 

den 1. oktober 2013. Afsnit 2.2.3, punkt 1)-5), finder anvendelse fra den 1. juli 2016. 

128. Kapacitetsforøgelse ved hjælp af en overtegnings- og tilbagekøbsordning 

(CMP afsnit 2.2.2) 

1) Transmissionssystemoperatørerne skal foreslå og, når forslaget er godkendt af den 

nationale regulerende myndighed, iværksætte en incitamentsbaseret ordning for 

overtegning og tilbagekøb med det formål at udbyde uafbrydelig ekstrakapacitet. Før 

gennemførelsen skal den nationale tilsynsmyndighed rådføre sig med de nationale til-

synsmyndigheder i tilstødende medlemsstater og tage højde for de tilstødende natio-

nale tilsynsmyndigheders udtalelser. Ekstrakapacitet defineres som uafbrydelig ka-

pacitet, der tilbydes oven i den tekniske kapacitet på et sammenkoblingspunkt, der er 

beregnet på grundlag af denne forordnings artikel 16, stk. 1.  

2) Formålet med overtegnings- og tilbagekøbsordningen er at give transmissionssy-

stemoperatørerne et incitament til at udbyde ekstrakapacitet, idet der tages hensyn til 

tekniske forhold som brændværdi, temperatur, forventet forbrug ved det relevante 

indfødnings-udtags-system og kapaciteten i de tilstødende net. Transmissionssystem-

operatørerne skal anvende en dynamisk metode til at nyberegne indfødnings-udtags-

systemets tekniske kapacitet eller ekstrakapacitet.  

3) Overtegnings- og tilbagekøbsordningen skal bygge på et incitamentsystem, der af-

spejler den risiko, transmissionssystemoperatørerne løber ved at udbyde ekstrakapa-

citet. Ordningen skal struktureres på en sådan måde, at indtægterne ved salg af eks-

trakapacitet og omkostningerne ved tilbagekøbsordningen eller ved foranstaltninger i 

medfør af punkt 6) deles mellem transmissionssystemoperatørerne og netbrugerne. 

De nationale tilsynsmyndigheder træffer afgørelse om fordelingen af indtægter og 

omkostninger mellem transmissionssystemoperatøren og netbrugeren.  

4) Med det formål at bestemme transmissionssystemoperatørernes indtægter skal den 

tekniske kapacitet, herunder også returneret kapacitet og efter omstændighederne 

kapacitet, der frigøres ved at anvende »use it or lose it«- mekanismer (»forbrug eller 

tab«) på uafbrydelig kapacitet et døgn frem og på langfristet kapacitet, anses for til-

delt før en eventuel ekstrakapacitet.  

5) Ved bestemmelsen af ekstrakapaciteten skal transmissionssystemoperatøren tage 

hensyn til statistiske scenarier for, hvor store mængder fysisk uudnyttet kapacitet der 

sandsynligvis på ethvert givet tidspunkt vil være ved sammenkoblingspunkterne. I 
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denne forbindelse skal der også tages hensyn til en risikoprofil for udbud af ekstra-

kapacitet, der ikke medfører en uforholdsmæssigt stor tilbagekøbsforpligtelse. Over-

tegnings- og tilbagekøbsordningen skal også anslå sandsynligheden for og udgifterne 

ved tilbagekøb af kapacitet på markedet, og sikre, at dette afspejles i størrelsen af 

den ekstrakapacitet, der stilles til rådighed.  

6) Hvor det er nødvendigt af hensyn til systemintegriteten, skal transmissionssystem-

operatørerne anvende en markedsbaseret tilbagekøbsprocedure, der giver netbru-

gerne mulighed for at udbyde kapacitet. Netbrugerne skal orienteres om den gælden-

de tilbagekøbsprocedure. Anvendelsen af en tilbagekøbsprocedure berører ikke de 

gældende nødforanstaltninger.  

7) Inden transmissionssystemoperatørerne anvender en tilbagekøbsprocedure, skal 

de kontrollere, om systemintegriteten kan opretholdes omkostningseffektivt ved hjælp 

af andre tekniske eller forretningsmæssige foranstaltninger.  

8) En transmissionssystemoperatør, der stiller forslag om en overtegnings- og tilba-

gekøbsordning, skal fremlægge alle relevante data, overslag og modeller for den na-

tionale regulerende myndighed, så denne kan vurdere ordningen. Transmissionssy-

stemoperatøren skal regelmæssigt rapportere til den nationale regulerende myndig-

hed om, hvordan ordningen fungerer, og fremlægge alle relevante oplysninger, når 

den nationale regulerende myndighed anmoder om det. Den nationale regulerende 

myndighed kan anmode transmissionssystemoperatøren om at ændre ordningen.   

129. Returnering af aftalt kapacitet (CMP afsnit 2.2.4) 

Transmissionssystemoperatørerne skal acceptere enhver returnering af uafbrydelig 

kapacitet, som netbrugeren har indgået aftale om på et sammenkoblingspunkt, und-

tagen kapacitetsprodukter med en varighed på et døgn eller mindre. Netbrugerens 

rettigheder og pligter i henhold til kapacitetsaftalen gælder fortsat, indtil transmissi-

onssystemoperatøren omfordeler kapaciteten, og i det omfang transmissionssystem-

operatøren ikke omfordeler kapaciteten. Den returnerede kapacitet anses først for 

omfordelt, når al den til rådighed stående kapacitet er tildelt. Transmissionssystem-

operatøren underretter straks netbrugeren om enhver omfordeling af den returnerede 

kapacitet. Den nationale regulerende myndighed skal godkende de nærmere vilkår og 

betingelser for returnering af kapacitet, navnlig for tilfælde, hvor flere netbrugere re-

turnerer deres kapacitet. 

130. »Use it or lose it«-mekanisme for langfristet kapacitet (CMP afsnit 2.2.5) 

1) De nationale regulerende myndigheder skal forlange, at transmissionssystemope-

ratørerne helt eller delvis trækker den aftalte kapacitet tilbage, som en netbruger sy-

stematisk har underudnyttet på et sammenkoblingspunkt, når denne bruger ikke har 

solgt eller på rimelige vilkår har udbudt sin uudnyttede kapacitet til salg, og andre 

netbrugere anmoder om uafbrydelig kapacitet. Der er navnlig tale om systematisk 

underudnyttelse af aftalt kapacitet, hvis:  
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a) netbrugeren bruger mindre end 80 % i gennemsnit af sin aftalte kapacitet både fra 

den 1. april til den 30. september og fra den 1. oktober til den 31. marts med en effek-

tiv aftaleløbetid på mere end et år, uden at dette har kunnet begrundes behørigt, eller  

b) netbrugeren systematisk nominerer tæt på 100 % af sin aftalte kapacitet og reno-

minerer i nedadgående retning for at omgå reglerne i afsnit 2.2.3, punkt 3).  

2) Anvendelse af en »use it or lose it«-mekanisme for uafbrydelig kapacitet et døgn 

frem må ikke anses for at være en grund til ikke at anvende punkt 1).  

3) Tilbagetrækning skal medføre, at netbrugeren mister sin aftalte kapacitet helt eller 

delvis for en bestemt periode eller for resten af den effektive aftaleløbetid. Netbruge-

rens rettigheder og pligter i henhold til kapacitetsaftalen gælder fortsat, indtil trans-

missionssystemoperatøren omfordeler kapaciteten, og i det omfang transmissionssy-

stemoperatøren ikke omfordeler kapaciteten.  

4) Transmissionssystemoperatørerne forelægger regelmæssigt de nationale regule-

rende myndigheder alle de data, der er nødvendige for at overvåge udnyttelsesgraden 

for aftalt kapacitet med en effektiv aftaleløbetid på over et år eller med tilbageven-

dende kvartaler, der dækker mindst to år.« 

131. I juli 2014 offentliggjorde Kommissionen et dokument (Commission staff 

working document” (SWD (2014) 250 final) med titlen ”Guidance on best prac- 

tices for congestion management procedures in natural gas transmission systems”. 

Dokumentet er et fortolkningsbidrag i forhold til CMP, og det er et vigtigt doku-

ment i forhold til denne godkendelse, idet Kommissionen henviste til dette doku-

ment som svar på sekretariatets henvendelse til Kommissionen. Guidance doku-

mentet er vedlagt sagen som bilag 4. 

132. Guidance dokumentet fremhæver, at CMP (OSBB) i visse situationer kan 

implementeres i en ganske simpel version (afsnit 2.1, side 3): 

” There are differences between networks, for instance in terms of their complexity or 

in terms of the booking levels at respective IPs and therefore the most appropriate 

design of the oversubscription and buy back mechanisms can differ as well. For in-

stance, in networks with currently relatively low booking levels, e.g. below 60%, a 

very simple mechanism without sophisticated scenario planning or IT infrastructure 

may be sufficient and an appropriate means to achieve the end. Such a mechanism 

should simply provide the possibility for network users to contract capacity beyond 

the technical capacity or "baseline capacity" level in case they are interested in doing 

so. Indeed, such a system would in a cost-efficient manner fulfil the objectives of the 

CMP Guidelines providing a preventative system to eliminate contractual congestion. 

Such mechanisms would naturally need to be reviewed by the respective TSO and 

NRA in case booking levels rise or if there are structural changes indicating that 

more sophisticated analysis will become necessary in order to allow the TSO to offer 

additional capacity.”  
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133. Dokumentet nævner også, at OSBB er det grundlæggende instrument til at 

håndtere kontraktmæssige flaskehalse (afsnit 2.1, side 3) 

”The oversubscription and buy-back scheme provided for in Point 2.2.2. of the CMP 

Guidelines can be regarded as the basic instrument to prevent contractual congestion 

based on the idea that the TSO offers more firm capacity to the market than is techni-

cally available. (…) Consequently, the CMP Guidelines foresee, as a general rule, 

that the oversubscription mechanism is applied by all TSOs at all IPs unless an NRA 

has taken, and notified to ACER and the Commission, a decision not to apply Point 

2.2.2 (the oversubscription and buy back mechanism) pursuant to Point 2.2.3.6 of the 

CMP Guidelines. That in turn means that it has opted to directly apply the firm day-

ahead use-it-or-lose-it mechanism.” 

   

134. Dokumentet nævner følgende om tilbagekøbs-mekanismen i OSBB (afsnit 

2.2, side 6 og 7) 

”Importantly, the buy-back mechanism put in place must be "market-based”. (…) 

Hence, where a buy-back action is unavoidable, all network users have to have the 

opportunity to participate and indicate at what price they would be willing to waive 

their capacity rights (…) Where a sufficient number of network users hold capacity at 

an IP that connects two liquid wholesale markets with each other, it is unlikely for 

the established buy-back price to be higher than the price differential between the 

two market areas. This implicitly limits the risk of the TSO. In the view of the Com-

mission services, this implicit cap may, if deemed necessary by the NRA, be converted 

into an explicit cap. In other words, putting into place a regime by which the maxi-

mum value (cap) of the buy-back price is equal to the difference between the whole-

sale market prices would qualify, in the Commission services' view, as a market-

based mechanism.” 

135. Dokumentet nævner følgende om incitamentsstrukturen i OSBB (afsnit 2.1, 

side 5)   

“The oversubscription mechanism inherently entails the risk that all capacity is sold 

and nominated for a flow that cannot be physically realized. The TSO is taking this – 

calculated – risk. Since regular remuneration models do not encourage TSOs to take 

such risks, an incentive-regime is to be set-up encouraging TSOs to take a propor-

tionate risk. It is a key task of the NRAs in approving the TSOs' methodology to en-

sure an appropriate balance. This balance should be between an incentive that en-

sures an appropriate volume and form of additional capacity being offered and re-

sults neither in over-remuneration for the TSO…” 

136. Dokumentet kommenterer på renominering-restriktioner i OSBB (afsnit 2.2, 

side 7-8) 

“In the logic of the buy-back procedure it is the Commission services’ view that, in 

order to ensure the effectiveness of a buy-back procedure, once that is underway, 

there should not be a possibility for network users to re-nominate upwards. This is 

necessary as once the TSO has announced a buy-back procedure, it has done so be-

cause in its view the system cannot handle all nominations to flow gas and therefore 
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needs to get some nominations out of the system in one or the other manner described 

above.” 

137. Dokumentet nævner omkring Surrender mekanismen (afsnit 4, side 10,11) 

“Importantly, for network users capacity surrender is an entirely voluntary measure 

and it is an alternative to their rights to offer capacity on the secondary market.” 

(…) 

”Network users surrendering capacity should not stand to benefit from the outcome 

of any auction involving the capacity they have offered in that they receive (a share 

of) the auction premium as this could create and incentive for network users to use 

this mechanism or even worse incentivize strategic bookings which is certainly not in 

line with the objectives of the CMP Guidelines.” 

(…) 

“In case several network users are offering the TSO the same capacity for surrender, 

the TSO should reallocate the surrendered capacity, to the extent there is demand for 

it, in the order that the capacity has been offered to the TSO.” 

(…) 

“If for instance a TSO was not able to reallocate a quarterly product offered for sur-

render, the TSO should allow the product to roll-over and it should offer monthly 

products at the forthcoming auctions. This logic of roll-over should continue all the 

way to the daily or even within day products. Surrendered capacity therefore returns 

to the market in the form of primary capacity having the exact same characteristics 

as any other capacity offered by the TSO.” 

(…)  

138. Dokumentet nævner omkring LT ”use-it-or-lose-it (afsnit 5, side 12,13) 

”Point 2.2.5.4 of the CMP Guidelines sets out very clearly that TSOs need to contin-

uously assess the capacity usage by network users and provide information to NRAs 

on this matter. In the Commission services' view the existence of a monitoring frame-

work – the specific form and setup of which may vary from one Member State to an-

other – is essential in order to ensure that any long term use-it-or-lose-it scheme can 

function effectively.” 

(…) 

“Irrespective of the precise process decided on by the NRAs it should be clear that 

the network user engaged in capacity hoarding and vis-á-vis whom the long term use-

it-or-lose-it is to apply shall bear the risk of the long term use-it-or-lose-it process 

while the TSO stays cost-neutral throughout.” 
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(…) 

”Therefore, the NRA is best-placed to ultimately determine, possibly upon the rec-

ommendations of the TSO and based on the extent of the capacity hoarding, whether 

to fully or partially withdraw the capacity. In doing so, it would evaluate in particu-

lar the level and period of underutilization.” 

139. Lovgrundlaget for Energinet.dk indeholder bestemmelser om, hvor meget 

Energinet.dk må tjene, og hvordan selskabet skal håndtere indtægter og udgifter. 

Lov om Energinet.dk (lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009 med senere 

ændringer) fastlægger det grundlæggende hvile-i-sig-selv princip, som er nærmere 

udmøntet i BEK om økonomisk regulering af Energinet.dk (BEK nr. 965 af 

21/09/2006)  

140. Lov om Energinet.dk bestemmer, hvorledes Energinet.dk kan/skal håndtere 

indtægter og udgifter for sine aktiviteter.  

§ 13. Energinet.dk’s overskud ifølge de i § 12, stk. 1, omtalte regnskaber for virksom-

hedens elforsynings- og naturgasrelaterede aktiviteter kan tilbageføres til de respek-

tive forbrugergrupper som dividende eller anvendes til konsolidering. Overskud fra 

lagervirksomhed kan alene anvendes til konsolidering, jf. dog stk. 4. 

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvor-

ledes tilbageførsel af overskud til forbrugerne efter stk. 1 kan finde sted. 

Stk. 3. Energinet.dk kan ikke udlodde overskud eller egenkapital ved udbytteudlod-

ning eller på anden måde til staten. 

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forelæggelse for et af Folke-

tinget nedsat udvalg fastsætte særlige regler om anvendelse af overskud fra lager-

virksomhed. 

141. Bekendtgørelsen har følgende relevante bestemmelser: 

 § 4. Forrentningen af kapitalen i Energinet.dk skal alene muliggøre overholdelse af 

virksomhedens gældsforpligtelser samt den yderligere konsolidering, der er nødven-

dig for en effektiv drift af Energinet.dk, jf. stk. 2 og 3.  

Stk. 2. Størrelsen af forrentningen efter stk. 1, bestemmes med udgangspunkt i den 

forrentning, der er nødvendig for at fastholde realværdien af nettoaktiverne opgjort 

separat for Energinet.dk's elektricitets- og naturgasrelaterede aktiviteter, jf. § 10, stk. 

1, nr. 1. Realværdien af de pågældende nettoaktiver er den værdi, hvormed nettoakti-

verne uanset eventuel selskabsopdeling indgår i åbningsbalancen for Energinet.dk 

pr. 1. januar 2005 reguleret med det i § 8 fastlagte prisindeks.  

Stk. 3. Den efter stk. 2 bestemte forrentning reguleres til den forrentning, som er nød-

vendig for en effektiv drift henset til kapitalbehovet, blandt andet som følge af nyinve-
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steringer, opgjort separat for Energinet.dk's elektricitets- og naturgasrelaterede akti-

viteter.  

Stk. 4. Energinet.dk udarbejder separat for henholdsvis de elektricitets- og naturgas-

relaterede aktiviteter langsigtede investerings- og finansieringsplaner. Ved udarbej-

delse af investerings- og finansieringsplanerne skal Energinet.dk så vidt muligt sikre 

en jævn prisudvikling. Planerne anmeldes årligt til Energitilsynet som led i tilsynets 

kontrol med overholdelsen af stk. 1-3, jf. § 11. 

142. Energinet.dk’s forskrifter for gas (Rules for Gas Transport, version 14.1) 

indeholder en bestemmelse om long-term-use-it-or-lose-it (punkt 5.5):   

 ”Energinet.dk is entitled to withdraw, partially or fully, any underutilised contracted 

capacity, pursuant to a Capacity Agreement, with a duration of more than 1 year, at 

an Entry Point and Exit Point where the Shipper has not sold or offered on reasona-

ble conditions his unused Capacity, and where other Shippers request Firm Capacity. 

Contracted capacity is considered systematically underutilised in particular if: 

a) the Shipper uses less than an average 80 % of his contracted capacity both from 1 

April until 30 September and from 1 October until 31 March, for which no proper 

justification could be provided; or 

b) the Shipper systematically nominates close to 100 % of his contracted capacity 

and renominates downwards. 

Withdrawal shall result in the Shipper losing his contracted capacity partially or ful-

ly for a given period or for the remaining effective contractual term. The Shipper 

shall retain his rights and obligations under the Capacity Agreement until the Capac-

ity is reallocated by Energinet.dk or in case the Capacity is not reallocated by Ener-

ginet.dk. 

Energinet.dk shall regularly provide the Danish National Regulatory Authority with 

all the data necessary to monitor the extent to which contracted capacities with a ef-

fective contract duration of more than one year or recurring quarters covering at 

least two years are used.” 
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BEGRUNDELSE 

143.  Indledningsvist skal nævnes, at Energitilsynet og Energinet.dk kun har juris-

diktion til at træffe beslutninger for det danske transmissionssystem, og inden for 

den danske del af ”grænse-systemet” er der ikke kontraktmæssige flaskehalse eller 

udsigt til at få flaskehalse i fremtiden, jf. figur 2 og 3 i sagsfremstillingen. Derfor 

giver det god mening at indføre en simpel model, som ikke koster mere end nød-

vendigt, og som er nem at administrere for Energinet.dk. 

144. Det er udgangspunktet i den metodeanmeldelse, som Energinet.dk har an-

meldt, og det vil være udgangspunktet for denne vurdering. Vurderingen lægger 

vægt på den formulering, som Kommissionen har indføjet i sit Guidance doku-

ment vedrørende CMP – f.eks. som det er specifikt udtrykt i afsnittet om OSBB 

(side 3): 

”There are differences between networks, for instance in terms of their complexity or 

in terms of the booking levels at respective IPs and therefore the most appropriate de-

sign of the oversubscription and buy back mechanisms can differ as well. For instance, 

in networks with currently relatively low booking levels, e.g. below 60%, a very simple 

mechanism without sophisticated scenario planning or IT infrastructure may be suffi-

cient and an appropriate means to achieve the end. Such a mechanism should simply 

provide the possibility for network users to contract capacity beyond the technical ca-

pacity or "baseline capacity" level in case they are interested in doing so. Indeed, such 

a system would in a cost-efficient manner fulfil the objectives of the CMP Guidelines 

providing a preventative system to eliminate contractual congestion….” 

145. CMP er en integreret del af den europæiske gasforordning, idet CMP ændrer 

det eksisterende bilag I til den europæiske gasforordning (forordning 715/2009). 

Gasforordningen gælder direkte og umiddelbart, og den har forrang for national 

lov i det omfang, der måtte være konflikt mellem de to regelsæt, jf. princippet om 

EU-rettens forrang. I det omfang, Energinet.dk’s anmeldte metode er i overens-

stemmelse med CMP og formålet med CMP, har sekretariatet derfor ikke behov 

for at lave yderligere vurderinger eller inddrage øvrige retskilder. 

146. Sekretariatet vurderer i det følgende de tre anmeldte CMP instrumenter med 

udgangspunkt i disse grundlæggende præmisser.  

Kapacitetsforøgelse ved hjælp af en overtegnings- og tilbagekøbsordning 

(oversubscription-and-buy-back, OSBB) 

147. Energinet.dk anmelder en simpel model for OSBB, hvor Energinet.dk ikke 

udbyder uafbrydelig kapacitet ud over den tekniske kapacitet i systemet som en 

løbende og fast ordning, men at selskabet tilbyder OSBB, hvis a) netbrugerne ud-

trykker behov for det eller b) Energinet.dk selv vurderer, at der er behov for det. 

148. Sekretariatet vurderer, at en simpel OSBB model, som den Energinet.dk an-

melder, vil være et naturligt udgangspunkt for det danske transmissionssystem i 

lyset af, at der er rigelig kapacitet i både Ellund og Dragør, jf. figur 2 og 3 i sags-



ENERGITILSYNET | CMP IMPLEMENTERING I DANMARK 

 

Side 34/43 

fremstillingen. Sekretariatet lægger også vægt på Kommissionens udtalelse om, at 

der i systemer med rigelig kapacitet kan indføres en simpel model, hvor den an-

svarlige TSO kun tilbyder OSBB, hvis en eller flere netbrugere direkte efterspør-

ger det, eller hvis TSOen selv vurderer, at der er behov for det.  

149.  Energinet.dk vil anvende en dynamisk model (kaldet SIMONE) til at genbe-

regne kapaciteten i systemet, hvis OSBB skal tages i brug. Modellen inddrager 

f.eks. forventet forbrug, flows, kapacitet i tilstødende systemer, statistik over sy-

stembrug etc. Energinet.dk vil også regne på, hvor sandsynligt det er, at selskabet 

kommer til at tilbagekøbe kapacitet - og hvor dyrt det i så fald vil blive.  

150. Sekretariatet konstaterer, at dette er i overensstemmelse med CMP (afsnit 

2.2.2, punkt 5): 

“Ved bestemmelsen af ekstrakapaciteten skal transmissionssystemoperatøren tage hen-

syn til statistiske scenarier for, hvor store mængder fysisk uudnyttet kapacitet der sand-

synligvis på ethvert givet tidspunkt vil være ved sammenkoblingspunkterne. I denne 

forbindelse skal der også tages hensyn til en risikoprofil for udbud af ekstrakapacitet, 

der ikke medfører en uforholdsmæssigt stor tilbagekøbsforpligtelse. Overtegnings- og 

tilbagekøbsordningen skal også anslå sandsynligheden for og udgifterne ved tilbage-

køb af kapacitet på markedet, og sikre, at dette afspejles i størrelsen af den ekstrakapa-

citet, der stilles til rådighed”. 

151. Sekretariatet har derfor ikke yderligere kommentarer til kapacitets-

beregningerne, men gør opmærksom på, at sekretariatet selvfølgelig skal have 

adgang til alle relevante data vedrørende OSBB beregninger, jf. CMP afsnit 2.2.2. 

(8). 

152. Energinet.dk vil udbyde de korte kapacitetsprodukter først, og så eventuelt 

udvide modellen til også at omfatte måneds- og kvartalsprodukter.  

153. Sekretariatet finder, at det er sagligt og rimeligt at starte med de korte pro-

dukter og lade udviklingen følge behovet, jf. at kapacitetssituationen i det danske 

system samt grundpræmissen om, at modellen bør være så simpel og omkost-

ningseffektiv som muligt.  

154. Hvis Energinet.dk skal tilbagekøbe OSBB kapacitet (det vil som nævnt sige 

kontrollen over kapaciteten), så vil dette som udgangspunkt ske til den pris, som 

netbrugeren forlanger. 

155. Sekretariatet vurderer, at dette er en naturlig udmøntning af CMPs krav om, 

at TSOen skal anvende en ”markedsbaseret tilbagekøbsprocedure, der giver net-

brugerne mulighed for at udbyde kapacitet”, jf. CMP 2.2.2 (6). 

156. Et markedsbaseret tilbagekøb kan blive dyrt, og det bør undgås, hvis andre og 

mere omkostningseffektive værktøjer kan forhindre, at det bliver nødvendigt at 

købe kapacitet tilbage fra markedet. Derfor kræver CMP, at TSOen først skal 

”kontrollere, om systemintegriteten kan opretholdes omkostningseffektivt ved 
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hjælp af andre tekniske elle forretningsmæssige foranstaltninger”, jf. CMP 2.2.2 

(7). 

157. Energinet.dk anmelder, at Energinet.dk kun tilbagekøber kapacitet i marke-

det, hvis andre værktøjer er utilstrækkelige i situationen. Andre værktøjer er f.eks. 

flow-aftaler med nabo-transmissionsselskaber eller såkaldte flow-commitments, 

hvilket er kontrakter, hvor netbrugere på forhånd har forpligtet sig til at foretage 

en bestemt fremtidig gastransport mod til gengæld at få en reduceret tarif.   

158. Sekretariatet vurderer, at Energinet.dk demonstrerer, at selskabet er klar over, 

at OSBB skal være omkostningseffektivt, og at det anmeldte med de nævnte ek-

sempler på andre tekniske/forretningsmæssige foranstaltninger er i tråd med CMPs 

krav om, at TSOen skal afsøge andre muligheder før tilbagekøb sættes i værk. 

159. Er der ikke andre muligheder, må Energinet.dk tilbagekøbe kontrollen over 

den OSBB kapacitet, som er solgt. Energinet.dk anmelder som nævnt et markeds-

princip men anmelder også, at selskabet vil have mulighed for at sætte en maksi-

mumspris (price cap), som svarer til forskellen mellem gasprisen på den danske 

gasbørs og prisen i Tyskland.  

160. Sekretariatet konstaterer, at CMP ikke eksplicit tager stilling til, om der kan 

sættes en øvre grænse for prisen på tilbagekøb. Kommissionen har dog i sit Gui-

dance dokument argumenteret for, at det er muligt at sætte et loft på prisen (Gui-

dance dokumentet, side 5): 

“Where a sufficient number of network users hold capacity at an IP that connects two 

liquid wholesale markets with each other, it is unlikely for the established buy-back 

price to be higher than the price differential between the two market areas. This implic-

itly limits the risk of the TSO. In the view of the Commission services, this implicit cap 

may, if deemed necessary by the NRA, be converted into an explicit cap. In other 

words, putting into place a regime by which the maximum value (cap) of the buy-back 

price is equal to the difference between the wholesale market prices would qualify, in 

the Commission services' view, as a market-based mechanism.”  

161. I et likvidt marked er ”værdien” af transmissionskapacitet så at sige lig med 

forskellen i gaspris mellem to markeder, og prisen på kapacitet bør derfor ikke 

være højere end prisforskellen på gas. Det kan selvfølgelig diskuteres, om det 

danske marked er ”liquid”, men det udvikler sig i hvert fald imod større likviditet 

på f.eks. gasbørsen, og der er i dag stor pris-korrelation med vores nabomarkeder. 

Denne tendens må forventes at blive forstærket med harmoniseringsarbejdet og 

nye infrastrukturprojekter i EU, jf. f.eks. arbejdet med PCI (Projects of Common 

Interest) projekter. Sekretariatet vurderer derfor, at Energinet.dk opererer inden for 

rammerne af, hvad CMP termen ”markedsbaseret” kan rumme, og sekretariatet har 

ikke yderligere kommentarer til dette prisloft.  

162. Energinet.dk anmelder en ordning, hvor eventuelle indtægter og omkostnin-

ger ved OSBB bliver behandlet som ordinære indtægter og omkostninger på linje 
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med alle øvrige indtægter/udgifter ved transmission. De indgår dermed i den nor-

male model for overdækning og underdækning. 

163. Sekretariatet konstaterer, at CMP (afsnit 2.2.2(3)) angiver, at OSBB modellen 

skal være ”incitamentsbaseret”, således at en TSO bliver belønnet for den risiko, 

som TSOen påtager sig i forbindelse med OSBB. CMP angiver i samme afsnit, at 

den nationale regulerende myndighed (dvs. Energitilsynet) skal træffe beslutning 

om, hvorledes indtægter/udgifter ved OSBB skal fordeles mellem TSOen og net-

brugerne.  

164. Dette CMP krav harmonerer dårligt med hvile-i-sig-selv princippet og de 

særlige økonomiske regler for Energinet.dk, der grundlæggende siger, at Energi-

net.dk ikke må tjene penge på at sælge kapacitet, jf. bekendtgørelsen om den øko-

nomiske regulering af Energinet.dk (§ 4), der fastslår, at Energient.dk kun har ret 

til at få den ”forrentning”, der er nødvendig for at fastholde realværdien af netto-

aktiverne.”  

165. Sekretariatet vurderer dog, at risikoen ved OSBB for Energinet.dk er helt 

ubetydelig, som kapacitets-situationen er i dag, og som den kan forventes at udvik-

le sig, jf. blandt andet figur 2 og 3 i sagsfremstillingen.   

166. Sekretariatet bemærker også, at Energinet.dk, i sin anmeldelse selv fremhæ-

ver, at selskabet er pålagt ved lov at drive og udbygge nettet på en effektiv måde 

(CMP må siges at være indeholdt heri), og Energinet.dk skal håndtere denne ker-

neopgave efter bedste evne, uanset om der er et incitamentssystem eller ej. 

167. Af disse grunde anser sekretariatet det for rimeligt, at der ikke laves nogen 

særskilt ordning for indtægter og udgifter ved OSBB, og at eventuelle indtægter 

fra OSBB bør behandles som en normal tarifindtægt; de kommer derfor fuldt til-

bage til netbrugerne, idet de indgår i det normale regnskab for overdækning og 

underdækning hos Energinet.dk, jf. § 13 i Lov om Energinet.dk. Omkostninger 

ved OSBB må betragtes som ”nødvendige omkostninger”, idet CMP skal imple-

menteres, og de indgår som normale omkostninger i regnskabet.   

168. Energitilsynet godkender Energinet.dk’s opgørelse af overdæk-

ning/underdækning. Det sker i forbindelse med, at tilsynet gennemgår og godken-

der Energinet.dk’s årsregnskab. 

169. Hvis Energinet.dk mod forventning får væsentlige indtægter eller udgifter fra 

OSBB i fremtiden, så vurderer sekretariatet i lighed med, hvad Enerignet.dk anfø-

rer, at Energinet.dk må lave et punktspecifikt regnskab for OSBB, således at over- 

eller underdækningen bliver henført direkte til det punkt (Ellund eller Dragør), 

hvor der er en væsentlig indtægt eller omkostning.  

170. Sekretariatet gør opmærksom på, at CMP kræver, at den ansvarlige TSO 

regelmæssigt skal rapportere til den nationale regulator om, hvordan ordningen 

fungerer, og at regulator kan ”anmode” transmissionssystemoperatøren om at æn-

dre ordningen, jf. CMP afsnit 2.2.2 (8).  
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171. Det er tilsynet, som afgør endeligt, om indtægter eller omkostninger er væ-

sentlige, og sekretariatet skal derfor modtage tal fra Energinet.dk om indtægter og 

omkostninger ved OSBB. Disse tal bør være inkluderet i den nævnte rapportering, 

og sekretariatet vurderer, at det er passende, hvis Energinet.dk afrapporterer til 

sekretariatet efter udløbet af hvert gasår, dvs. primo oktober hvert år.  

172. Som nævnt i sagsfremstillingen (punkt 38) er OSBB det primære CMP in-

strument i forhold til ST UIOLI, der kun skaber kapacitet fra dag til dag. 

173. Der kan dog opstå problemer, hvis ST UIOLI (som begrænser retten til at 

renominere) kun bliver anvendt på den ene side af et grænsepunkt, mens OSBB 

(som ikke begrænser retten til at renominere) gælder på den anden side. Dette vil 

f.eks. være tilfældet i Ellund, hvor Energinet.dk har anmeldt en OSBB ordning, 

hvorimod ST UIOLI er indført på den tyske side af Ellund.  

174. Det potentielle problem er omtalt nærmere i sekretariatets kommentarer til 

høringssvaret fra Bundesnetzagentur (punkterne 120-122). 

175. Sekretariatet bemærker, at Kommissionens Guidance dokument lægger op til, 

at der principielt bør ske en harmonisering på grænsepunkter, hvor der er kon-

traktmæssige flaskehalse, og hvor de kun er ST UIOLI på den ene side af grænse-

punktet. 

176. Sekretariatet vurderer dog, at det ikke vil være sagligt eller hensigtsmæssigt 

at afvise Energinet.dk’s anmeldte OSBB ordning for at imødegå et potentielt pro-

blem. 

177. For det første er OSBB som nævnt det primære instrument, mens CMP blot 

kræver, at ST UIOLI bliver indført fra juli 2016, hvis ACERs CMP overvågning 

viser, at der er flaskehalse, jf. CMP afsnit 2.2.1(4). Det er usandsynligt, at der vil 

komme kontraktmæssige flaskehalse i det danske transmissionssystem inden for 

en overskuelig fremtid. 

178. For det andet bemærker sekretariatet, at ST UIOLI kun giver ekstra kapacitet 

fra dag til dag – altså helt kortsigtet – men OSBB giver mulighed for også at skabe 

ekstra kapacitet på længere sigt - måned, kvartal og år – hvis der er behov for det. 

Det vil sige, at OSBB giver langt større fleksibilitet end ST UIOLI. Sekretariatet 

tager ad notam, at flere europæiske gassammenslutninger (f.eks. EFET og Euro-

gas) ved flere lejligheder (blandt andet Madrid Forum) har argumenteret kraftigt 

for, at OSBB skal være normen. Ifølge disse bruger-organisationer kan ST UIOLI 

ikke erstatte OSBB, idet netbrugere ikke kan basere deres forretning på kapacitet 

fra dag til dag.  

179. For det tredje lægger Sekretariatet vægt på, at ENDK i sin anmeldelse til 

tilsynet (s. 16) angiver/illustrerer, at der ikke i Tyskland har været stor efterspørg-

sel efter den uafbrydelige dag-til-dag kapacitet, som bliver skabt via den tyske ST 

UIOLI ordning. Så længe der ikke er stor efterspørgsel efter kortsigtet kapacitet, er 

der ikke grund til at indføre denne ordning i Danmark – en ordning, som i øvrigt 
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ifølge Energinet.dk kræver en ny og omfattende IT-udvikling, jf. bilaget til anmel-

delsen. Dette vil harmonere dårligt med grundpræmissen om, at den danske im-

plementering bør være så simpel og omkostningseffektiv som muligt.  

180.  Energinet.dk’s årlige rapport om, hvordan OSBB fungerer (punkt 170) bør 

naturligvis redegøre for eventuelle problemer mellem OSBB (DK) og ST UIOLI 

(D). Hvis der mod forventning opstår væsentlige problemer, så vil tilsynet (sekre-

tariatet) bruge sin hjemmel i CMP (afsnit 2.2.2 (8)) til at anmode Energinet.dk om 

at ændre OSBB modellen. En ændring kan også være helt at opgive OSBB til for-

del for en model med ST UIOLI, hvis der er væsentlige gevinster ved det. 

Model for returnering af aftalt kapacitet (surrender of capacity)  

181. Energinet.dk anmelder en model for returnering, hvor netbrugeren har ret til 

at returnere ubrugt kapacitet til Energinet.dk for års-, kvartals- og månedskapaci-

tet. Der er tale om en ret og ikke en pligt for netbrugeren. 

182. Sekretariatet konstaterer, at dette er i overensstemmelse med CMP, som kræ-

ver, at en TSO skal udbyde års-, kvartals- og månedskapacitet via surrender, og 

som nævner, at det er en ret men ikke en pligt for netbrugeren, jf. CMP afsnit 2.2.4 

og Guidance dokumentet, afsnit 4. 

183. Det er forudsat i CMP og specifikt nævnt i CMP Guidance (afsnit 4), at en 

netbruger ikke skal kunne tjene på at returnere kapacitet til TSOen, da det kan få 

netbrugere til at opkøbe kapacitet ud fra strategiske hensyn i strid med selve for-

målet med CMP, som er at frigive transmissionskapacitet til markedet. 

184. Energinet.dk har i sin anmeldelse gjort grundigt rede for, hvordan selskabet 

vil sikre, at dette princip bliver overholdt. Energinet.dk vil fjerne en eventuel mul-

tiplier gevinst og/eller uforholdsmæssig auktionspræmie fra den betaling, som 

netbrugeren får tilbage, hvis Energinet.dk sælger kapaciteten efterfølgende. Net-

brugeren får så kun sin oprindelige købspris tilbage.  

185. Sekretariatet har gengivet principperne grundigt i sagsfremstillingen (punk-

terne 97 til 104), og finder, at de anmeldte principper på tilfredsstillende vis sikrer, 

at en netbruger ikke kan komme til at tjene penge på at (op)købe transmissionska-

pacitet hos Energinet.dk.  

186. Energinet.dk anmelder et såkaldt ”roll-over” princip, hvor returneret kapaci-

tet, der ikke bliver solgt i den førstkommende PRISMA auktion over samme type 

produkt, går videre i kapacitetsrækkefølgen (se figur 4) indtil det eventuelt går 

tilbage til netbrugeren som en usolgt kapacitet. 

187. Sekretariatet gør opmærksom på, at CMP ikke omtaler dette princip, men at 

det er forudsat af Kommissionen som et logisk princip (Guidance, side 11): 

“If for instance a TSO was not able to reallocate a quarterly product offered for sur-

render, the TSO should allow the product to roll-over and it should offer monthly 



ENERGITILSYNET | CMP IMPLEMENTERING I DANMARK 

 

Side 39/43 

products at the forthcoming auctions. This logic of roll-over should continue all the 

way to the daily or even within day products.” 

188. Sekretariatet finder, at det anmeldte roll-over princip lever op til denne forud-

sætning, men at den efterfølgende information fra Energinet.dk (om at der kun i 

første omgang sker roll-over for årskapacitet og kvartalskapacitet) betyder, at roll-

over princippet bliver brudt. Sekretariatet bemærker, at det er logisk princip også i 

lyset af, hvordan de harmoniserede europæiske auktioner fungerer. 

189.  Sekretariatet finder, at Energinet.dk bør arbejde videre på at implementere en 

ordning, der kan håndtere roll-over i overensstemmelse med Energinet.dk’s oprin-

delige anmeldelse og logikken i systemet. Sekretariatet lægger vægt på, at Energi-

net.dk har informeret sekretariatet om, at Energinet.dk vil kunne håndtere en fuld 

surrender, når Energinet.dk har fået automatiseret processen. Sekretariatet vil følge 

op på denne implementering i det kommende gasår og bede Energinet.dk om at 

komme med en mere præcis tidsramme for den fulde implementering. 

190. Med udgangspunkt i grundpræmissen for denne afgørelse (simplicitet) vil 

sekretariatet ikke insistere på en fuld surrender model som led i denne godkendel-

se, og sekretariatet respekterer Energinet.dk’s interne prioritering. Energinet.dk 

angiver således, at arbejdet med at få handel med withinday og sekundær-

markedet på plads på PRISMA platformen lige nu har førsteprioritet. Herefter vil 

Energinet.dk gå i gang med at få det nødvendige IT på plads til at håndtere en fuld 

surrender. 

191. Energinet.dk anmelder et først-til-mølle princip mellem netbrugerne, hvis 

flere netbrugere returnerer kapacitet til Energinet.dk. Dog er det et overordnet 

princip, at Energinet.dk først skal have solgt al teknisk kapacitet, før returneret 

kapacitet overhovedet kommer til salg.   

192. Sekretariatet konstaterer, at CMP (2.2.4) direkte udtaler, at den ”returnerede 

kapacitet anses først for omfordelt, når al den til rådighed stående kapacitet er 

tildelt.” Det er derfor i overensstemmelse med CMP, når Energinet.dk først sælger 

sin egen uafbrydelig kapacitet og først derefter udbyder returneret kapacitet. 

193. Først-til-mølle princippet mellem netbrugerne er ikke nævnt i CMP som et 

krav, men sekretariatet vurderer, at det er et naturligt og logisk princip, og henvi-

ser til, at Kommissionen også anbefaler dette ”time stamp” princip frem for andre 

alternativer som f.eks. en pro-rata model (CMP Guidance, side 11-12): 

“In case several network users are offering the TSO the same capacity for surrender, 

the TSO should reallocate the surrendered capacity, to the extent there is demand for 

it, in the order that the capacity has been offered to the TSO. This time stamp approach 

is more effective than pro rata as it promotes network users not needing capacity to of-

fer it to the TSO early enough which in turn allows the TSO to offer a more effective 

capacity portfolio, perhaps having restructured it with other capacity it has on offer.” 
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194.  Sekretariatet bemærker slutteligt, at surrender ”blot” er et alternativ til det 

almindelige sekundære marked for kapacitet, hvor netbrugere frit kan handle ka-

pacitet mellem sig. PRISMA platformen har udviklet en facilitet, hvor sekundær 

kapacitet kan handles frit mellem netbrugere – dvs. en netbruger har andre mulig-

heder end surrender for at (forsøge at) få solgt ubrugt kapacitet.  

Model for ”use-it-or-lose-it” for langfristet kapacitet (LT UIOLI)  

195. CMP bestemmer som nævnt i sagsfremstillingen, at en netbruger skal miste 

sin kapacitet helt eller delvist, hvis brugeren systematisk har underudnyttet kapaci-

teten, og hvis brugeren ikke har solgt sin kapacitet eller har udbudt den til salg på 

rimelige vilkår - og når andre netbrugere anmoder om uafbrydelig kapacitet.  

196.  CMP lyder således (punkt 2.2.5): 

1) De nationale regulerende myndigheder skal forlange, at transmissionssystem-

operatørerne helt eller delvis trækker den aftalte kapacitet tilbage, som en netbruger 

systematisk har underudnyttet på et sammenkoblingspunkt, når denne bruger ikke har 

solgt eller på rimelige vilkår har udbudt sin uudnyttede kapacitet til salg, og andre 

netbrugere anmoder om uafbrydelig kapacitet. Der er navnlig tale om systematisk 

underudnyttelse af aftalt kapacitet, hvis:  

a) netbrugeren bruger mindre end 80 % i gennemsnit af sin aftalte kapacitet både fra 

den 1. april til den 30. september og fra den 1. oktober til den 31. marts med en effek-

tiv aftaleløbetid på mere end et år, uden at dette har kunnet begrundes behørigt, eller  

b) netbrugeren systematisk nominerer tæt på 100 % af sin aftalte kapacitet og reno-

minerer i nedadgående retning for at omgå reglerne i afsnit 2.2.3, punkt 3).  

2) Anvendelse af en »use it or lose it«-mekanisme for uafbrydelig kapacitet et døgn 

frem må ikke anses for at være en grund til ikke at anvende punkt 1).  

3) Tilbagetrækning skal medføre, at netbrugeren mister sin aftalte kapacitet helt eller 

delvis for en bestemt periode eller for resten af den effektive aftaleløbetid. Netbruge-

rens rettigheder og pligter i henhold til kapacitetsaftalen gælder fortsat, indtil trans-

missionssystemoperatøren omfordeler kapaciteten, og i det omfang transmissionssy-

stemoperatøren ikke omfordeler kapaciteten.  

4) Transmissionssystemoperatørerne forelægger regelmæssigt de nationale regule-

rende myndigheder alle de data, der er nødvendige for at overvåge udnyttelsesgraden 

for aftalt kapacitet med en effektiv aftaleløbetid på over et år eller med tilbageven-

dende kvartaler, der dækker mindst to år.« (sekretariatets fremhævning) 

197. Energinet.dk har allerede i dag regler om ”use-it-or-lose-it” for langfristet 

kapacitet i sit regelsæt, Regler for Gastransport (RFG). Den danske regel lyder 

således (punkt 5.5. i RFG): 
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”Energinet.dk is entitled to withdraw, partially or fully, any underutilised contract-

ed capacity, pursuant to a Capacity Agreement, with a duration of more than 1 

year, at an Entry Point and Exit Point where the Shipper has not sold or offered on 

reasonable conditions his unused Capacity, and where other Shippers request Firm 

Capacity. Contracted capacity is considered systematically underutilised in particu-

lar if: 

a) the Shipper uses less than an average 80 % of his contracted capacity both from 1 

April until 30 September and from 1 October until 31 March, for which no proper 

justification could be provided; or 

b) the Shipper systematically nominates close to 100 % of his contracted capacity 

and reno minates downwards. 

Withdrawal shall result in the Shipper losing his contracted capacity partially or ful-

ly for a given period or for the remaining effective contractual term. The Shipper 

shall retain his rights and obligations under the Capacity Agreement until the Capac-

ity is reallocated by Energinet.dk or in case the Capacity is not reallocated by Ener-

ginet.dk. 

Energinet.dk shall regularly provide the Danish National Regulatory Authority with 

all the data necessary to monitor the extent to which contracted capacities with effec-

tive contract duration of more than one year or recurring quarters covering at least 

two years are used. (sekretariatets fremhævning) 

198. Sekretariatet bemærker, at RFG punkt 5.5 bestemmer, at det er Energinet.dk, 

som har ret til at trække kapacitet tilbage fra netbrugeren, hvis brugeren ikke bru-

ger den købte kapacitet i det omfang, som er krævet (80 % reglen). Men CMP 

bestemmer, at det er den nationale regulerende myndighed (dvs. tilsynet), som skal 

”forlange”, at TSOen trækker kapaciteten tilbage fra en sådan netbruger.  

199. Sekretariatet vurderer, at det er forholdsmæssigt indgribende at tage kapacitet 

fra en netbruger, som har kontrakt på kapaciteten, også selvom netbrugeren behol-

der sine rettigheder/forpligtelser i henhold til kontrakten, jf. at Kommissionen 

fremhæver i sit Guidance dokument (s. 13), at netbrugeren skal bære risikoen ved 

LT UIOLI processen, mens processen skal være omkostningsneutral for TSOen. 

200. Det er også en forudsætning for at tage kapaciteten fra netbrugeren, at bruge-

ren ikke kan ”begrunde behørigt”, hvorfor kapaciteten ikke er brugt i det krævede 

omfang – og/eller at netbrugeren ikke har solgt eller forsøgt at sælge sin kapacitet 

”på rimelige vilkår”, jf. både CMP (2.2.5.(1)) og RFG (5.5). 

201. Hvad der udgør ”en behørig begrundelse” og hvad der er ”rimelige vilkår” er 

en juridisk vurdering, som naturligt bør ligge hos en myndighed og ikke en TSO – 

med de retsgarantier, som ligger heri for brugerne. En retsgaranti er f.eks. retten til 

at påklage en afgørelse. Sekretariatet vurderer derfor, at det er tilsynet (sekretaria-

tet), som konkret bør afgøre forvaltningsretligt, om en netbruger har overtrådt 

denne regel i RFG (CMP). Det er derfor et vilkår for denne godkendelse, at Ener-
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ginet.dk ændrer ordlyden af RFG punkt 5.5. (første afsnit), så det fremgår, at det er 

Energitilsynet, der endeligt afgør, om en netbruger skal miste råderetten over sin 

kapacitet helt eller delvist på grund af manglende brug. Denne afgørelse kan godt 

være baseret på en analyse og indstilling fra Energinet.dk. 

202. Sekretariatet konstaterer, at RFG punkt 5.5. i øvrigt er en afskrift af CMP 

2.2.5., jf. sammenstillingen mellem de to bestemmelser ovenfor. Sekretariatet vur-

derer derfor, at Energinet.dk allerede har implementeret LT UIOLI i henhold til 

CMP, hvorfor der ikke er behov for at vurdere punktet i detaljer. 

203. Sekretariatet bemærker dog, at tilsynet (sekretariatet) ikke i dag modtager 

data fra Energinet.dk om, hvordan kapacitetskontrakter over 1 år bliver udnyttet af 

de enkelte netbrugere (udnyttelsesgraden). Dette er et krav i CMP, og det fremgår 

også af RFG punkt 5.5, som allerede er gældende. 

204. Sekretariatet har brug for disse data for at sikre, at CMP bliver overholdt mht. 

LT UIOLI, og det er derfor et vilkår for denne godkendelse, at Energinet.dk frem-

adrettet opgør og fremsender opgørelser over udnyttelsesgraden i tråd med CMP 

(2.2.5(4)) og RFG (punkt 5.5). Sekretariatet vurderer, at det vil være hensigtsmæs-

sigt, hvis Energinet.dk fremsender disse data til sekretariatet, når gasåret er afslut-

tet, dvs. primo oktober hvert år.  

Afsluttende bemærkninger 

205. Sekretariatet har vurderet den anmeldte CMP implementering, og finder sam-

let, at den anmeldte metode er i overensstemmelse med CMP og de hensyn, som 

CMP skal varetage. Det forudsætter dog, at Energinet.dk lever op til de vilkår, 

som er knyttet til dette udkast til afgørelse. 

206. Sekretariatet lægger op til, at tilsynet metodegodkender den anmeldte CMP 

metode på baggrund af den kapacitets-situation, som er beskrevet i anmeldelsen, 

og som det er muligt at forudse ud fra den viden om det danske gasforbrug, som 

sekretariatet besidder i dag. Hvis der mod forventning kommer pres på det danske 

transmissionssystem i fremtiden, kan det blive nødvendigt at revurdere den simple 

model og indføre mere komplekse CMP løsninger. En sådan udvikling kunne 

f.eks. være, at den danske infrastruktur i fremtiden skal bruges til transit af norsk 

gas til Nordvesteuropa; dette vil kunne medføre, at det bliver nødvendigt at have 

stærkere CMP værktøjer.   

207.  Sekretariatet vil i så fald drøfte ændringer med Energinet.dk – herunder om 

der er behov for en ny metodeanmeldelse/-godkendelse, som kan ændre eller sup-

plere denne afgørelse.  
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AFGØRELSE 

208.   Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse 

truffet afgørelse om følgende: 

209. Energitilsynet godkender Energinet.dk’s anmeldte metode til national imple-

mentering af CMP, jf. naturgasforsyningslovens § 36 a, stk. 1, og Kommissionens 

afgørelse af 24. august 2012 om ændring af bilag I til den europæiske gasforord-

ning (forordning nr. 715/2009). Godkendelsen sker på følgende vilkår: 

- Energinet.dk rapporterer hvert år til sekretariatet for Energitilsynet om, 

hvordan overtegnings- og tilbagekøbsordningen (OSBB) fungerer, jf. 

CMP (afsnit 2.2.2 (8)). Rapporten skal redegøre for indtægter og udgifter 

ved OSBB og indeholde statistik over brugen af instrumentet. 

- Energinet.dk retter Regler for Gastransport, således at det fremgår, at det 

er Energitilsynet, som afgør, om en netbruger skal miste råderetten over 

købt kapacitet (lange kontrakter) helt eller delvist for en bestemt periode 

eller for resten af kontraktperioden. 

- Energinet.dk fremsender hvert år data for, hvorledes netbrugerne udnytter 

deres kapacitetskontrakter på 1 år eller længere, jf. CMP (afsnit 2.2.5 (4)) 

og Regler for Gastransport (afsnit 5.5). 

 

 


