
  

 

Punkt 4 
Energitilsynets møde den 23. september 2014 

 

Energinet.dk’s nye kommercielle balancerings-
model - metodegodkendelse (naturgas)  
 
Resumé 
1. I denne sag skal Energitilsynet tage stilling til Energinet.dk’s meto-
deanmeldelse af en ny kommerciel balancemodel for det danske gastrans-
missionssystem. Ændringen skal sikre, at de danske balanceregler fremad-
rettet lever op til nye fælleseuropæiske regler (balancekoden). Det overord-
nede formål med de fælleseuropæiske regler er at fremme gashandel på 
tværs af landene og støtte udviklingen af et konkurrencepræget kortfristet 
engrosmarked for naturgas i Europa.  
2. Med den nye balancemodel introduceres en mere markedsbaseret ba-
lancering, hvor transportkunderne, dvs. typisk gasleverandører, skal spille 
en mere aktiv rolle i at balancere det danske gassystem. For at kunne bidra-
ge aktivt til markedsbaseret balancering vil transportkunderne få flere mar-
kedsværktøjer og hyppigere data om deres egen og systemets balancepositi-
on i gasdøgnet.  
3. I den nye balancemodel er transportkunden ikke - som hidtil - tildelt 
en såkaldt balancemargin. Transportkunden skal derfor betale for al indivi-
duel ubalance på døgnbasis. Prisen for ubalancen vil afhænge af systemets 
samlede balance i gasdøgnet, og om transportkunden selv er i ubalance.    
4.  Kan transportkunderne ikke holde det samlede system i balance in-
denfor en prædefineret fleksibilitetszone for det samlede marked, vil Ener-
ginet.dk købe eller sælge naturgas på den danske gasbørs Gaspoint Nordic 
for at få systemet tilbage i balance. Omkostningerne til Energinet.dk’s han-
del på børsen skal betales af de transportkunder, der i slutningen af gasdøg-
net er i ubalance til den side, hvor det samlede system er gået i ubalance. Ri-
sikoen for at måtte betale disse omkostninger til Energinet.dk’s mindre at-
traktive børshandel skal give transportkunden incitament til at forblive i ba-
lance.  
5. Energinet.dk vil fremover kun balancere den del af systemets uba-
lance, som transportkunderne ikke holder i balance, for at opretholde den 
fysiske balance i systemet. Der indføres en ny model, der præcist viser, 
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hvornår Energinet.dk eventuelt vil gå ind i markedet og udføre denne resi-
dualbalancering på den danske gasbørs.  
6. Det er sekretariatets vurdering, at Energinet.dk’s nye balancemodel 
lever op til kravene i balancekoden, og samtidig afspejler det danske mar-
keds karakteristika. Det er endvidere sekretariatets opfattelse, at balancemo-
dellen er transparent, saglig begrundet og giver transportkunderne passende 
incitamenter til markedsbaseret balancering.  
7. Den nye balancemodel er væsentlig anderledes end den eksisterende 
balancemodel og indebærer markante ændringer for både transportkunderne 
og Energinet.dk. De eksakte konsekvenser af den nye balancemodel bliver 
først tydelige, når balancemodellen har været anvendt i praksis.  
8. På baggrund af høring af markedets aktører har sekretariatet vurde-
ret, at det er nødvendigt at indføre en række midlertidige foranstaltninger i 
en mellemliggende periode, til der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den for-
ventede positive likviditetsudvikling på den danske gasbørs har fundet sted. 
Sekretariatet har været i tæt dialog med Energinet.dk, der er enig i behovet 
for midlertidige foranstaltninger. Sekretariatet indstiller derfor, at godken-
delsen bliver givet på en række vilkår.  
9. Samlet set finder sekretariatet det på den baggrund væsentligt, at 
Energinet.dk i dialog med alle relevante aktører foretager en udførlig evalu-
ering af den nye balancemodels indvirkning på gasmarkedet og dets aktører.   
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Afgørelse 

10. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vur-
dering truffet afgørelse om følgende:   

 Energitilsynet godkender Energinet.dk’s anmeldte balancemodel, jf. 
forordning nr. 312/2014 samt naturgasforsyningslovens § 36a. 
 

11. Godkendelsen er givet på følgende vilkår:  

 Energinet.dk skal beregne den neutrale gaspris som en kombination 
af day-ahead og within-day produkterne på Gaspoint Nordic, hvor 
produkterne vægtes ligeligt    

 Energinet.dk skal indføre ”loft/bund” på de marginale salgs- og 
købspriser svarende til henholdsvis 135 og 65 procent af den neutra-
le gaspris. Loft/bund gælder i første omgang indtil den 1. oktober 
2015 

 Energinet.dk skal forelægge sekretariatet en endelig evaluering af 
den nye balancemodel senest den 1. januar 2016. Denne evaluering 
bør Energinet.dk udarbejde efter dialog med alle relevante markeds-
aktører. Evalueringen skal som minimum redegøre for:  
 
 erfaringerne med fastsættelse af den grønne og gule zone  

 erfaringerne med gasbørsen som handelsplatform, herunder 
prissætningen, prisudviklingen, likviditeten for within-day 
produktet og en vurdering af behovet for en ”market maker” 
på within-day produktet 

 erfaringerne med og hensigtsmæssigheden i at Energinet.dk 
handler i særlige handelsvinduer og ikke handler om natten 

 transportkundernes gebyrer for ubalancer, herunder niveau-
erne for ”small adjustment” 

 dataunderstøttelsen fra distributionsselskaberne 

 den nye balancemodels betydning for konkurrencen og ad-
gangen til engrosmarkedet, herunder betydningen for såvel 
små og store aktører, potentielle nye aktører på markedet 
som for de eksisterende aktører 

 status for samarbejdet med den tyske TSO, Gasunie Deut-
schland, om at koble det danske og nordtyske balancemar-
ked, GASPOOL, tættere sammen i fremtiden  
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Sagsfremstilling  

Indledning   
12. Energinet.dk har den 21. marts 2014 metodeanmeldt en ny kommer-
ciel balancemodel for det danske gastransmissionssystem. Energitilsynet 
skal godkende balanceringsmetoden, inden priser og vilkår relateret til den 
nye balancemodel kan træde i kraft. Hvis Energinet.dk’s nye balancerings-
metode bliver godkendt af Energitilsynet, vil ændringerne være gældende 
fra 1. oktober 2014. Se metodeanmeldelsen i sin helhed i bilag 2. 

13. Formålet med metodeændringen er at sikre, at Energinet.dk’s balan-
ceregler fremover lever op til de krav, der følger af nye fælleseuropæiske 
regler for balancering i gastransmissionssystemet. Hovedprincippet i har-
moniseringen af balanceringsreglerne er at indføre markedsbaseret balance-
ring, hvor den enkelte gasleverandør (transportkunde) får et større ansvar for 
at holde systemet i balance. 

14. Senest fra 1. oktober 2015 skal alle EU-lande leve op til en række 
harmoniserede krav til balancering i deres gastransmissionssystemer. Fæl-
lesreglerne er udmøntet i en ny europæisk ”forordning om en netregel for 
balancering af gastransmissionsnet”1, herefter kaldet ”balancekoden”.  

15. Balancekoden er som forordning umiddelbart gældende i dansk ret 
og er baseret på de overordnede retningslinjer (framework guidelines) for 
balancering, som ACER offentliggjorde i oktober 2011. Balancekoden fast-
sætter både de overordnede rammer for, hvordan den helt grundlæggende 
balancemodel skal udformes, men fastsætter også en række mere detaljere-
de regler for, hvad der fremover skal gælde ved balancering i EU. Herud-
over er der også et vist spillerum og valgmuligheder for de enkelte lande til 
at udarbejde balancemodellen på en måde, der bedst passer ind i det konkre-
te nationale gasmarked, når blot de grundlæggende kriterier i balancekoden 
er overholdt.  

16. Sagsfremstillingen er struktureret som følger: 

 Balancering i det danske transmissionssystem 
 Europæisk balancekode for balancering af gastransmissionsnet  
 Den nye balancemodel 
 Sammenfatning af den nye balancemodel 
 International praksis 
 Høring 

 
 
 

1 Kommissionens forordning (EU) nr. 312/2014 af 26. marts 2014. 
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 Boks 1: Anvendte forkortelser og begreber  
Forkortelse/begreb Forklaring 
Balancemargin En slags "kassekredit" for balancegas, der giver trans-

portkunden fleksibilitet i løbet af et gasdøgn med hen-
syn til ubalancer mellem de mængder, som leveres ind 
og ud af systemet 

BSA Balance Service Aftale (BSA) er en aftale som trans-
portkunden kan indgå med Energinet.dk for at tilkøbe 
yderligere balancemargin  

Day-ahead produkt Produkt med fysisk levering af naturgas den efterføl-
gende dag  

Entry-exitmodel  Markedsmodellen for det danske transmissionssystem 
er sammensat som en entry-exitmodel, der består af: tre 
entrypunkter i Nybro, Ellund og Dragør; et entrypunkt 
for bionaturgas; en exitzone; tre transit exitpunkter i 
Nybro, Ellund og Dragør; to virtuelle handelspunkter 
for naturgas; to fysiske lagerpunkter 

E(SCB) – Estimat af 
System Commercial 
Balance 

Estimat af den samlede kommercielle balance i gas-
døgnet 

Market Maker En transportkunde eller gasleverandør, der forpligter 
sig til dagligt at lægge købs- og salgsbud på et specifikt 
produkt på børsen 

Neutral gaspris  Referencepris, som Energinet.dk bruger som udgangs-
punkt for den betaling transportkunden skal foretage, 
når kunden er i daglig ubalance. Den neutrale gaspris 
beregnes på baggrund af prisen på den danske gasbørs, 
Gaspoint Nordic 

Residualbalancering Energinet.dk’s balancering af den del af systemets uba-
lance, som transportkunden ikke holder i balance 

SCB – System Com-
mercial Balance  

Den samlede kommercielle balance er summen af alle 
transportkunders balanceposition for hele gasdøgnet 
opgjort, når døgnet er slut (energibalancen) 

Small adjustment Small adjustment er et lille incitamentsbaseret element, 
som tillægges den neutrale gaspris, og som skal til-
skynde transportkunden til at holde sig i balance 

Title Product Virtuel handel med naturgas, som allerede er i trans-
missionssystemet 

TK balance  Transportkundens balance i gasdøgnet 

Transportkunde En kommerciel aktør, typisk en gasleverandør, der va-
retager engrostransport af naturgas i transmissionssy-
stemet. Transportkunden køber transportrettigheder af 
Energinet.dk med henblik på at levere naturgassen til 
en eller flere gasleverandører i distributionssystemerne. 
Transportkunden er ansvarlig for at sikre balance mel-
lem, hvad transportkunden får leveret ind i det danske 
transmissionssystem, og hvad transportkunden leverer 
ud af transmissionssystemet til distributionssystemerne, 
til eksport eller gaslager 

Ubalance  Leverer transportkunden ikke den samme mængde na-
turgas ind i systemet, som der tages ud af systemet, er 
transportkunden i ubalance 

Within-day produkt Produkt med fysisk levering af naturgas samme dag 
som kontrakten indgås 
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Balancering i det danske transmissionssystem  
17. Energinet.dk har det overordnede ansvar for, at det danske transmis-
sionssystem for naturgas til enhver tid er i fysisk balance. Systemet er i fy-
sisk balance, når den gasmængde, der fysisk bliver leveret ind i det danske 
transmissionssystem, også matcher den mængde, der bliver trukket ud af sy-
stemet i en given periode.  

18. Markedsmodellen for transport af naturgas i transmissionssystemet 
er en såkaldt entry-exitmodel. Der kan føres naturgas ind i Danmark via en-
trypunkter (Nybro, Ellund og Dragør), og der kan føres naturgas ud af 
transmissionssystemet ved enten at fylde naturgas i gaslagrene, levere na-
turgas til exitzonen (dvs. distributionsområderne, hvor naturgassen føres ud 
til slutbrugerne) eller transporteres ud af landet via transit exitpunkterne, 
som f.eks. exit Ellund (mod Tyskland) eller exit Dragør (mod Sverige).    

19. Energinet.dk har lagret naturgas i gaslagrene, hvilket bruges til at 
holde systemet i balance (kaldet systemoperatørlager). Energinet.dk anven-
der derudover linepack (linepack er den mængde naturgas, der naturligt er 
lagret i selve gasledningerne) til løbende at håndtere ubalancer. Det er kun 
Energinet.dk, der varetager opgaven med at opretholde et passende linepack 
for at opretholde den fysiske balance i systemet. Hvis den fysiske balance i 
systemet ikke opretholdes, bliver gastrykket i systemet enten for lavt eller 
for højt. Det vil resultere i, at det ikke er fysisk muligt at transportere natur-
gassen rundt i det danske transmissionssystem. Konsekvensen heraf bliver, 
at det ikke er muligt at levere naturgas til forbrugerne i de respektive distri-
butionsområder og at det heller ikke er muligt at levere naturgas til andre 
lande (transit). 

20. Energinet.dk har fastsat regler om balancering for at sikre, at trans-
portkunden selv forsøger at holde sig i balance. Der er bl.a. et krav om 
døgnbalance. Det betyder, at transportkunden på døgnbasis skal sikre balan-
ce mellem den mængde naturgas, der leveres ind i transmissionssystemet i 
entrypunkterne og tages ud af transmissionssystemet i exitpunkterne. Hvis 
ikke den mængde naturgas, som transportkunden leverer ind i systemet, 
matcher med den mængde naturgas, som transportkunden tager ud af syste-
met i gasdøgnet, kommer transportkunden i ubalance. 

21. I Energinet.dk’s nuværende balancemodel har transportkunden en 
gratis balancemargin i exitzonen. Balancemarginen er en slags "kassekredit" 
for balancegas, der giver transportkunden fleksibilitet i løbet af et gasdøgn 
med hensyn til ubalancer mellem de mængder, som leveres ind og ud af sy-
stemet. Den gratis balancemargin er på +/- 3 pct. af transportkundens mulige 
gasleverance i exitzonen indenfor et gasdøgn. I exitzonen er der et særligt 
behov for balancemargin, idet exitzonen består af distributionsområderne 
med levering til de endelige forbrugere, hvor det kan være vanskeligt at for-
udsige de endelige forbrugeres gasforbrug.  
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22. Transportkunden har derudover mulighed for at tilkøbe yderligere 
balancemargin, idet Energinet.dk tilbyder ekstra balancegas i en Balance 
Service Aftale (BSA). En transportkunde kan eksempelvis ved tilkøb af 
BSA udvide sin balancemargin fra +/- 3 pct. til +/- 5 pct., hvorved trans-
portkunden køber retten til, at den akkumulerede balancegas kan svinge 
yderligere, uden at transportkunden bliver afregnet.   

23. Såfremt transportkundens akkumulerede balancegas overstiger 
transportkundens balancemargin, afregnes og udlignes ubalancen ved, at 
Energinet.dk henholdsvis køber eller sælger ubalancegassen til transport-
kunden til en ikke-fordelagtig købs- eller salgspris. Købs- og salgsprisen er 
henholdsvis 65 pct. og 135 pct. af den neutrale gaspris, jf. boks 1. Herefter 
kommer transportkunden igen inden for sin balancemargin, og ubalance-
mængden bliver nulstillet. Dette kaldes også for cash-out, jf. pkt. 77. Der er 
således stærke adfærdsregulerende incitamenter i de ubalancegebyrer, som 
transportkunden betaler Energinet.dk for at være i ubalance. Formålet er, at 
transportkunden skal have incitament til at balancere sin egen portefølje, så 
Energinet.dk kan sikre, at systemet er i balance. 

24. Energinet.dk’s balanceindtægter (herunder BSA og balancebetalin-
ger) var i 2013 på ca. 25 mio. DKK2, hvilket svarer til ca. 13 pct. af Energi-
net.dk’s samlede indtægter fra gastransmissionssystemet i 2013. Energi-
net.dk har en forventning om, at balanceindtægterne vil falde i 2015, da en 
større del af balanceringen, som følge af balancekoden, fremover skal fore-
tages af transportkunden selv.   

25. Energinet.dk har udregnet de direkte omkostninger ved balancering 
for tre typer af transportkunder i 2013. De direkte omkostninger svarer til 
transportkundens ”straf” til Energinet.dk for at være i ubalance3. Eksempel-
vis måtte en stor transportkunde, der leverede naturgassen i exitzonen i 
2013, betale en ”straf” på 4,7 mio. DKK for at være i ubalance til Energi-
net.dk. En mellemstor kunde med samme type af levering endte med en 
samlet ”straf” på 2,3 mio. DKK. For en mellemstor kunde, der sendte natur-
gassen via det danske gasmarked til udlandet (transitkunde), endte ”straf-
fen” på 4,3 mio. DKK.  

26. Transportkundernes omkostninger til balancering varierer alt efter 
deres størrelse. De direkte omkostninger til balancering overfor skal ses i 
forhold til, at den enkelte transportkunde typisk vil have taget de nødvendi-

2 19 mio. DKK (samlede indtægt på ubalancepriser, hvor Energinet.dk’s salg af balancegas 
er fratrukket køb af balancegas) + 3 mio. DKK (BSA salg) + 3 mio. DKK (køb og salg af 
naturgas på gasbørsen, hvor handlen er baseret på fysikken i systemet) = 25 mio. DKK. De 
samlede udgifter var ca. 14 mio. DKK (12 mio. DKK for faste udgifter til systemoperatør-
lager og 2 mio. DKK til variable udgifter til systemoperatørlageret) 
3 Straffen er udregnet som 35 pct. af den ubalancebetaling, som transportkunden har haft 
overfor Energinet.dk. Det er hermed tabet ved at handle balancegas med Energinet.dk frem-
for selv at have handlet naturgassen på markedet.  
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ge forholdsregler for at holde sig i balance. De indirekte omkostninger er 
f.eks. brug af ressourcer på en korrekt forudsigelse af deres balanceringspor-
tefølje, mandskab, omkostninger til køb af ekstra balancemargin (BSA), la-
gerbehov m.m. Omkostningerne hertil er ikke medtaget i ovenstående ek-
sempler. 

Europæisk balancekode for balancering af gastransmissi-
onsnet  
27. I marts 2014 udstedte Kommissionen en europæisk forordning for 
balancering af gastransmissionsnet, som senest skal anvendes fra oktober 
2015. Formålet med balancekoden er at fremme gashandel på tværs af ba-
lanceringszoner og dermed bidrage til at skabe markedslikviditet og et kon-
kurrencepræget kortsigtet engrosmarked for naturgas i Europa. Harmonise-
ring af reglerne skal give transportkunden vished for, at transportkunden kan 
forvalte egen balanceposition i de forskellige balanceringszoner overalt i 
Europa på en økonomisk effektiv og ikke-diskriminerende måde. 

28. Helt grundlæggende følger det af balancekoden, at balancering i 
transmissionssystemerne skal være markedsbaseret. Markedsbaseret balan-
cering betyder, at transportkunden selv skal sørge for at være i balance dvs., 
at transportkunden selv skal købe og sælge balancegas på et åbent engros-
marked. For at transportkunden kan leve op til den nye rolle, er det nødven-
digt, at transportkunden får de rigtige markedsværktøjer til at kunne handle 
sig i balance.  

29. Overordnet set består den fremtidige europæiske balancemodel af tre 
grundlæggende elementer: 

• Transportkunden skal spille en større rolle i at holde det samlede sy-
stem i balance. TSO’en skal derfor fremover kun udføre residualba-
lancering, dvs. håndtere den del af systemets ubalance, som trans-
portkunden ikke får handlet i balance. 

• Transportkunden skal have de rigtige markedsværktøjer til at kunne 
handle sig i balance i form af nem og effektiv adgang til at kunne 
handle med naturgas. 

• Transportkunden skal have tilstrækkeligt med data for at kunne 
handle sig i balance i form af løbende kendskab til egen og det sam-
lede systems balanceposition i løbet af gasdøgnet.   
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Den nye balancemodel 

Nyt modeldesign 

30. Med udgangspunkt i kravene i den nye europæiske balancekode øn-
sker Energinet.dk at indføre en ny balancemodel i det danske transmissions-
system. De grundlæggende elementer i den nye model er: 

 Transportkundens balance i gasdøgnet (TK balance) 

 Estimat af den samlede kommercielle balance i gasdøgnet, E(SCB) 

 Den samlede kommercielle balance (SCB)  

 Grøn zone (systemet er i kommerciel balance) 

 Gul zone (systemet er i kommerciel ubalance og TSO’en kan reage-
re) 

31. I den nye balancemodel indføres et nyt modeldesign, der viser, 
hvornår og hvordan Energinet.dk som TSO vil agere på det kommercielle 
gasmarked for at opretholde balancen i transmissionssystemet inden for sy-
stemets operationelle grænser. Transportkunden skal i princippet selv stå for 
balanceringen, så Energinet.dk kun skal udføre residualbalancering for at 
opretholde den fysiske balance i systemet. Det er dog fortsat Energinet.dk’s 
hovedansvar, at det danske transmissionssystem for naturgas til enhver tid er 
i balance. 

32. Det nye modeldesign bygger på en zonemodel, hvor systemets 
kommercielle balance (SCB) kan være i enten grøn zone (systemet er i 
kommerciel balance) eller gul zone (systemet er i kommerciel ubalance), jf. 
figur 1.  
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Figur 1: Illustration af balancemodellen 

 
Kilde: Energinet.dk 

Transportkundens balance (TK balance) 
33. Den enkelte transportkunde skal før hvert gasdøgn meddele Energi-
net.dk, hvor meget gas transportkunden på timebasis vil føre ind og trække 
ud af systemet. Dette kaldes nominering. Transportkundens nominering er 
således angivelse af transportkundens planlagte gasflow i systemet i det 
kommende gasdøgn. Transportkundens daglige balance, kaldet TK balance, 
er summen af transportkundens entry nomineringer fratrukket summen af 
transportkundens exit nomineringer. Det er nødvendigt, at alle transport-
kunder indberetter deres TK balance, så Energinet.dk kan vide, hvorvidt den 
samlede kommercielle balance holder sig i grøn zone. 

Estimat af samlede kommercielle balance i gasdøgnet, E(SCB) 
34. Før gasdøgnets start vil Energinet.dk estimere den samlede kommer-
cielle balance i gasdøgnet – kaldet E(SCB)4. Det er en samlet prognose for, 
hvor den samlede kommercielle balance vil være ved slutningen af gasdøg-
net. Prognosen er baseret på nomineringer, allokeringer5 og en prognose af 
gasforbruget i Danmark.  

35. Forventningen til slutbalancen vil blive genberegnet af Energinet.dk 
for hver time i resten af gasdøgnet, hvilket er markeret med lilla stjerner i 
figur 1.  

Den samlede kommercielle balance, SCB 
36. Den samlede kommercielle balance – kaldet SCB6 – er summen af 
alle transportkunders balanceposition for hele gasdøgnet opgjort, når døgnet 
er slut (energibalancen). Det er markeret med en blå stjerne i figur 1.  

4 Estimation of System Commercial Balance, E(SCB) 
5 Allokering er, når Energinet.dk hvert gasdøgn tildeler transportkunderne timemængder på 
basis af forbrugsdata fra distributionsselskabet.  
6 System Commercial Balance (SCB) 
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Grøn zone 
37. Den grønne zone er et prædefineret område, som den samlede kom-
mercielle balance kan befinde sig i uden, at Energinet.dk vil tage handling i 
markedet. I grøn zone findes der et optimalt punkt (den vandrette stiplede 
linje), hvor det kommercielle system vil være i perfekt balance.  

38. Den grønne zone bestemmes udelukkende af de fysiske forhold i 
gassystemet. Størrelsen på den grønne zone vil afhænge af forskellige para-
metre såsom tryk, aftag, driftsscenarie m.v. Energinet.dk oplyser, at bereg-
ningen af zonens størrelse kan ske helt ned på dagsniveau, men som ud-
gangspunkt forventes beregningen at blive foretaget for et længere tidsinter-
val (eksempelvis efter årstiderne).  

39. Energinet.dk vil udmelde den daglige størrelse på den grønne/gule 
zone i modellen dagen før det pågældende gasdøgn. Størrelsen af zonerne er 
herefter låst fast for det kommende gasdøgn. 

40. Energinet.dk anvender en på forhånd defineret fremgangsmåde til 
dynamisk at kunne beregne og fastsætte den grønne og gule zone for line-
pack. Afgørende for beregningen af zonerne er systemets linepackgrænser, 
dvs. hvor meget/lidt gas (tryk), der kan/skal være i systemet. Gassystemet 
skal ligge inden for et bestemt minimumstryk og maksimumtryk7. Energi-
net.dk har udarbejdet en beregningsmetode til dynamisk at simulere forskel-
lige realistiske scenarier for aftag og flow i systemet (sæson og temperatur-
scenarier). Beregningen resulterer i en præcis fastsættelse af det kommende 
gasdøgns grøn og gul zone for linepack. En forholdsvis stor grøn zone vil 
indikere, at der i dette døgn er stor fleksibilitet i systemet (stor afstand mel-
lem minimum og maksimum linepack). Det er dermed de fysiske forhold i 
gassystemet sammen med forventninger til flow og aftag, der sætter ram-
merne for, hvor stor bevægelsesfrihed aktørerne har i det givne gasdøgn.    

Gul zone 
41. Den gule zone er Energinet.dk’s reaktionszone på begge sider af den 
grønne zone. Når prognosen i gasdøgnet er i gul zone, er der en forventning 
om, at den samlede kommercielle balance vil slutte i en for stor ubalance i 
forhold til det tilladte i gasdøgnet. Energinet.dk skal i gul zone enten købe 
eller sælge naturgas på nogle prædefinerede tidspunkter. Det betyder, at 
Energinet.dk kun vil reagere i markedet, når den kommercielle balance er i 
gul zone på nogle prædefinerede tidspunkter.  

Energinet.dk’s reaktionsmekanisme i gasdøgnet  
42. Når prognosen i gasdøgnet er i gul zone, vil Energinet.dk agere i 
markedet ved at handle på den danske gasbørs, Gaspoint Nordic. Handlen 
har to formål:  

7 Maksimalt tryk på 78 bar og minimalt tryk på 45 bar. 
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1) Handlen skal bevirke, at modparten, som Energinet.dk handler 
med foretager en renominering i den rigtige retning, der resulte-
rer i en fysisk indførsel eller aftag i gassystemet. For gasbørs-
handler (virtuel) vil gasbalancen være neutral, mens en trans-
portkunde, som for eksempel sælger gas på gasbørsen, vil skulle 
øge tilførelsen af naturgas. 

2) Prisen, som Energinet.dk handler til, skal anvendes til at afregne 
ubalancer i slutningen af gasdøgnet. 

43. Det nye modeldesign vil medføre, at eksakte handelsvinduer og 
Energinet.dk’s handelsbehov for naturgas i gul zone vil være synlige for 
markedsdeltagerne. Energinet.dk vil aldrig lægge det første købs- eller 
salgsbud på gasbørsen for at undgå, at Energinet.dk kommer til at indikere 
en pris. Energinet.dk vil i stedet indenfor det eksakte handelsvindue tage 
bedste bud, indtil den nødvendige mængde til at opretholde systemet er 
handlet ud fra de bud, som lægges på gasbørsen. Får Energinet.dk ikke 
handlet den ønskede mængde indenfor det eksakte handelsvindue, vil Ener-
ginet.dk først handle igen i næste handelsvindue.      

Handelsplatform 

Valg af handelsplatform  
44. Energinet.dk ønsker at anvende en handelsplatform8, når Energi-
net.dk som TSO skal handle i markedet for at holde transmissionsnettet in-
den for dets driftstekniske grænser. Derudover vil Energinet.dk få en pris på 
balancegas, hvilket Energinet.dk kan anvende overfor de transportkunder, 
der har en ubalance i samme retning som systemet.  

45. Ifølge netreglen skal en handelsplatform opfylde seks kriterier: 

 Den giver tilstrækkelig støtte i løbet af gasdøgnet til, at transport-
kunder kan handle og transmissionssystemoperatørerne foretage 
passende balancering via handel af de relevante kortfristede stan-
dardprodukter  

 Den giver gennemsigtig og ikke-diskriminerende adgang 

 Tjenesteydelser leveres på lige vilkår 

 Handler foregår anonymt, i det mindste til en transaktion er afsluttet 

8 Handelsplatform er defineret således i netreglen (artikel 3): en elektronisk platform, der 
stilles til rådighed og drives af en handelsplatformoperatør, og hvor handelsdeltagere kan 
offentliggøre og acceptere, herunder med ret til korrektion og tilbagekaldelse, bud og tilbud 
for gas, der er nødvendig for at udligne kortfristede udsving i gasudbud eller -efterspørgsel, 
i overensstemmelse med de betingelser og vilkår, der gælder for den pågældende handels-
platform, og som transmissionssystemoperatøren benytter til handler med henblik på balan-
cering 
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 Den giver alle handelsdeltagere en detaljeret oversigt over aktuelle 
bud og tilbud 

 Den sikrer, at alle handler behørigt meddeles transmissionssystem-
operatøren 

46. Anvendelsen af en kommerciel handelsplatform har første prioritet i 
balancekoden, og TSO’en skal bestræbe sig på, at kriterierne er opfyldt på 
handelsplatformen. Hvis handelsplatformen ikke lever op til kriterierne, bør 
TSO’en i stedet oprette en balanceringsplatform9.  

47. På en balanceringsplatform vil handler kun vedrøre balancering, og 
Energinet.dk vil være part i alle handler. På en handelsplatform er det mu-
ligt at handle flere typer af produkter og markedsaktørerne vil have mulig-
hed for at handle med hinanden eller eksempelvis være modpart til Energi-
net.dk, hvis Energinet.dk som TSO har behov for at handle balancegas. 

48. Energinet.dk foreslår at anvende den danske gasbørs, Gaspoint Nor-
dic, som handelsplatform. Energinet.dk begrunder blandt andet dette med, at 
transportkunderne i Danmark på Shipper Task Force møderne i efteråret 
2013 har oplyst, at de gerne ser, at Gaspoint Nordic anvendes som handels-
platform, men at likviditeten skal øges.  

Likviditet 
49. En likvid gasbørs er kendetegnet ved, at store mængder naturgas til 
enhver tid kan sælges eller købes uden store prisændringer på børsen. En li-
kvid gasbørs har mange aktive aktører og et stort antal handler. Dermed re-
duceres prisforskellen mellem bud og udbud og sandsynligheden for at finde 
en modpart er højere.  

50. En høj likviditet minimerer muligheden for spekulation på gasbørsen 
i form af strategisk adfærd. En høj likviditet vil dermed sikre en lav risiko 
ved at foretage handler på engrosmarkedet. Derudover vil et likvidt marked 
betyde, at køber vil være i stand til at sælge naturgassen straks efter købet 
uden at lide større tab. Risikoen for tab hænger i høj grad sammen med 
mængden af handler, antallet af aktører og prisgennemsigtigheden på mar-
kedet. Disse er alle vigtige indikatorer for graden af likviditet på en gasbørs. 

51. Gaspoint Nordic har pr. 1. juni 2014 registreret 20 aktører, som kan 
handle på gasbørsen10. Aktørerne kan handle anonymt, da gasbørsen er 
modpart i alle handler. Til sammenligning var der i 2012 registreret 61 aktø-

9 Balanceringsplatform er defineret således i netreglen (artikel 3): en handelsplatform, hvor 
en transmissionssystemoperatør er deltager i alle handler 
10 Kilde: Gaspoint Nordic 
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rer på den nederlandske gashub TTF, 221 på det tyske marked og 79 aktører 
på den britiske gashub NBP, der er den mest likvide gashub i Europa11.    

52. På Gaspoint Nordic bliver der foretaget væsentlig færre handler på 
within-day produktet end på gasbørsens mest likvide produkt, day-ahead 
produktet, jf. figur 2. I 2013 blev der gennemsnitlig afsluttet 88 handler pr. 
måned og 97 handler pr. måned i 1. halvår 2014 på within-day produktet. På 
day-ahead produktet blev der gennemsnitlig afsluttet over 400 handler pr. 
måned i 2013 og omkring 350 i 1. halvår 2014.  

53. Den handlede volumen på within-day produktet er ligeledes væsent-
lig lavere end handlen på day-ahead produktet, jf. figur 2. Der blev gennem-
snitligt pr. måned handlet 45 GWh i 2013 og 52 GWh i 1. halvår 2014 på 
within-day produktet, mens der på day-ahead produktet gennemsnitlig blev 
handlet 451 GWh i 2013 og 375 GWh i 1. halvår 2014, jf. figur 2. 

Figur 2: Handlet volumen og antal handler på produkterne within-day 
og day-ahead på Gaspoint Nordic, 2013 – 1. halvår 2014 

 
Kilde: Gaspoint Nordic, Sekretariatet for Energitilsynet 

54. Begrebet churn rate (forbrug)12 beskriver, hvor mange gange gas-
forbruget i hubbens omkringliggende transmissionssystem handles mellem 
aktørerne. Jo flere gange gassen udveksles, jo mere likvid er markedet. En 
høj churn rate betyder, at en aktør ved køb af naturgas har gode muligheder 
for at sælge naturgassen videre. Dette øger incitamentet til handel i første 
omgang. Likviditet skaber derfor endnu mere likviditet. 

55. Churn raten på det danske gasmarked (børshandel og bilateral han-
del) er væsentlig lavere end churn raten på andre kontinentaleuropæiske 

11 Kilde: CEER National Indicators (2013). 
12 𝐶ℎ𝑢𝑟𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒 (𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔) = ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
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gashubs, jf. figur 3. I 2012 var churn raten for det danske gasmarked på 1,2, 
mens den var på 1,0 i 2013. Ved kun at se på den danske gasbørs kan det 
oplyses, at churn raten var endnu lavere, da den var ca. 0,2 i 2012 og 0,3 i 
2013. Til sammenligning havde den tyske gashub GASPOOL en churn rate 
på ca. 2,5 og 2,8, mens den tyske gashub NCG havde en churn rate på ca. 
3,2 og 3,0 i 2012 og 2013. Churn rate for den nederlandske gashub TTF var 
ca. 18 i 2012 og 2013. Både det danske gasmarked og den danske gasbørs er 
lille og mindre likvidt i forhold til flere af de andre kontinentaleuropæiske 
gashubs.  

56. Som tommelfingerregel betegnes et marked som likvidt, hvis marke-
dets churn rate er højere end 10. Den engelske gashub NPB og den neder-
landske gashub TTF er derfor som udgangspunkt likvide, jf. figur 3.  

Figur 3: Churn rates for europæiske gashubs, 2010 – 2013 

 
Kilde: Gaspoint Nordic, Energinet.dk, NCG, GASPOOL, GTS, National Grid 
Fodnote: Data er trukket direkte fra de relevante hjemmesider. For TTF indgår også den 
handlede volumen indberettet af LEBA. Den handlede gasvolumen varierer betragteligt alt 
efter opgørelse, hvorfor churn rates til hver en tid skal tolkes med forsigtighed. 
 
57. Det kan være en udfordring at sikre tilstrækkelig likviditet på gas-
børsen især i ydertidspunkterne. Energinet.dk nævner, at dette skyldes det 
danske markeds størrelse, og en balanceringsplatform sikrer ikke umiddel-
bart mere likviditet. 

58. Energinet.dk henviser til erfaringer fra udlandet, som viser det uhen-
sigtsmæssige i at anvende en dedikeret balanceringsplatform, da den kan 
dræne gasbørsen for likviditet. Derudover vil det være uhensigtsmæssigt for 
transportkunden med flere handelsplatforme at skulle orientere sig på. 

59. Energinet.dk oplyser, at der i juni 2013 blev afholdt et møde med 
den tyske TSO og driftsansvarlige i Nordtyskland, Gasunie Deutschland 
Transport Services GmbH (GUD), om at analysere muligheden for at koble 
balancemarkerne mellem Danmark og det nordtyske markedsområde 
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GASPOOL tættere sammen i fremtiden. TSO’erne vil undersøge mulighe-
den for balancering over grænsepunktet, hvor den umiddelbare grundtanke 
er en form for grænseoverskridende balanceydelse. Det er aftalt mellem 
TSO’erne, at samarbejdet genoptages i efteråret 2014, når begge parter er 
kommet nærmere den nye balancemodel i hvert sit system.  

Eksakte handelsvinduer på gasbørsen for at koncentrere likviditeten 
60. Den danske gasbørs, Gaspoint Nordic, vil fra 1. oktober 2014 ændre 
de nuværende åbningstider (09:00 – 15:00) til at have døgnåbent for handel 
med børsens kortsigtede produkter within-day, day-ahead og weekend pro-
duktet13.  

61. Energinet.dk foreslår, at der indføres eksakte handelsvinduer for 
Energinet.dk’s handel på gasbørsen for at sikre, at likviditeten koncentreres 
i disse handelsvinduer. Formålet hermed er at sikre, at der er tilstrækkelig 
likviditet, når Energinet.dk som TSO går ind og handler på gasbørsen.   

62. De foreslåede handelsvinduer (med undtagelse af det første handels-
vindue) skal ligge i forlængelse af, at transportkunden har fået oplyst deres 
balancestatus14 af Energinet.dk. Transportkunden vil samtidig få oplysnin-
ger om Energinet.dk’s estimat af den samlede kommercielle balance i gas-
døgnet, E(SCB), som offentliggøres hver time. Med disse oplysninger vil 
transportkunden have mulighed for at handle sig i balance på gasbørsen. 
Oplysningerne vil ligeledes gøre det muligt for transportkunden at vurdere 
muligheden for at være modpart til Energinet.dk, hvis TSO’en skal handle 
balancegas på gasbørsen.  

63. De påtænkte handelsvinduer for Energinet.dk (med undtagelse af det 
første handelsvindue) skal passe med offentliggørelsen af estimatet af den 
samlede kommercielle balance, E(SCB) og transportkundens balancestatus i 
gasdøgnet (within-day data), jf. tabel 1.   

64. Ved det første handelsvindue (kl. 11:05 – 11:15) vil transportkunden 
ikke få oplyst egen balancestatus, men vil kun få et estimat af den samlede 
kommercielle balance i gasdøgnet, E(SCB), hvilket offentliggøres klokken 
10:45. Er det kommercielle system i ubalance (gul zone) ved det første han-
delsvindue (kl. 11:05 – 11:15) vil Energinet.dk handle på gasbørsen for at 
bringe systemet tilbage i balance (grøn zone). Handelsvinduet vil give Ener-
ginet.dk mulighed for allerede at handle på gasbørsen om formiddagen. 

65. Klokken 13:45 vil transportkunden modtage gasdøgnets første in-
formation om egen balancestatus for de første seks timer af gasdøgnet 
(06:00 – 12:00) samt et estimat af den samlede kommercielle balance, 

13 Produktet er i princippet et todages day-ahead produkt, da der kan handles naturgas for 
fysisk levering lørdag og søndag i én kontrakt. 
14 Forbrugsdata for timeaflæste forbrugsporteføljer, herunder biogas, samt oplysninger om 
det samlede ikke-time aflæste forbrug i Danmark fordelt på distributionsområdet. 

Side 16 af 72 
 

                                                 



E(SCB). Transportkunden vil derefter have mulighed for at handle en even-
tuel ubalance på gasbørsen. Er den kommercielle balance fortsat i gul zone 
mellem kl. 14:05 – 14:15 vil Energinet.dk handle på gasbørsen indenfor det 
eksakte handelsvindue.  

66. Transportkunden vil modtage gasdøgnets sidste opdatering om egen 
balanceposition for døgnets første 18 timer og E(SCB) kl. 01:45. Transport-
kunden vil ligeledes have mulighed for at handle en eventuel ubalance på 
gasbørsen på dette tidspunkt, da gasbørsen vil have døgnåbent. Energinet.dk 
vil ikke have et handelsvindue i forlængelse heraf, da der forventes en for 
lav likviditet om natten på Gaspoint Nordic.  

Tabel 1: Forventede eksakte handelsvinduer for TSO’en på Gaspoint 
Nordic 

Within-day  
data periode N.A. 06:00 

12:00 
06:00 
15:00 

06:00 
18:00 

06:00 
21:00 

06:00 
00:00 

Within-day data og 
E(SCB) offentliggjort 

10:45    
(kun E(SCB)) 13:45 16:45 19:45 22:45 01:45 

Energinet.dk’s han-
delsvindue i gul zone 

11:05 
11:15 

14:05 
14:15 

17:05 
17:15 

20:05 
20:15 

23:05 
23:15 N.A. 

Kilde: Energinet.dk, Sekretariatet for Energitilsynet 

Valg af kortfristede standardprodukter 
67. Der er i balancekoden opstillet en prioriteringsrækkefølge for, hvilke 
produkter TSO’en skal anvende for at foretage residualbalancering. Priorite-
ringsrækkefølgen for de forskellige typer af kontrakter er således: 

 “Title” produkt (within-day eller day-ahead) 

 Produkt med levering på et specifikt punkt 

 Midlertidigt ”title” produkt 

 Midlertidigt produkt med levering på et specifikt punkt 

 Brug af balanceringsydelser 

68. Energinet.dk anfører i sin anmeldelse, at der i balancekoden lægges 
størst vægt på brug af kortfristede standardprodukter (within-day og day-
ahead produkter). Der bør være så få balanceringsprodukter som muligt, så 
likviditeten kan blive koncentreret på netop disse produkter. Derudover 
nævner Energinet.dk, at der i det danske system ikke er behov for et pro-
dukt, hvor der er levering på et specifikt punkt. 

69. Da Energinet.dk kun skal handle i markedet for at bringe balancen 
tilbage i gasdøgnet, vil et day-ahead produkt ikke være nyttigt, da det først 
vil tilføre/fraføre gas det kommende gasdøgn.  
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70. I den nye balancemodel vil Energinet.dk anvende within-day pro-
duktet til at foretage residualbalancering. Produktet sikrer, at naturgassen 
leveres indenfor det aktuelle døgn. Produktet udbydes allerede af Gaspoint 
Nordic.   

71. I Gaspoint Nordics nuværende within-day produkt får transportkun-
den leveret alt gassen i den sidste time af døgnet. Fra den 1. oktober 2014 
vil Gaspoint Nordic ændre within-day produktet således, at gassen leveres 
ligeligt over de resterende timer af gasdøgnet. Energinet.dk nævner, at til-
pasningen vil sikre, at balancemodellen lever op til hensigten beskrevet i ba-
lancekoden, samt i forhold til den generelle harmonisering i Europa af de 
forskellige kontrakter mellem de forskellige europæiske gasbørser.  

72. Within-day produktet på Gaspoint Nordic er på nuværende tidspunkt 
ikke særlig likvidt. Der er kun ganske få aktører, som handler med produk-
tet, og den handlede mængde er minimal. Handler med større volumen vil 
derfor kunne give større prisændringer på produktet.  

73. Energinet.dk har en forventning om, at den nye balancemodel vil 
medføre øget likviditet på within-day markedet, da transportkunden får et 
øget behov for at justere deres balancer i løbet af gasdøgnet, når det gratis 
balancebånd ikke længere er tilgængeligt.  

74. Energinet.dk er derudover opmærksom på, at der kan være behov for 
at få en ”market maker” til at sikre tilstrækkelig likviditet på within-day 
produktet. Hermed indikeres et prisniveau for de andre markedsdeltagere, 
hvilket kan være med til at skabe mere likviditet. 

75. Det er usikkert, i hvor stor grad likviditeten vil øges på within-day 
produktet, og Energinet.dk vil derfor være særlig opmærksom på funktiona-
liteten af det nye balancemarked. Energinet.dk vil bl.a. afvente, hvordan 
markedet vil reagere på introduktionen af den nye balancemodel før behovet 
for en ”market maker” vurderes.  

Udligning af ubalancer for gasdøgnet og prissætning 

Formål og incitamenter 
76. Gebyrer for ubalance og passende incitamenter er nødvendige for at 
tilskynde transportkunden til at balancere sin egen balanceringsportefølje. 
Det skal ikke kunne betale sig for transportkunden at være i ubalance. Her-
med minimeres behovet for, at Energinet.dk er nødt til at udføre balance-
ring. 

77. Energinet.dk’s nuværende balancemodel bygger på et princip om 
døgnbalance. Transportkundens ubalance bliver udlignet efter en såkaldt 
”cash-out” model hvert døgn. Det betyder, at den mængde naturgas, som 
transportkunden har i overskud/underskud i slutningen af gasdøgnet bliver 
udlignet til nul. Det vil ske efter, at hver transportkunde har fået afregnet ba-
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lancebetaling af Energinet.dk. Energinet.dk ønsker at føre denne ”cash-out” 
model videre i den nye balancemodel.  

78. Den nye balancemodel er ikke designet til at kunne reagere på uba-
lancer i den enkelte time. Hensigten med den nye balancemodel er, at trans-
portkunden skal kunne reagere på forventningen til den samlede ubalance 
ved slutningen af gasdøgnet, estimeret og udmeldt for hver time. Hvis ener-
gibalancen forventes at slutte i gul zone vil transportkunden kunne nå at re-
agere på dette og hjælpe systemet ved at handle i modsatte retning af, hvad 
systemets samlede energibalance er på vej mod. 

79. Det betyder, at incitamentsstrukturen i balancemodellen ændres. I 
det nuværende system er høje adfærdsregulerende gebyrer nødvendige for at 
sikre, at hver transportkunde har incitament til at balancere sin portefølje. I 
det nye balancesystem vil det være Energinet.dk’s reaktion i gul zone, der 
skaber incitamentet for transportkunden til at være i balance. Det skal sikre, 
at Energinet.dk ikke behøver at handle for at bringe den kommercielle ba-
lance tilbage i balance igen. 

80. Den konkrete afregning af ubalance med Energinet.dk vil fremover 
afhænge af, hvorvidt den estimerede kommercielle balance i gasdøgnet 
E(SCB), og den faktiske kommercielle energibalance SCB holder sig i grøn 
zone eller ej, og om transportkunden selv er i ubalance.  

81. I den nye balancemodel er der ingen balancemargin. Det betyder, at 
den mængde naturgas, transportkunden fører ind i systemet, og den mængde 
transportkunden tager ud af systemet, skal matche 100 pct. i gasdøgnet. De 
fleste transportkunder vil altid have en mindre ubalance, da det er nærmest 
umuligt at sikre, at levering og udtag matcher præcist.  

82. Den nye balancemodel introducerer et lille incitamentsbaseret ele-
ment, kaldet ”small adjustment”. Størrelsen af small adjustment er fastsat 
for at give transportkunden et incitament til at anvende andre muligheder 
end Energinet.dk for at balancere, hvilket fremgår nærmere af de efterføl-
gende afsnit. Derudover indeholder den nye balancemodel en risiko for stør-
re ubalancebetaling, hvis Energinet.dk har handlet aktivt på markedet for at 
bringe systemet i balance igen. 

83. Small adjustment er et lille incitamentsbaseret element, der tillægges 
den neutrale gaspris på Gaspoint Nordic. Den neutrale gaspris er en referen-
cepris som bruges som udgangspunkt for den betaling transportkunden skal 
foretage, når transportkunden er i daglig ubalance.  

84. I den nuværende balancemodel beregner Energinet.dk den neutrale 
gaspris på baggrund af day-ahead prisen på Gaspoint Nordic15. I den nye ba-

15 Sekretariatet for Energitilsynets godkendelse af Metodegodkendelse – Ændringer i ba-
lance, 29. september 2011 
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lancemodel ønsker Energinet.dk, at den neutrale gaspris beregnes som det 
vægtede gennemsnit af alle handler af within-day produktet på den pågæl-
dende dag på Gaspoint Nordic. 

Typer af ubalance 
85. I den nye balancemodel vil enhver ubalance blive afregnet, da trans-
portkunden ikke længere har en gratis balancemargin.  

86. I den nye balancemodel vil der være tre forskellige scenarier, hvor 
transportkunden vil kunne blive afregnet forskelligt:  

 Energinet.dk handler ikke i løbet af gasdøgnet, og energibalancen 
ender i grøn zone 

 Energinet.dk har ikke handlet og energibalancen ender i gul zone 

 Energinet.dk handler i løbet af gasdøgnet, og energibalancen ender i 
grøn zone 

Energinet.dk handler ikke i løbet af gasdøgnet 
87. Energinet.dk handler ikke på gasbørsen i løbet af gasdøgnet, hvis 
transportkunderne samlet set holder den kommercielle balance indenfor 
grøn zone gennem hele gasdøgnet. Det er den optimale situation, hvor 
transportkunderne selv formår at balancere gassystemet.  
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Figur 4: Illustration af en situation, hvor Energinet.dk ikke har handlet 
i løbet af dagen 

 
 Kilde: Energinet.dk 

88. Holder transportkunderne samlet set den kommercielle balance in-
denfor grøn zone gennem hele gasdøgnet, vil transportkundens ubalance 
blive afregnet til: 

(Neutral gaspris +/- 0,5 pct. af den neutrale gaspris (small adjust-
ment)) * ubalancemængden  

89. For at illustrere virkningen af small adjustment har Energinet.dk ud-
arbejdet regneeksempler for afregning af ubalance for transportkunder, hvil-
ket også fremgår af tabel 3.  

90. En typisk daglig ubalance for en transportkunde er ca. 500 MWh na-
turgas, men der opleves også daglige ubalancer på 1.000 MWh. Der vises 
her et eksempel på afregning af en ubalance for en transportkunde, som er i 
negativ ubalance og mangler -500 MWh naturgas (har ført for lidt naturgas 
ind i systemet). Det antages, at den neutrale gaspris er 25 EUR/MWh.  

 (25 EUR/MWh + 0,125 EUR/MWh) * 500 MWh = 12.563 EUR 

91.  Transportkunden vil således skulle betale 12.563 EUR for Energi-
net.dk’s salg af 500 MWh balancegas til transportkunden. Transportkunden 
bliver afregnet 63 EUR ekstra for Energinet.dk’s salg af 500 MWh balance-
gas til transportkunden med negativ ubalance (det er antaget, at transport-
kunden selv kunne have købt 500 MWh til prisen 25 EUR/MWh og dermed 
betalt 12.500 EUR).   

92. En transportkunde med en positiv ubalance på +500 MWh naturgas 
(har ført for meget naturgas ind i systemet), vil blive afregnet:  

 (25 EUR/MWh – 0,125 EUR/MWh) * 500 MWh = 12.438 EUR  
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93. Energinet.dk køber altså de 500 MWh, som transportkunden havde i 
overskud til prisen 12.438 EUR. 

94. Disse afregninger er, hvad transportkunden som minimum vil blive 
afregnet for en ubalance.   

95. Energinet.dk nævner, at størrelsen af small adjustment er fastsat for 
at anspore transportkunden til at anvende Gaspoint Nordic til at balancere i 
stedet for, at Energinet.dk handler på vegne af transportkunden i markedet. 

96. En transportkunde i balance, hvor der eksempelvis var ført +500 
MWh ind i systemet og –500 MWh ud af systemet, vil ikke blive afregnet. 

Energinet.dk har ikke handlet og energibalancen ender i gul zone 
97. Hvis energibalancen ender i gul zone ved slutningen af gasdøgnet, 
vil Energinet.dk ikke handle på gasbørsen. Det skyldes, at TSO’en ikke 
handler på gasbørsen om natten. 
 
98. Ender energibalancen ved slutningen af et gasdøgn i gul zone, er det 
hensigten, at balanceafregningen skal gøre det dyrere for de transportkun-
der, der er i ubalance i samme retning som energibalancen. Disse transport-
kunder vil blive afregnet: 
 

(Neutral gaspris +/- 2,0 pct. af den neutrale gaspris (small adjust-
ment)) * ubalancemængden  

99. Eksempelvis vil en transportkunde, som er i negativ ubalance med -
500 MW, blive afregnet:  

 (25 EUR/MWh + 0,5 EUR/MWh) * 500 MWh = 12.750 EUR  

100. Transportkunden vil således skulle betale 12.750 EUR for Energi-
net.dk’s salg af 500 MWh balancegas til transportkunden.  

101. Når energibalancen ved slutningen af gasdøgnet er i gul zone vil 
small adjustment være højere (2,0 pct. fremfor 0,5 pct. i grøn zone). Selvom 
Energinet.dk ikke har ageret i forhold til ubalancen, så får transportkunden 
med den højere incitamentssats et stærkere incitament til at balancere, så 
energibalancen ikke ender i gul zone. 

102. Transportkunder, der er i ubalance i modsat retning af energibalan-
cen, vil blive afregnet:  

(Neutral gaspris +/- 0,5 pct. af den neutrale gaspris (small adjust-
ment)) * ubalancemængden  

103. Var transportkunden i positiv ubalance på +500 MWh naturgas ville 
transportkunden igen blive afregnet:  
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 (25 EUR/MWh – 0,125 EUR/MWh) * 500 MWh = 12.438 EUR  

104. Energinet.dk ville dermed købe de 500 MWh, som transportkunden 
havde i overskud til prisen 12.438 EUR. 

105. Disse transportkunder vil blive afregnet til en lavere pris, da de bi-
drager til at trække energibalancen mod grøn zone. De transportkunder, der 
eventuelt har været i ubalance i gul zone i modsatte retning bliver dermed 
ikke ”straffet”, da de ”hjælper” systemet.    

Figur 5: Illustration af en situation, hvor energibalancen ved slutningen 
af gasdøgnet er i gul zone  

 
Kilde: Energinet.dk 

Energinet.dk handler i løbet af gasdøgnet 
106. Hvis den kommercielle slutbalance i løbet af gasdøgnet estimeres til 
at ende i ubalance (gul zone), vil Energinet.dk handle på gasbørsen for at 
bringe systemet tilbage i balance (grøn zone). Energinet.dk’s handel på gas-
børsen vil kun ske, hvis den kommercielle slutbalance er estimeret til at væ-
re i gul zone, i en af Energinet.dk’s på forhånd fastlagte handelsvinduer.  

107. Hvis Energinet.dk i et gasdøgn er nødt til at foretage residualbalan-
cering og handle på Gaspoint Nordic vil omkostningerne hertil blive sendt 
videre til de transportkunder, der i slutningen af gasdøgnet er på den side, 
hvor det samlede system, E(SCB), er gået i ubalance.  

108. Transportkunden, der i slutningen af gasdøgnet er på den side, hvor 
E(SCB) er gået i gul zone, vil blive afregnet:  

 Pris * ubalancemængden  

109. Transportkunder i ubalance i samme retning som systemet vil blive 
afregnet i forhold til de omkostninger, som Energinet.dk har haft til at hand-
le på gasbørsen, jf. tabel 2 og 3. Energinet.dk vil forventeligt skulle handle 
flere gange på gasbørsen for at opnå den ønskede mængde. I den forbindelse 
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vil Energinet.dk altid tage de bedst mulige bud på gasbørsen, men al uba-
lance vil blive afregnet i forhold til den handel, hvor Energinet.dk har fået 
den dårligste handelspris på Gaspoint Nordic.  

110. I eksemplet er den neutrale gaspris fortsat 25 EUR/MWh, men Ener-
ginet.dk har handlet på Gaspoint Nordic og købt balancegas til eksempelvis 
prisen 25 EUR/MWh, 26 EUR/MWh og 28 EUR/MWh. Da transportkunden 
vil blive afregnet til den dårligste handelspris, vil al transportkundens uba-
lance blive afregnet til 28 EUR/MWh. En transportkunde, som er i negativ 
ubalance og mangler -500 MWh naturgas bliver afregnet til:  

 28 EUR/MWh * 500 MWh = 14.000 EUR  

111. Det er risikoen for at komme til at betale disse omkostninger til 
Energinet.dk’s handel på gasbørsen, som skal give transportkunden incita-
ment til at forblive i balance og handle sig i balance i gasdøgnet.  

112. Modellen giver ligeledes transportkunden incitament til at forsøge at 
placere sig på den ”rigtige” side af balancen, hvor E(SCB) formodes at slut-
te ved gasdøgnets slutning. Med rigtige side refereres der til, at transport-
kunden får incitament til at placere sig på den modsatte af den pågældende 
ubalance. Hermed vil transportkunden trække det samlede system i den rig-
tige retning og medvirke til at afhjælpe, at det samlede system går i ubalan-
ce. Disse transportkunder, der i slutningen af gasdøgnet, er på den modsatte 
side af, hvor E(SCB) går i gul zone, bliver afregnet:  

(Neutral gaspris +/- 0,5 pct. af den neutrale gaspris (small adjust-
ment)) * ubalancemængden  

113. En transportkunde med en positiv ubalance på +500 MWh naturgas 
vil blive afregnet:  

 (25 EUR/MWh – 0,125 EUR/MWh) * 500 MWh = 12.438 EUR  

114. Energinet.dk ville dermed købe de 500 MWh, som transportkunden 
havde i overskud til prisen 12.438 EUR. 
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Figur 6: Illustration af en situation, hvor Energinet.dk har handlet i lø-
bet af gasdøgnet  

 
Kilde: Energinet.dk 

115. Transportkunder, der er i ubalance i modsat retning af energibalan-
cen vil dermed kun blive afregnet til den neutrale gaspris tillagt/fratrukket 
small adjustment, som det også fremgår af tabel 2 nedenfor. Dette gælder 
uanset, hvor energibalancen ender og uanset om Energinet.dk har handlet, 
når gasdøgnet er slut.  

116. Disse transportkunder er med til at afhjælpe det samlede systems 
ubalance og trækker energibalancen mod grøn zone. Derfor bliver disse 
transportkunder ”belønnet” ved kun at skulle afregne til den laveste mulige 
afregningspris.  

117. De transportkunder, der er i ubalance i samme side - og dermed er 
med til at trække systemet i den forkerte retning - vil blive afregnet til en 
væsentlig højere (dårligere) pris, såfremt systemet ender i gul zone, eller så-
fremt Energinet.dk har måttet handle på Gaspoint Nordic i gasdøgnet. 

118. Disse transportkunder får med balancemodellen dermed et incita-
ment til at forblive i balance eller hjælpe systemet ved selv at agere sig i sy-
stemets rigtige retning i løbet af gasdøgnet.  
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Tabel 2: Forskellige scenarier for afregning af ubalance 
Ubalancepris for 
transportkunde 

Energinet.dk har 
ikke handlet 

Energinet.dk har ik-
ke handlet, men en-
ergibalancen ender i 
gul zone 

Energinet.dk har 
handlet 

Ubalance i samme 
retning som E(SCB) 

(Neutrale gaspris1 +/- 
0,5 pct. af den neu-
trale gaspris) * uba-

lancemængde 

(Neutrale gaspris +/- 2 
pct. af den neutrale 
gaspris) * ubalance-

mængde 

Pris2 * ubalance-
mængde 

Ubalance i modsat 
retning af E(SCB) 

(Neutrale gaspris +/- 
0,5 pct. af den neu-
trale gaspris) * uba-

lancemængde 

(Neutrale gaspris +/- 
0,5 pct. af den neutra-
le gaspris) * ubalan-

cemængde 

(Neutrale gaspris +/- 
0,5 pct. af den neu-
trale gaspris) * uba-

lancemængde 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
Note 1) Den neutrale gaspris er det vægtede gennemsnit af alle handler af within day kon-
trakten den pågældende dag på Gaspoint Nordic  
Note 2) Prisen er den mindst attraktive pris af enten Energinet.dk’s handelspris eller neutral 
gaspris tillagt/fratrukket small adjustment 
  
119. Tabel 3 samler op på eksemplerne for afregning af ubalance, som 
har været anvendt i de tre typer af scenarier. Det fremgår af eksemplerne, at 
transportkunden især har et incitament til at handle sig i balance, hvis trans-
portkunden har en ubalance i samme retning som SCB, og energibalancen 
ender i gul zone eller Energinet.dk har handlet på gasbørsen. 

120. Det er, som nævnt, risikoen for at komme til at betale disse omkost-
ninger til Energinet.dk’s handel på Gaspoint Nordic, som skal give trans-
portkunden incitament til at forblive i balance.  
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Tabel 3: Eksempler for afregning af ubalance (500 MW) 
Der antages følgende:  
Den neutrale gaspris er 25 EUR/MWh 
Energinet.dk’s dårligste handelspris er 28 EUR/MWh. 
Det samlede system er i negativ ubalance (mangler naturgas) 
Transportkundens negative/positive ubalance er 500 MW 
En transportkunde, der selv køber/sælger 500 MW til den neutrale gaspris, handler til 12.500 EUR 
 
Ubalancepris for 
transportkunde 
 

Energinet.dk har           
ikke handlet 

Energinet.dk har ikke hand-
let, men energibalancen en-
der i gul zone 

Energinet.dk har     
handlet 

 
Ubalance i samme 
retning som E(SCB) 
(negativ ubalance) 
 

Pris:        12.563  EUR16 
Incitament:    63  EUR17 

Pris:               12.750 EUR18 
Incitament:         250 EUR 

Pris:         14.000 EUR19 
Incitament:1.500 EUR 

 
Ubalance i modsat 
retning af E(SCB) 
(positiv ubalance) 
 

Pris:        12.438  EUR20 
Incitament:    62  EUR 

Pris:                12.438 EUR 
Incitament:            62 EUR 

Pris:          12.438 EUR 
Incitament:      62 EUR 

 
Perfekt balance 
 

                         0 EUR                                  0 EUR                            0 EUR 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
 

Ubalancepris 
121. Afsnittet forklarer princippet for fastsættelse af gebyrer for ubalan-
cer. 

122. Hvis transportkundens indtag og udtag af naturgas er forskelligt fra 
nul i slutningen af gasdøgnet, så er transportkunden i ubalance, og kunden 
skal betale en ubalancepris for forskellen.  

123. Hvis transportkundens ubalance er positiv (transportkundens indtag 
overstiger transportkundens udtag i det pågældende gasdøgn) skal trans-
portkunden sælge naturgassen til Energinet.dk til den marginale salgspris. 
Er mængden negativ (transportkundens udtag overstiger transportkundens 
indtag i det pågældende gasdøgn) skal transportkunden købe naturgassen af 
Energinet.dk til den marginale købspris.  

124. Energinet.dk oplyser, at de marginale salgspriser/købspriser vil blive 
beregnet således:  

 Den marginale salgspris er den laveste pris af: 

16 (25 EUR/MWh  + 0,125 EUR/MWh) * 500 MWh = 12.563 EUR 
17 Havde transportkunden selv handlet ubalancen på 500 MWh til 25 EUR/MWh ville transportkun-
den have handlet til 12.500 EUR.   
18 (25 EUR/MWh  + 0,5 EUR/MWh) * 500 MWh = 12.750 EUR 
19 28 EUR/MWh * 500 MWh = 14.000 EUR. 
20 (25 EUR/MWh  - 0,125 EUR/MWh) * 500 MWh = 12.438 EUR 
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i. Den laveste pris, som Energinet.dk har opnået ved eventuelle 
salg af naturgas i løbet af gasdøgnet eller 

ii. Den vægtede gennemsnitspris for alle handler af en within-
day kontrakt på Gaspoint Nordic i løbet af gasdøgnet fratruk-
ket small adjustment  

 Den marginale købspris er den højeste pris af: 

i. Den højeste pris, som Energinet.dk har opnået ved eventuelle 
køb af naturgas i løbet af gasdøgnet eller  

ii. Den vægtede gennemsnitspris for alle handler af en within-
day kontrakt på Gaspoint Nordic i løbet af gasdøgnet tilføjet 
small adjustment.  

125. Energinet.dk vil handle i markedet, når E(SCB) er i gul zone. Punk-
terne (i) vil derfor kun være gældende på dage, hvor E(SCB) er i gul zone 
og Energinet.dk har handlet i markedet.  

Begrundelse for størrelsen af small adjustment 
126. Energinet.dk anfører, at størrelsen af small adjustment er fastsat med 
sigte at give transportkunden et incitament til at anvende Gaspoint Nordic til 
at balancere og/eller andre muligheder end Energinet.dk.   

127. Transaktionsomkostningerne på Gaspoint Nordic er i 2014 0,03 
EUR/MWh21. Med en small adjustment på 0,5 pct. af den neutrale gaspris 
vil værdien af small adjustment være højere end transaktionsomkostninger-
ne på gasbørsen, jf. tabel 4. 

Tabel 4: Faktisk størrelse af small adjustment på 0,5 pct. i forhold til 
aktuelt prisniveau   

Neutral gaspris 
(EUR/MWh) 

Størrelsen af 
small adjustment 

(EUR/MWh) 

30 0,150 

29 0,145 

28 0,140 

27 0,135 

26 0,130 

25 0,125 

24 0,120 

21 0,02 EUR/MWh for handlen og 0,01 EUR/MWh for clearing. 
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Kilde: Energinet.dk 
Note: Den faktiske størrelse af small adjustment på 0,5 pct. i forhold til aktuelt prisniveau  

128. Hvis energibalancen (SCB) ved slutningen af gasdøgnet ender i gul 
zone, vil small adjustment være højere (2,0 pct. fremfor 0,5 pct. i grøn zo-
ne), da der er større usikkerhed om likviditeten og dermed prissætningen på 
Gaspoint Nordic om natten.  

129. Energinet.dk nævner, at den mulige manglende likviditet om natten 
kan komme til at afspejle sig i mere svingende prissætning om natten, hvor-
ved en højere small adjustment er nødvendig for at skabe et større incita-
ment til at balancere. Derudover giver det transportkunden et større incita-
ment til eksempelvis at anvende gaslagre. 

130. Omkostningen ved et standard årsprodukt i lageråret 2013 (1. maj 
2013 – 30. april 2014) er ifølge Energinet.dk cirka 0,4 EUR/MWh. Med en 
small adjustment på 2,0 pct. af den neutrale gaspris, vil den faktiske værdi 
af small adjustment være højere end omkostningerne ved eksempelvis at 
anvende gaslager, jf. tabel 5. 

Tabel 5: Faktisk størrelse af small adjustment på 2,0 pct. i forhold til 
aktuelt prisniveau  

Neutral gaspris 
(EUR/MWh) 

Størrelsen af 
small adjustment 

(EUR/MWh) 

30 0,600 

29 0,580 

28 0,560 

27 0,540 

26 0,520 

25 0,500 

24 0,480 

Kilde: Energinet.dk  
Note: Den faktiske størrelse af small adjustment på 2,0 pct. i forhold til aktuelt prisniveau  

Dataunderstøttelse 

131. En væsentlig forudsætning for markedsbaseret balancering er, at 
transportkunden får mere opdateret data til at kunne handle sig i balance. 
Den øgede datamængde skal indeholde forbrugsdata for slutkunderne, hvil-
ket giver transportkunden et løbende kendskab til egen22 og systemets ba-

22 Transportkundernes egen balanceposition består af forbrugsdata fra den kundeportefølje, 
som den enkelte transportkunde, som ligeledes er gasleverandør, har.  
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lanceposition i gasdøgnet. Data skal som minimum leveres to gange i gas-
døgnet, jf. balancekoden. Det er distributionsselskaberne, som skal levere 
disse forbrugsdata.  

132. Der findes to slags slutbrugere. Timeaflæste kunder (DMS23 kunder) 
er virksomheder med en fjernaflæst måler, der typisk aftager mindst 
300.000 m3 naturgas pr. år pr. forbrugssted. Ikke-timelæste kunder (nDMS 
kunder) er almindelige hustande og virksomheder med et mindre forbrug. 
Deres forbrug aflæses enten hver måned eller hvert år. 

133.  I den nuværende balanceringsmodel får transportkunden to opdate-
ringer om deres timeaflæste kunder (DMS kunder) i løbet af gasdøgnet.  

134. I den nye model skal der både leveres data for timeaflæste kunder 
(DMS kunder) og ikke-timeaflæste kunder (nDMS kunder).  

135. For de timeaflæste kunder (DMS kunder) forventes dataleveringerne 
at skulle øges fra de nuværende to til fem gange i gasdøgnet. Energinet.dk 
nævner, at det vil give transportkunden de nødvendige data til at kunne 
handle sig i balance i gasdøgnet.  

136. Den første dataleverance vil dække timerne 06:00 – 12:00, hvilket 
distributionsselskaberne leverer til Energinet.dk kl. 13:30. Energinet.dk vi-
deresender forbrugsdata til transportkunden. Forbrugsdata vil blive videre-
sendt hver tredje time mellem 13:45 og 01:45. 

137. For ikke-timeaflæste kunder (nDMS kunder) vil der frem mod 1. ok-
tober 2014 blive udarbejdet en midlertidig løsning for dataleverancer, da 
den endelige løsning for ikke-timeaflæste kunder først implementeres frem 
mod 1. oktober 2015. På nuværende tidspunkt oplyser Energinet.dk løbende 
det samlede timeforbrug i exitzonen fordelt på de fem distributionsområder i 
Danmark. Derudover oplyser Energinet.dk timeværdier for det seneste år.   

138. For at forbedre denne service vil Energinet.dk supplere oplysninger-
ne om det samlede forbrug (per distributionsselskab) med det samlede for-
brug for timeaflæste kunder (per distributionsselskab). Hermed kan trans-
portkunden løbende få oplysninger om residualforbruget i de fem distributi-
onsområder og dermed en indikation af det forventede forbrug for ikke-
timeaflæste kunder (nDMS kunder). 

139. Energinet.dk er i en løbende dialog og tæt samarbejde med distribu-
tionsselskaberne om levering af data. Energinet.dk har oplyst, at distributi-
onsselskaberne er indforstået med at levere data fem gange i gasdøgnet og 
tidspunkterne for leveringen af data.  

23 DMS, Daily Meter Sites.  
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Balanceringsregnskab og neutralitetsprincip  

140. Balancekoden indeholder et neutralitetsprincip, der fastslår, at 
transmissionssystemoperatøren hverken skal tjene eller tabe på at betale el-
ler modtage de daglige gebyrer for ubalance. Udligningsbidraget (dvs. en 
overdækning specifikt vedrørende balanceregnskabet) skal stå i forhold til 
det omfang transportkunden gør brug af de relevante entry- og exitpunkter 
eller gastransmissionsnettet. Metoden til beregning af udligningsbidraget 
skal fastsættes eller godkendes af den nationale regulerende myndighed. 

141. Energinet.dk har oplyst, at Energinet.dk’s samlede økonomi for na-
turgas i forvejen indeholder et alment gældende neutralitetsprincip, hvor ba-
lanceindtægter/omkostninger tilbagebetales/indkræves via tarifferne. Det 
betyder, at eventuelt overskud eller underskud relateret til balanceringsakti-
viteten, også fremadrettet vil blive tilbagebetalt eller indkrævet via Energi-
net.dk’s almindelige transmissionstariffer. Energinet.dk begrunder valget af 
metode til udligning af for meget eller for lidt balancebetaling med, at netop 
Energinet.dk’s alment gældende neutralitetsprincip vil sikre, at indkrævnin-
gen/tilbagebetalingen vil ske i forhold til den enkelte kundes brug af entry-
exitpunkter samt transmissionsnettet.   

142. Energinet.dk er imidlertid bevidst om, at balancekoden stiller øgede 
krav til Energinet.dk’s transparens i forhold til balanceringsøkonomien. 
Derfor vil Energinet.dk fremadrettet øge transparensen omkring balanceind-
tægter og balanceudgifter og offentliggøre balanceindtægter og balanceud-
gifter mere klart og tydeligt, end der er tilfældet i dag.  

Energinet.dk’s tidligere dialog med aktørerne 

143. Energinet.dk har i vinteren 2013/2014 inddraget transportkunderne i 
forbindelse med udarbejdelse af designet af balancemodellen. Formålet var 
at sikre en bredt forankret model, og at transportkundernes ekspertise indgik 
i modeludviklingen. 

144. Energinet.dk har oplyst, at der har været afholdt tre uofficielle hø-
ringsrunder på konkrete spørgsmål fra Energinet.dk i juni 2013, januar 2014 
og februar 2014. Energinet.dk’s proces og markedsinvolvering er beskrevet 
i bilag 3. 

Sammenfatning af den nye balancemodel 
145. Forskelle mellem den nuværende og den foreslåede balancemodel er 
sammenfattet i tabel 6.  
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Tabel 6: Nuværende og kommende balancemodel 
 Nuværende balance-

ringsmodel 
Balanceringsmodel efter 1. 
oktober 2014 

Balancemodel Ikke-markedsbaseret model 
(tolerancebåndsmodel)  

Markedsbaseret model med 
zonemodel (grøn, gul) 

Balanceordning Døgnbalance Døgnbalance 
Gratis balancebånd 
 i exitzonen 3 pct. Ingen (erstattes af grøn zone) 

Balance Service Aftale (BSA) Mulighed for tilkøb af mere 
”gratis” balancebånd Ingen  

Data fra timeaflæste kunder 
(DMS data) 2 gange dagligt 5 gange dagligt 

Handelsplatform Energinet.dk (Balance 
Transfer Facility) Gaspoint Nordic 

Skal holde det samlede  
system i balance TSO’en (Energinet.dk) 

Markedet (transportkunder-
ne), hvor Energinet.dk kun 
udfører residualbalancering 

Betaling af ubalance 
Incitamentsbetaling på +/- 
35 pct. af den neutrale gas-
pris 

”Small adjustment” på 0,5 
pct. og 2 pct. 

Incitamentsstruktur - incita-
ment for transportkunde til at 
balancere portefølje 

Høje adfærdsregulerende 
gebyrer 

Risikoen for at måtte betale 
for Energinet.dk’s reaktion i 
gul zone 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
 

International praksis 
146. TSO’erne i resten af Europa er ligeledes i gang med at forberede 
indførslen af balancekoden. I Tyskland er modellen fortsat under udarbej-
delse og er ikke nødvendigvis endelig, mens Nederlandene skiftede til en ny 
balanceringmodel den 3. juni 2014. Begge markeder har stor betydning for 
det danske marked. Tyskland grænser op til det danske marked, og 
TSO’erne arbejder for balancering over grænsepunktet. Danmark er knyttet 
til Nederlandene via rørledningerne i Nordsøen. Nederlandene er desuden 
det første land i Europa, der opfylder betingelserne i balancekoden.  

147. De forventede balanceringsmodeller for Danmark, Tyskland og Ne-
derlandene fremgår af tabel 7.  
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Tabel 7: Forventede internationale balancemodeller 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet, GASPOOL, Energinet.dk 
Note: Sammenligning af forventede balancemodeller i Danmark, Tyskland og Nederlande-
ne.  

Balancemodel  
148. I Tyskland forventes der at blive indført en balancemodel, hvor 
transportkunden skal have incitament til at holde sig i balance indenfor døg-
net (within-day).  

149. Nederlandene anvender en form for lyskrydsmodel, hvor den kom-
mercielle balance kan være i enten grøn, gul eller rød zone. Modellen for-
tæller aktørerne i gasmarkedet om, hvornår og hvordan TSO’en vil tage 
handling i markedet i form af handel med naturgas.  

150. Logikken i den danske model er noget tilsvarende den nederlandske 
model. I Danmark ønskes en zonemodel, hvor den kommercielle balance 
kan være i enten grøn zone (ikke-reaktionszone for TSO’en) og en gul zone 
(reaktionszone for TSO’en, da systemet er i kommerciel ubalance).  

Balanceordning 
151. I Nederlandene er der timebalance. Det betyder, at transportkunden 
på timebasis skal sikre, at den mængde naturgas, som transportkunden leve-
rer ind i systemet, matcher med den mængde naturgas, som transportkunden 
tager ud af systemet. Systemet i Nederlandene er karakteriseret ved at være 
dynamisk, da systemet og markedet kan reagere på ubalancer i den enkelte 
time. 

152. I Danmark og Tyskland er der et døgnbalancesystem.  

Udligning af ubalance 
153. Ved udligning af ubalance foreslås der i Danmark og Tyskland en 
cash-out model, hvor transportkunden vil blive ”cashed-out” og starte fra 
nul hver dag.  

24 LFS står for Linepack Flexibility Service. 

Land Balancemodel 
Balanceordning 
og udligning af 
ubalance 

Handelsplatform Handelspro-
dukt 

Danmark Zonemodel 
(grøn, gul) 

Døgnbalance 
Cash-out 

Gasbørsen 
Gaspoint Nordic Within-day 

Tyskland Within-day 
incitamentsmodel 

Døgnbalance 
Cash-out 

1) Gashub NCG via 
gasbørsen EEX og 
Gaspool via Gaspool  
2) Gashubs’ bilaterale 

   platformen (midlerti-
dig løsning) 

1) Day-ahead 
/within-day 
2) Bilateral 
handel 

Neder-
landene 

Lyskrydsmodel 
(grøn, gul og rød) 

Timebalance 
”LFS”24 

Gashub TTF via gas-
børsen ICE-ENDEX Within-day 
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154. I Nederlandene kan transportkunden fastholde egen balanceposition 
fra dag til dag, da der anvendes en model, der tilnærmelsesvis minder om en 
linepack-fleksibilitetsaftale (Linepack Flexibility Service, LFS). Transport-
kunden bliver hermed ikke ”cashed-out” dagligt, men betaler et gebyr base-
ret på egen balanceposition i forhold til nul. Det betyder f.eks., at en trans-
portkunde med en ubalance på 50 MWh ved slutningen af gasdøgnet vil 
skulle betale et gebyr for denne ubalance. Transportkunden vil fortsat have 
samme ubalance på 50 MWh ved starten af det nye gasdøgn. 

Handelsplatform 
155. TSO’erne i de omkringliggende lande forventer hovedsageligt at 
handle balancegas på gasbørser. Energinet.dk nævner, at de tyske TSO’ere 
handler mellem 80-90 procent af deres behov for balancegas via handels-
punkterne NCG25 via den tyske gasbørs EEX og GASPOOL via Gaspool. 
Som en midlertidig løsning har de tyske TSO’ere desuden mulighed for at 
anvende bilaterale handelsplatforme for handel med ikke-standardiserede 
produkter. Energinet.dk oplyser, at de tyske transportkunder har gjort op-
mærksom på det uhensigtsmæssige i, at der er flere handelsplatforme, som 
transportkunden skal orientere sig mod. Derfor har transportkunderne an-
modet de tyske TSO’ere om at fjerne muligheden for at handle på de bilate-
rale handelsplatforme. 

156. Energinet.dk nævner, at der oprindeligt blev udviklet en balanceplat-
form til at handle ubalancegas i Nederlandene, men den nederlandske TSO, 
Gasuine Transport Services, har erfaret, at balanceplatformen drænede den 
nederlandske børs for likviditet. TSO’ens balancering af naturgas vil i stedet 
skulle foregå på det nederlandske gasmarked (TTF)26 via den engelsk-
nederlandske gasbørs ICE-ENDEX fra den 3. juni 2014.    

Handelsprodukt 
157. I Tyskland forventes det, at der kan handles både day-ahead (gas til 
levering den næste dag) og within-day (gas til levering samme dag som kon-
trakten indgås). Som en anden prioritet har de tyske TSO’ere mulighed for 
bilaterale handler.   

158. I den nye danske balancemodel og i Nederlandene vil TSO’erne kun 
kunne anvende within-day markedet til balancering.   

  

25 Net Connect Germany, NCG, og GASPOOL er virtuelle handelspunkter for naturgas i 
Tyskland 
26 Title Transfer Facility, TTF, er et virtuelt handelspunkt for naturgas i Nederlandene. 
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Høring 

Bemærkninger fra aktørerne til Energinet.dk’s metodeanmeldelse 

159. Sekretariatet har i perioden 15. april til 5. maj 2014 haft Energi-
net.dk’s anmeldelse i offentlig høring. Formålet har været at få relevante 
supplerende kommentarer fra markedet til den model, Energinet.dk som 
TSO har indsendt til godkendelse hos Energitilsynet. 

160. Sekretariatet har ikke modtaget svar fra nogen markedsaktører på det 
danske engrosmarked for naturgas om Energinet.dk’s metodeanmeldelse. 

Høring af Energinet.dk  

161. Energinet.dk har haft et udkast til afgørelse i høring i perioden 17. 
juli til 14. august 2014. Energinet.dk’s høringssvar af den 4. august 2014 er 
vedlagt som bilag 5.  

162. Energinet.dk finder, at sekretariatets udkast beskriver den fremtidige 
balancemodel på en letforståelig måde. Derudover finder Energinet.dk, at 
høringsudkastet indeholder alle væsentlige argumenter for de enkelte de-
lelementer og modellen som helhed. Energinet.dk har ikke yderligere kom-
mentarer til sekretariatets høringsudkast.   

Bemærkninger fra aktørerne til sekretariatets udkast til tilsynsnotat 

163. Sekretariatet har i perioden 17. juli til 14. august 2014 haft sekretari-
atets udkast til tilsynsnotat i høring hos transportkunder, distributionsselska-
ber, gasleverandører, gasbørsen og relevante brancheorganisationer. 

164. Derudover er der foretaget en offentlig høring på Energitilsynets 
hjemmeside i samme periode. 

165. I forbindelse med høringen er der modtaget kommentarer fra Land-
brug & Fødevarer, Dansk Industri, Foreningen for Slutbrugere af Energi 
(FSE), Danske Commodities, Maersk Energy Marketing A/S (MEMAS), 
HMN Gashandel A/S (HMN) og DONG Energy A/S (DONG), jf. bilagene 
6 - 12. Herudover har sekretariatet modtaget svar fra Dansk Fjernvarme, der 
ikke havde bemærkninger til sekretariatets udkast til afgørelse, jf. bilag 13. 

166. Energinet.dk har fået tilsendt markedsaktørernes høringssvar til 
kommentering. Sekretariatet har endvidere været i dialog med Energinet.dk 
om høringssvarene fra markedsaktørerne, og sekretariatet har anmodet om 
Energinet.dk’s kommentar til flere af disse høringssvar. Energinet.dk’s svar 
fremgår af bilag 14. Nedenfor følger et sammendrag af de væsentligste be-
mærkninger fra aktørerne, Energinet.dk’s kommentarer og sekretariatets 
bemærkninger hertil.  
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Generelle bemærkninger 

167. Aktørerne er som udgangspunkt positive overfor, at der introduceres 
en mere markedsbaseret balancemodel for naturgas. Aktørerne finder det 
hertil hensigtsmæssigt, at balancemodellen lever op til kravene i balanceko-
den og samtidig afspejler det danske markeds karakteristika.  

168. Generelt er aktørerne positive overfor tiltag, der fremmer transparens 
og lige vilkår for markedet. Flere af aktørerne anser den kommercielle ba-
lancemodel som et skridt på vejen mod et indre marked for naturgas i Euro-
pa.  

169. En række aktører finder, at der er en risiko for, at den lave likviditet 
på det danske marked kan give væsentligt højere ubalanceomkostninger i 
den nye balancemodel end i den eksisterende balancemodel.  

170. Derudover finder et par aktører, at balancekoden kan blive en ad-
gangsbarriere for nye aktører, da den er relativ kompleks at anvende. Endvi-
dere vil balancekoden medføre større omkostninger for alle. ”Skæve” høje 
ubalanceomkostninger kan have betydning for, hvor attraktivt det danske 
gasmarked er for aktørerne.  

171. Nedenfor følger specifikke bemærkninger til balancemodellen. 

Neutral gaspris 

172. Flere aktører (HMN og MEMAS) finder ikke, at Energinet.dk’s for-
slag til beregning af den neutrale gaspris, som det vægtede gennemsnit af al-
le handler af within day produktet på den pågældende dag på Gaspoint Nor-
dic, er hensigtsmæssig. Der er stor risiko for volatile og ”skæve” priser, der 
ikke er de facto neutrale, hvilket kan medføre store ubalanceomkostninger 
for transportkunderne. Disse skæve priser kan få langt større betydning for 
selskabernes omkostninger end tillæggenes beskedne størrelse.  

173. I stedet foreslås det, at den neutrale gaspris bliver beregnet som det 
vægtede gennemsnit af alle day-ahead og within-day handler på Gaspoint 
Nordic.  

174. Energinet.dk har en forventning om, at likviditeten automatisk vil 
stige som følge af den nye balancemodel. Samtidig erkender Energinet.dk 
dog, at der kan opstå uhensigtsmæssige situationer i den mellemliggende pe-
riode, indtil likvidteten er steget. Energinet.dk ser positivt på aktørernes fo-
reslåede ændringer til modellen, da forslagene mindsker risikoen for store 
ubalanceomkostninger for transportkunderne.  

175. På baggrund af forslaget fra markedsaktørerne foreslår Energinet.dk 
derfor, at den neutrale gaspris beregnes som en kombination af day-ahead 
og within-day produkterne, hvor produkterne vægtes ligeligt. Energinet.dk 
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ønsker fortsat, at within-day prisen vægtes forholdsvist meget ift. den egent-
lige volumen, da within-day prisen netop indeholder prisen for at balancere 
den pågældende dag.  

176. Derudover foreslår Energinet.dk, at beregningen af den neutrale gas-
pris evalueres løbende med sekretariatet med henblik på, at beregningsme-
toden kan overgå til et rent vægtet gennemsnit af within-day, når det er 
godtgjort, at produktet er tilstrækkeligt likvidt.  

177. Sekretariatet finder, at disse argumenter er relevante og centrale for 
vurderingen af den samlede model, og sekretariatet har derfor inddraget 
dem i vurderingsafsnittet, se nedenfor.  

Loft/bund på de marginale salgs- og købspriser 

178. MEMAS anfører, at den lave likviditet på gasmarkedet i Danmark 
kan indebære en risiko for, at der kun er få udbydere af gas, når Energi-
net.dk ønsker at handle, samt at priserne for denne gas kan blive rigtig høj. 
For at undgå ”skæve” priser foreslår MEMAS et ”loft” på de marginale 
salgs- og købspriser. MEMAS anfører, at Energinet.dk bør fastholde det nu-
værende ”loft” på de marginale salgs- og købspriser svarende til 135/65 
procent af day-ahead prisen på Gaspoint Nordic.   

179. MEMAS mener derudover, at den manglende likviditet og de for-
ventelige høje marginale priser også kan mindskes ved, at der sikres ens ka-
pacitetsprodukter ved grænsepunkt Ellund eller, at Energinet.dk bliver aktiv 
på de tyske markeder. Et udbud af within-day produktet på den tyske side af 
Ellund vil kunne give danske aktører adgang til det mere likvide tyske mar-
ked. Det vil også gøre within-day priserne på Gaspoint Nordic mindre vola-
tile. 

180. Energinet.dk erkender, at within-day prisen generelt er mere volatil 
end day-ahead prisen, hvilket kan give store udsving i den neutrale gaspris 
og risiko for, at transportkunderne kommer til at betale høje/modtage meget 
lave betalinger for balancegas. Energinet.dk ser positivt på aktørernes for-
slag om et loft/bund, der kan minimere denne risiko.  

181. Energinet.dk foreslår derfor med baggrund i forslaget fra MEMAS, 
at der indføres loft/bund på de marginale salgs- og købspriser. Hermed vil 
der kunne sættes et loft/bund for, hvor høj/lav marginalpris, der vil blive 
faktureret til, og noget af risikoen tages dermed ud af markedet.  

182. Energinet.dk ønsker dog, at loft/bund for de marginale salgs- og 
købspriser sættes til 135/65 pct. af den neutrale gaspris, og ikke day-ahead 
prisen, som foreslået af MEMAS. 

183. Energinet.dk bemærker derudover, at aktiveringen af loft/bund kun 
vil være aktuel i de tilfælde, hvor Energinet.dk har handlet i gul zone. Det 
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skyldes, at der ikke er nogen grænse for, hvor høj eller lav marginalprisen 
kan blive ved Energinet.dk’s handler.  

184. Ifølge Energinet.dk vil introduktionen af loft/bund på de marginale 
salg- og købspriser være i strid med balancekodens artikel 22. Derudover 
antager Energinet.dk, at indførelsen af et loft/bund kun er midlertidig og vil 
blive fjernet, når balancekoden træder i kraft 1. oktober 2015, eller senest 1. 
november 2015, hvor within-day kapacitetsprodukter senest forventes klar 
på den tyske side af Ellund.  

185. Sekretariatet finder, at disse argumenter er relevante og centrale for 
vurderingen af den samlede model, og sekretariatet har derfor inddraget 
dem i vurderingsafsnittet, se nedenfor.  

Spekulativ adfærd  

186.  HMN nævner, at den neutrale gaspris ikke er neutral og vil påvirkes 
af de ”skæve” handler i gul zone. HMN mener, at det kan betyde strategisk 
ageren fra HMN og andre markedsdeltagere.  

187. Sekretariatet gør opmærksom på, at det ikke forbudt for en aktør at 
agere forretningsmæssigt fornuftigt og strategisk også selvom det sker i for-
hold til ”skæve” handler i gul zone. Handler i gul zone er en fast del af ba-
lancemodellen.  

188. Sekretariatet skal til gengæld understrege, at det er forbudt at mani-
pulere eller forsøge at manipulere engrosprisen på gas. Markedsmanipula-
tion er reguleret og sanktioneret i den såkaldte REMIT forordning (forord-
ning nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011), og markedsmanipulation omfatter 
blandt andet ”transaktioner (og handelsordrer), der giver eller kan give 
urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller 
prisen på engrosenergiprodukter” samt forhold, hvor ”en person eller flere 
personer i fællesskab sikrer eller forsøger at sikre, at prisen på et engros-
energiprodukt ligger på et kunstigt niveau” medmindre det kan godtgøres, 
at begrundelsen for at indgå i transaktionen er legitim og i overensstemmel-
se med accepteret markedspraksis.   

189. Energitilsynet er den kompetente myndighed i Danmark i forhold til 
REMIT, og strafferetlige sanktioner (bøde eller fængsel) for overtrædelse af 
REMIT blev indført i elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven i 2013.  

190. Sekretariatet vil i forbindelse med introduktionen af den nye balan-
cemodel være særlig opmærksom på prisdannelsen på within-day markedet 
og i øvrigt løbende overvåge markedet og handlen på den danske gasbørs. 
Denne overvågning vil bl.a. ske i samarbejde med Energinet.dk og Gaspoint 
Nordic.  
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Cash-out 

191. Flere aktører (HMN og MEMAS) finder den foreslåede cash-out af 
transportkunderne kl. 06 unødvendig, og at den kan have store økonomiske 
konsekvenser for transportkunderne, da den marginale gaspris kan være for-
holdsmæssig høj/lav.  

192. Aktørerne peger endvidere på, at denne cash-out tvinger transport-
kunden til at være i balance kl. 06, mens det for alle andre timer ikke er 
nødvendigt at være i balance. Transportkunden kan dermed risikere en høj 
straf kl. 06, selvom ubalancen ikke har nogen betydning for den fysiske ba-
lance i gassystemet.  

193. Energinet.dk nævner hertil, at ”tvangsjusteringen” kl. 06 ikke er for 
den aktuelle ubalance, som transportkunden har nøjagtig kl. 06 om morge-
nen. Derimod er det transportkundens ubalance efter, at alle 24 timer af gas-
døgnet er gået. Transportkunden må gerne være i ubalance i løbet af gas-
døgnet, men når gasdøgnet er gået, skal input være lig udtræk i gassystemet 
set over alle 24 timer.  

194. Derudover nævner Energinet.dk, at gasdøgnet (fra kl. 06 til 06) er 
harmoniseret på europæisk niveau.  

195. Sekretariatet bemærker, at Energinet.dk ønsker at fastholde brugen 
af en cash-out model, som i øvrigt også er gældende i den nuværende ba-
lanceringsmodel jf. pkt. 291. I denne model vil transportkundens ubalance 
blive nulstillet (udlignet), efter hvert gasdøgn, når transportkunden er blevet 
afregnet sin balancebetaling.  

196. Sekretariatet finder, at det følger af balancekoden, at transportkun-
den nulstilles efter hvert gasdøgn. Balancekoden fastslår (artikel 22), at 
transportkunder ”er forpligtet til at betale eller modtage et dagligt gebyr for 
ubalance for deres daglige ubalancemængde for hvert gasdøgn”. Og trans-
missionssystemoperatøren skal beregne en daglig ubalancemængde for hver 
netbrugers balanceportefølje for hvert gasdøgn, jf. artikel 21, stk. 1. Det 
daglige gebyr for ubalance skal opføres særskilt på transmissionssystem-
operatørens fakturaer til netbrugerne, jf. artikel 19, stk. 2.   

197. Sekretariatet finder derfor som udgangspunkt ikke, at forslaget er i 
tråd med balancekoden, og på den baggrund fastholdes cash-out modellen.  

Dataunderstøttelse 

198. DONG efterspørger en procedure for, hvordan markedet håndteres i 
tilfælde af ikkeeksisterende within-day data, jf. bilag 6.  

199. I den nye balancemodel vil transportkunderne blive afregnet på bag-
grund af afregningsvalide data. I tilfælde af fejlagtige eller manglende 
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within-day data skal transportkunden styre balancen på baggrund af disse 
fejlbehæftede eller mangelfulde data, men afregnes efter de validerede data. 
DONG mener, at der er en risiko for, at transportkunderne kommer til at be-
tale en incitamentsbaseret pris for en gasmængde, som de ikke har haft mu-
lighed for at styre sig ud af.  

200. DONG nævner, at der i det nuværende balancesystem er indført en 
procedure, hvor en ugunstig forskel mellem de afregningsvalide data og de 
uvaliderede data for transportkunden afregnes til en neutral gaspris, altså 
uden incitamentselement. Denne procedure er ikke en del af den nye balan-
cemodel, men DONG foreslår at fastholde denne procedure i den nye balan-
cemodel.  

201. Energinet.dk er enig i forslaget om, at en ny form for No Punishment 
Principle (NPP) skal undersøges nærmere. Energinet.dk bemærker dog, at 
det ikke vil kunne indføres til 1. oktober 2014. Det er ikke entydigt afklaret, 
hvordan sådan et princip skal fungere mellem within-day data og valide da-
ta.  Det skyldes bl.a., at det kun er within-day data for DMS (de timeaflæste 
kunder) som indføres 1. oktober 2014, mens nDMS først bliver en del af 
modellen 1. oktober 2015.  

202. Energinet.dk ser det som mere naturligt at indføre NPP frem mod 1. 
oktober 2015, hvor princippet kan gælde for hele datamængden (DMS og 
nDMS data).  

203. Energinet.dk vil efter 1. oktober 2014 påbegynde en proces for at 
undersøge muligheden for en ny form for NPP, hvor transportkunderne hol-
des ”skadesfrie”. Energinet.dk har oplyst, at de vil inddrage markedet i den-
ne proces.  

204. Sekretariatet finder, at disse argumenter er relevante og centrale for 
vurderingen af den samlede model, og sekretariatet har derfor inddraget 
dem i vurderingsafsnittet, se nedenfor. 

Evaluering 

205. Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Foreningen for Slutbrugere 
af Energi og DONG foreslår, at Energinet.dk’s evaluering til sekretariatet 
skal indeholde flere punkter. Aktørerne foreslår, at Energinet.dk ligeledes 
skal evaluere:  

 de tidsbegrænsede handelsvinduer for Energinet.dk hos Gaspoint 
Nordic, og Energinet.dk’s manglende tilstedeværelse på gasbørsen 
om natten  

 om den nye balancemodels større krav og omkostninger står mål 
med gevinsterne. Hertil om de større krav til balancering hæmmer 
muligheden for nye potentielle aktører i markedet.  

Side 40 af 72 
 



 de markedsmæssige konsekvenser for prisdannelsen på engros- og 
detailmarkedet samt konkurrencen mellem forskellige aktører 

 den nye balancemodels direkte eller indirekte konsekvenser for for-
brugerne 

206. Det er sekretariatets vurdering, at størstedelen af de nævnte punkter 
er relevante, og at Energitilsynets ønskede evaluering af modellen bør sup-
pleres med disse punkter.  
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Lovgrundlag 

Dansk ret 

Naturgasforsyningsloven27 

207. Energitilsynet skal godkende metoder til fastsættelse af Energi-
net.dk’s priser og betingelser for adgang til transmissionssystemet, hvilket 
følge af lovens § 36 a: 

”§ 36 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distribu-
tionsnet samt LNG-faciliteter fastsættes af transmissions-, distributions- og 
LNG-selskaber efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitil-
synet.”  

EU-ret 
Transmissionsforordningen28 
208. Balancekoden har hjemmel i transmissionsforordningen, der har til 
formål at fastsætte ikke-diskriminerende regler om betingelserne for adgang 
til transmissionsnet, med henblik på at sikre et velfungerende indre marked 
for gas. Forordningen indeholder bestemmelser om etablering af netregler, 
bl.a. om balancering.  

209. De helt grundlæggende krav til balancering fremgår af transmissi-
onsforordningens artikel 21: 

”Regler for balancering og gebyrer for ubalancer 
 
1. Reglerne for balancering skal udformes på en retfærdig, ikke-
diskriminerende og gennemsigtig måde og baseres på objektive kriterier. 
Balanceringsreglerne skal afspejle reelle systembehov, idet der tages hen-
syn til, hvilke ressourcer transmissionssystemoperatøren råder over. Balan-
ceringsreglerne skal være markedsbaserede. 
2. For at netbrugerne kan foretage korrigerende indgreb i tide, skal trans-
missionssystemoperatørerne fremlægge fyldestgørende, rettidige og pålide-
lige internetbaserede oplysninger om brugernes balanceringsstatus. 
De fremlagte oplysninger skal afspejle de oplysninger, der er til rådighed 
for transmissionssystemoperatøren, og referere til den afregningsperiode, 
som der beregnes gebyrer for ubalancer for. 
Oplysninger i henhold til dette stykke fremlægges uden betaling. 
3. Gebyrerne for ubalancer skal i videst muligt omfang være omkostnings-
baserede, men skal samtidig på passende vis anspore netbrugerne til at ska-
be balance i deres tilførsel og udtræk af gas. Krydssubsidiering mellem 
netbrugere skal undgås, og gebyrerne må ikke hindre nye markedsdeltagere 
i at komme ind på markedet. 

27 Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning (LBK nr. 1331 af 25/11/2013). 
28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelser-
ne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1775/2005. 
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Metoden for beregning af gebyrerne for ubalance samt de endelige tariffer 
skal offentliggøres af de kompetente myndigheder eller transmissionssy-
stemoperatøren. 
4. Medlemsstaterne sikrer, at transmissionssystemoperatørerne bestræber 
sig på at harmonisere balanceringsordninger og strømline strukturer og ni-
veauer for balanceringstariffer for at fremme handelen med gas.” 

 

Forordningen om en netregel for balancering af gastransmissionsnet 
(balancekoden)29  

210. Netreglen for balancering (balancekoden) indeholder de helt grund-
læggende bestemmelser og harmoniserede principper for balancering, som 
Energinet.dk’s nye balancemodel skal være i overensstemmelse med. Ne-
denfor gengives de mest principielle bestemmelser fra balancekoden. Den 
samlede balancekode er vedlagt som bilag 1, og der henvises i øvrigt hertil.  

211. De generelle principper for balancering fremgår af artikel 4: 

” Generelle principper  
1. Netbrugerne er ansvarlige for at balancere deres balanceringsporteføljer 
for at minimere behovet for, at transmissionssystemoperatører er nødt til at 
udføre balancering i henhold til denne forordning.  
2. Balanceringsregler, som fastlægges i henhold til denne forordning, skal 
afspejle ægte systembehov, idet der tages hensyn til de ressourcer, der er til 
rådighed for transmissionssystemoperatørerne, og de skal give netbrugerne 
incitamenter til at balancere deres balanceringsporteføljer på en effektiv 
måde.  
3. Netbrugere har mulighed for at indgå en retligt bindende aftale med en 
transmissionssystemoperatør, som tillader dem at indgive handelsmedde-
lelser, uanset om de har indgået en aftale om transportkapacitet eller ej. 
4 ….” 

 

212. De generelle principper for driftsbalancering fremgår af artikel 6:  

1. Transmissionssystemoperatøren foretager balancering med henblik på:  
a) at holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske grænser  
b) at nå en linepack-position ultimo dagen i transmissionsnettet, som er 
forskellig fra den, der forventedes på grundlag af ventede tilførsler og ud-
træk for det pågældende gasdøgn, i overensstemmelse med en økonomisk 
rationel og effektiv drift af transmissionsnettet.  
2. Ved balancering overvejer transmissionssystemoperatøren som mini-
mum følgende for balanceringszonen: 
a) transmissionssystemoperatørens egne skøn over efterspørgsel efter gas i 
løbet af og inden for det gasdøgn, for hvilket balancering overvejes  
b) nominerings- og allokeringsoplysninger og målte gasstrømme  
c) gastryk i transmissionsnettet(-ene). 
3. Transmissionssystemoperatøren foretager balancering ved hjælp af:  

29 Kommissionens forordning nr. 312/201 af 26. marts 2014. Forordningen er den konkrete 
og detaljerede udmøntning af ACER’s overordnede retningslinjer (framework guidelines) 
for balancering fra oktober 2011. 
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a) køb og salg af kortfristede standardprodukter via en handelsplatform 
og/eller  
b) brug af balanceringsydelser.  
4. I forbindelse med balancering tager transmissionssystemoperatøren hen-
syn til følgende principper:  
a) balanceringen foretages på et ikke-diskriminerende grundlag  
b) balanceringen skal tage hensyn til enhver forpligtelse, som er pålagt 
transmissionssystemoperatøren om en økonomisk rationel og effektiv drift 
af transmissionsnettet.” 
 

 

213. Køb og salg af kortfristede standardprodukter er beskrevet nærmere i 
artikel 7: 

”1. Kortfristede standardprodukter handles med sigte på intradag- eller day 
ahead-levering ugens syv dage i overensstemmelse med de gældende regler 
for handelsplatformen, der fastlægges af handelsplatformoperatøren og 
transmissionssystemoperatøren i fællesskab. 
2. Den initierende handelsdeltager er den handelsdeltager, som offentliggør 
et bud eller et handelstilbud på handelsplatformen, og den accepterende 
handelsdeltager er den handelsdeltager, som accepterer det. ’ 
3. Når et »title«-produkt handles: 
a) indgiver den ene handelsdeltager en erhvervelsesmeddelelse, og den an-
den handelsdeltager indgiver en afhændelsesmeddelelse 
b) anføres i begge handelsmeddelelser den gasmængde, der overdrages fra 
den handelsdeltager, der indgiver en afhændelsesmeddelelse, til den han-
delsdeltager, der indgiver en erhvervelsesmeddelelse 
c) fordeles en eventuel meddelt timemængde ligeligt over de resterende ti-
mer af gasdøgnet fra et bestemt starttidspunkt og skal være lig med nul for 
alle timer før dette starttidspunkt.  
4.  ….. 
5.  …. 
6. ….  
7. Ved fastlæggelsen af kortfristede standardprodukter samarbejder trans-
missionssystemoperatører og handelsplatformoperatører fra tilstødende ba-
lanceringszoner med henblik på at bestemme de relevante produkter. Hver 
transmissionssystemoperatør informerer hurtigst muligt de berørte han-
delsplatformoperatører om resultaterne af et sådant samarbejde.” 

 
214. Prioriteringsrækkefølge for balanceprodukter fremgår af artikel 9: 

”1. Med forbehold af de principper, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, skal 
transmissionssystemoperatøren i forbindelse med afgørelser om hensigts-
mæssig balancering og under hensyntagen til omkostningseffektivitet:  
a) prioritere anvendelsen af title-produkter, hvis og i det omfang, det er 
hensigtsmæssigt, over alle andre disponible kortfristede standardprodukter. 
b) kun anvende balanceringsydelser, hvis kortfristede standardprodukter ef-
ter den berørte transmissionsoperatørs vurdering ikke eller sandsynligvis 
ikke giver den nødvendige virkning for at holde transmissionsnettet inden 
for dets driftstekniske grænser. 
c) …. 
2. Ved handel af kortfristede standardprodukter skal transmissionsoperatø-
ren prioritere anvendelsen af intradag-produkter over day ahead-produkter, 
hvis og i det omfang det er hensigtsmæssigt.” 
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215. Kravene til platform for handel med balancegas fremgår af artikel 
10:  

”Handelsplatform  
1. Ved køb af kortfristede standardprodukter handler transmissionssystem-
operatøren på en handelsplatform, der opfylder samtlige følgende kriterier:  
a) den giver tilstrækkelig støtte i løbet af gasdøgnet til, at netbrugere kan 
handle og transmissionssystemoperatørerne foretage passende balancering 
via handel af de relevante kortfristede standardprodukter  
b) den giver gennemsigtig og ikke-diskriminerende adgang  
c) tjenesteydelser leveres på lige vilkår  
d) handler foregår anonymt, i det mindste til en transaktion er afsluttet  
e) den giver alle handelsdeltagere en detaljeret oversigt over aktuelle bud 
og tilbud  
f) den sikrer, at alle handler behørigt meddeles transmissionssystemopera-
tøren.  
2. Transmissionssystemoperatøren bestræber sig på at sikre, at de i stk. 1 
anførte kriterier er opfyldt på mindst én handelsplatform. Hvis transmissi-
onssystemoperatøren ikke kan sikre, at disse kriterier er opfyldt på mindst 
én handelsplatform, træffer transmissionssystemoperatøren de nødvendige 
foranstaltninger med sigte på at oprette en balanceringsplatform eller en 
fælles balanceringsplatform, jf. artikel 47.  
3. ….  
4. ….  
5. …  
6. …  
7. … ” 

 

216. De generelle krav til gebyrer for ubalance fremgår af artikel 19:  

”1. Netbrugerne er forpligtet til at betale eller har ret til at modtage (alt ef-
ter, hvad der er relevant) et dagligt gebyr for ubalance for deres daglige 
ubalancemængde for hvert gasdøgn.  
2. Det daglige gebyr for ubalance skal opføres særskilt på transmissionssy-
stemoperatørens fakturaer til netbrugerne.  
3. Det daglige gebyr for ubalance skal være omkostningsægte og tage høj-
de for priserne for transmissionssystemoperatørens balancering, hvis det er 
relevant, og for den lille tilpasning, der er omhandlet i artikel 22, stk. 6” 

 

217. Metoden til beregning af det daglige gebyr for ubalance er omhand-
let i artikel 20: 

”1. Transmissionssystemoperatøren forelægger metoden til beregning af 
det daglige gebyr for ubalance, der påtænkes anvendt i dennes balance-
ringszone, for den nationale regulerende myndighed med henblik på god-
kendelse.” 

 
218. Kravene til beregning af prisen for ubalancer er beskrevet i artikel 
22:   
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”1. I forbindelse med beregningen af det daglige gebyr for ubalance, jf. ar-
tikel 23, bestemmes den gældende pris således: 
a) den marginale salgspris, hvis den daglige ubalancemængde er positiv 
(dvs. netbrugerens tilførsel overstiger netbrugerens udtræk i det pågælden-
de gasdøgn), eller 
b) den marginale købspris, hvis den daglige ubalancemængde er negativ 
(dvs. netbrugerens udtræk overstiger netbrugerens tilførsel i det pågælden-
de gasdøgn). 
2. Der beregnes en marginal købspris og en marginal salgspris for hvert 
gasdøgn i henhold til følgende: 
a) den marginale salgspris er den laveste pris af følgende: 
i) den laveste pris i en hvilken som helst handel med title- produkter, som 
transmissionssystemoperatøren er involveret i, for det pågældende gas-
døgn, eller 
ii) den vægtede gennemsnitlige pris for gas for det pågældende gasdøgn, 
minus en lille tilpasning. 
3. Ved bestemmelsen af den marginale salgspris, den marginale købspris 
og den vægtede gennemsnitlige pris skal de pågældende handler være fore-
taget på handelsplatforme, som på forhånd er udpeget af transmissionssy-
stemoperatøren og godkendt af den nationale regulerende myndighed. Den 
vægtede gennemsnitlige pris er den energivægtede gennemsnitlige pris for 
handler med title-produkter, der er foretaget i det virtuelle handelspunkt for 
det pågældende gasdøgn 
4. …. 
5. …. 
6. Den lille tilpasning:  
a) skal tilskynde netbrugerne til at balancere deres tilførsel og udtræk  
b) udformes og anvendes på en ikke-diskriminerende måde med sigte på:  
i) ikke at hindre markedsadgang  
ii) ikke at bremse udviklingen af konkurrenceprægede markeder  
c) må ikke have en skadelig indvirkning på den grænseoverskridende han-
del  
d) må ikke føre til urimelig finansiel eksponering for netbrugere som følge 
af daglige gebyrer for ubalance.  
7. Værdien af den lille tilpasning kan være forskellig ved bestemmelsen af 
den marginale købspris og den marginale salgspris. Værdien af den lille 
tilpasning må ikke overstige 10 % af den vægtede gennemsnitlige pris, 
medmindre den berørte transmissionssystemoperatør kan begrunde en an-
den værdi over for den nationale regulerende myndighed og få den god-
kendt i henhold til artikel 20. 
 

219. Det daglige gebyr for ubalance fremgår af artikel 23:  

”1. Ved beregningen af hver netbrugers daglige gebyr for ubalance ganger 
transmissionssystemoperatøren netbrugerens daglige ubalance med den 
gældende pris, der fastlægges i overensstemmelse med artikel 22.” 
2. Det daglige gebyr for ubalance anvendes som følger:  
a) hvis en netbrugers daglige ubalancemængde for gasdøgnet er positiv, an-
tages netbrugeren at have solgt gas til transmissionssystemoperatøren sva-
rende til den daglige ubalancemængde og har dermed ret til udbetaling af 
det daglige gebyr for ubalance fra transmissionssystemoperatøren, og  
b) hvis en netbrugers daglige ubalancemængde for gasdøgnet er negativ, 
antages netbrugeren at have købt gas af transmissionssystemoperatøren 
svarende til den daglige ubalancemængde og skal derfor betale det daglige 
gebyr for ubalance til transmissionssystemoperatøren.” 
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220. Neutralitetsprincippet fremgår af artikel 29 

”1. Transmissionssystemoperatøren skal hverken tjene eller tabe på at beta-
le og modtage daglige gebyrer for ubalance, intradag-gebyrer, balance-
ringsgebyrer og andre vederlag i forbindelse med transmissionssystemope-
ratørens balancering, der anses for at være alle de aktiviteter, som iværk-
sættes af transmissionssystemoperatøren for at opfylde kravene i denne 
forordning. 
2. Transmissionssystemoperatørn skal videregive følgende til netbrugerne: 
a) alle udgifter og indtægter fra daglige gebyrer for ubalanc og intradag-
gebyrer.” 
b) …. 
c) … 
3. … 

 

221. Cash-flow ved udligning bestemmes i artikel 30:   

”1. Udligningsbidraget i forbindelse med balancering betales af eller til den 
berørte netbruger.  
2. Den nationale regulerende myndighed fastsætter eller godkender og of-
fentliggør metoden til beregning af udligningsbidrag i forbindelse med ba-
lancering, herunder bidragenes fordeling mellem netbrugerne, og kreditri-
sikostyringsregler.  
3. Udligningsbidraget i forbindelse med balancering skal stå i forhold til 
det omfang, i hvilket netbrugeren gør brug af de relevante entry- og exit-
punkter eller transmissionsnettet. 
4. …. 
5. … 
6 …. 
7. …” 
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Begrundelse 

222. Energitilsynet skal i denne sag vurdere, om Energinet.dk’s nye ba-
lancemodel lever op til de nye fælleseuropæiske regler for balancering, og 
om den nye balancemodel dermed kan godkendes.  

223. Balancekoden er en forordning og gælder umiddelbart og direkte i 
Danmark. Balancekoden indeholder en række principielle valg, som den en-
kelte TSO skal foretage. En række af disse principielle valg og metodeele-
menter kræver i forhold til balancekoden specifikt den nationale regulerende 
myndigheds godkendelse.    

224. Energitilsynet skal dels forholde sig til de mere principielle metode-
valg, som Energinet.dk har foretaget og dels forholde sig til de væsentligste 
metodeelementer, der indgår i balancemodellen.  

225. Sekretariatet har derudover forholdt sig til om Energinet.dk’s nye 
balancemodel og øvrige regler om balancering er i overensstemmelse med 
balancekoden, jf. bilag 4.  

226. Balancekoden indeholder de primære og helt specifikke bestemmel-
ser, som Energinet.dk’s balancemodel skal være i overensstemmelse med. 
Balancekoden har hjemmel i den europæiske transmissionsforordning, der 
fastsætter de overordnede og generelle regler for adgang til transmissions-
net.  

227. Helt grundlæggende gælder, jf. transmissionsforordningens artikel 
21, at en transmissionssystemoperatørs regler for balancering og gebyrer for 
ubalance skal være udformet på en rimelig måde. Samtidig må reglerne ikke 
være diskriminerende. Reglerne skal være gennemsigtige og baseret på ob-
jektive kriterier. Endelig skal balancereglerne afspejle reelle systembehov 
og være markedsbaserede. Gebyrerne for ubalance skal være omkostnings-
baserede, samtidig med, at de giver brugerne incitamenter til at balancere 
tilførsel og udtræk af naturgas. Gebyrerne må ikke krydssubsidiere mellem 
brugerne og må ikke hindre markedsadgang.  

228. Hovedelementerne i den ny balancemodel, som Energinet.dk har 
anmeldt, er: 

• Modeldesign for balancering 
• Valg af handelsplatform til balancering 
• Udligning af ubalance og metode til beregning af ubalance 
• Dataunderstøttelse  

 

229. Derudover skal tilsynet godkende Energinet.dk’s metode til bereg-
ning af udligningsbidraget.  
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230. I det følgende vurderes de enkelte hovedelementer i Energinet.dk’s 
metodevalg.  

Modeldesign for balancering 
231. Energitilsynet skal tage stilling til, om Energinet.dk’s nye modelde-
sign for balancering er i overensstemmelse med balancekoden samt i tråd 
med de overordnede principper for balancering, der følger af transmissions-
forordningen.  

232.  De primære elementer i den nye model er: 1) Grøn og gul zonemo-
del, 2) Transportkundens balance (TK balance), 3) Estimat af den samlede 
kommercielle balance i gasdøgnet E(SCB), 4) Den samlede kommercielle 
balance i gasdøgnet (SCB) og 5) Energinet.dk’s reaktionsmekanisme, jf. 
pkt. 30. 

Grøn og gul zonemodel 
233. Formålet med Energinet.dk’s grønne og gule zone er at give trans-
portkunden et overblik over, hvor stort spillerum transportkunden har i hvert 
enkelt gasdøgn, før det samlede system bevæger sig mod ubalance. Den 
grønne zone er udtryk for den fleksibilitet, der er til rådighed i det samlede 
system, uden at Energinet.dk griber ind.  

234. I lyset af at transportkunden fremover, som følge af balancekoden, 
får en væsentligt større rolle i at sikre balanceringen af det samlede system, 
finder sekretariatet, at det er nødvendigt og væsentligt at give transportkun-
den oplysninger om det enkelte gasdøgns specifikke fleksibilitetsmulighe-
der, jf. kravet om gennemsigtighed i transmissionsforordningens artikel 21. 
Sekretariatet finder det endvidere hensigtsmæssigt, at den grønne zone er 
dynamisk og udarbejdes for det specifikke gasdøgn. Modellen afspejler 
dermed det til enhver tid reelle systembehov, jf. også det grundlæggende 
krav om, at balanceringsreglerne skal afspejle ægte systembehov i balance-
kodens artikel 4.  

235. Energinet.dk har redegjort for, at beregningen af den grønne zone 
baserer sig på systemets fysiske forhold som tryk og forventninger om flow 
og aftag i systemet for hvert enkelt gasdøgn. Sekretariatet finder, at en be-
regningsmetode, der baserer sig på de fysiske forhold i systemet og forvent-
ning om flow, er sagligt begrundet, jf. hensynet til objektivitet, og i tråd med 
kravet om, at balanceringsreglerne skal afspejle reelle systembehov, jf. arti-
kel 21 i transmissionsforordningen.  

236. Sekretariatet skal imidlertid fremhæve, at det er afgørende, at Ener-
ginet.dk til enhver tid beregner den grønne og gule zone så korrekt som tek-
nisk muligt, jf. kravet i balancekoden (artikel 6, stk. 4b) om, at balancerin-
gen skal tage hensyn til enhver forpligtelse, som er pålagt transmissionssy-
stemoperatøren om en økonomisk rationel og effektiv drift af transmissions-
nettet. Hvis Energinet.dk udregner en grøn zone, der er mindre end syste-
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mets egentlige kommercielle og fysiske fleksibilitet, så vil det resultere i, at 
systemet ”går i gult”, og at Energinet.dk griber ind i markedet (handler i gul 
zone) førend det faktisk er nødvendigt. Dette vil indebære unødvendige om-
kostninger for både Energinet.dk og markedets aktører. Hvis den grønne zo-
ne beregnes større, end den aktuelle fleksibilitet i systemet giver anledning 
til, så vil det kunne give driftsmæssige udfordringer for systemet, der også 
kan være forbundet med unødvendige omkostninger.  

237. Den grønne/gule zone er universel og gælder for alle transportkunder 
på samme måde. Zonen offentliggøres dagligt på Energinet.dk’s online sy-
stem, og er her tilgængelig for alle transportkunder på samme tidspunkt og 
på en ensartet måde. Sekretariatet vurderer på den baggrund, at den grøn-
ne/gule model er transparent og i tråd med kravet om ikke-diskrimination, 
jf. transmissionsforordningens artikel 21.  

TK balance 
238. Transportkundens balance (TK balance) er summen af den enkelte 
transportkundes entry nomineringer i gasdøgnet (dvs. forventet flow i gas-
døgnet på timebasis) fratrukket summen af transportkundens exit nomine-
ringer i gasdøgnet.  

239. Sekretariatet konstaterer, at TK balance, er et teknisk begreb, som 
Energinet.dk anvender til beregning af den grønne zone og systemets sam-
lede kommercielle balanceposition. Sekretariatet har ikke yderligere be-
mærkninger til begrebet TK balance.  

Estimat af den samlede kommercielle balance - E(SCB) 
240. E(SCB) er en ny metode til i løbet af gasdøgnet at indikere, hvordan 
systemets kommercielle balance forventes at ende ved slutningen af gas-
døgnet. E(SCB) vises for hver time i gasdøgnet i den grønne/gule zo-
ne. Systemets samlede kommercielle balance (SCB) er summen af alle 
transportkunders balanceposition for hele gasdøgnet opgjort, når gasdøgnet 
er slut. 

241. Energinet.dk angiver på timebasis oplysninger om systemets forven-
tede slutposition, og giver transportkunden et vigtigt signal om systemets 
forventede samlede balance ved slutningen af gasdøgnet. Oplysning om det 
samlede systems forventede balancestatus er særligt nødvendig og relevant 
information for transportkunden set i forhold til, at det i et markedsbaseret 
system er transportkundernes ansvar at balancere egne balanceringsporteføl-
jer (og dermed det samlede system) for at minimere behovet for, at trans-
missionssystemoperatøren er nødt til at udføre balancering, jf. balanceko-
dens artikel 4, stk. 1. Det er endvidere i tråd med artikel 32 i balancekoden 
om, at den enkelte TSO skal stille den samlede status for transmissionsnettet 
til rådighed for transportkunden. 

242. Samlet set er det derfor sekretariatets vurdering, at et estimat af det 
samlede systems slutposition med løbende opdateringer af estimatet er i 
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overensstemmelse med de grundlæggende krav om gennemsigtighed, objek-
tivitet og ikke-diskrimination, jf. transmissionsforordningens artikel 21.  

Systemets samlede kommercielle balance (SCB) 
243. Systemets samlede kommercielle balance (SCB) er et begreb i mo-
dellen. SCB er udtryk for summen af alle transportkunders balanceposition 
for hele gasdøgnet, når gasdøgnet er slut. SCB afspejler således de faktiske 
forhold i det samlede system – dvs. alle transportkunders samlede og reelle 
balanceposition.   

244. Sekretariatet finder det sagligt begrundet og nødvendigt, at trans-
portkunden får information om, hvordan transportkunden samlet set har 
håndtereret ansvaret med at skulle holde egen balanceportefølje og samtidig 
har et fælles ansvar for at undgå, at balancepositionen bevæger sig ind i gul 
zone, hvor Energinet.dk bliver nødt til at handle, jf. balancekodens artikel 4, 
stk. 2. Det følger ligeledes af balancekoden (artikel 32, stk. 1), at transmis-
sionssystemoperatøren (Energinet.dk) skal stille oplysninger om den samle-
de status for transmissionsnettet til rådighed for transportkunderne.  

245. SCB er endvidere et nødvendig element i beregningen af ubalance-
betalinger, da det har betydning for denne beregning, hvordan transportkun-
dernes samlede balanceposition ender.  

Energinet.dk’s reaktionsmekanisme  
246. Energitilsynet skal tage stilling til, om Energinet.dk’s reaktionsme-
kanisme er i overensstemmelse med forordningen.  

247. Reaktionsmekanismen kan defineres som Energinet.dk’s udmelding 
af en grøn og gul zone for det enkelte gasdøgn, kombineret med, at der i 
hver time i gasdøgnet udmeldes et estimat af, hvor den samlede kommerci-
elle balance i slutningen af gasdøgnet E(SCB) vil være placeret i forhold til 
den grønne og gule zone.  

248. Sekretariatet finder, at det er væsentligt, at der er helt klare regler 
for, hvornår Energinet.dk vil handle, og at denne information er tilgængelig 
for alle transportkunderne samtidigt. Der må således ikke være tvivl om, 
hvornår Energinet.dk vil handle i markedet.  

249. Det er sekretariatets vurdering, at Energinet.dk’s model, der indebæ-
rer, at Energinet.dk kun handler i markedet, hvis E(SCB) er placeret i gul 
zone, er enkel og gennemskuelig. Oplysningerne bliver udmeldt til hele 
markedet samtidigt og er således gennemsigtigt for alle på samme tid, jf. 
også kravet om ikke-diskrimination i balancekodens artikel 6, stk. 4, og det 
generelle gennemsigtighedskrav i transmissionsforordningens artikel 21.  
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Valg af handelsplatform til balancering 
250. Energitilsynet skal tage stilling til, 1) om Energinet.dk’s valg af 
Gaspoint Nordic som handelsplatform til balancering lever op til kravene 
for en handelsplatform i balancekoden, 2) introduktionen af eksakte han-
delsvinduer for Energinet.dk, 3) om valget af kortfristede produkter lever op 
til kravene i balancekoden.  

Valg af handelsplatform  
251. Transmissionssystemoperatøren (Energinet.dk) skal udpege en han-
delsplatform, som skal godkendes af den nationale regulerende myndighed 
(Energitilsynet), jf. balancekodens artikel 22, stk. 3.  

252. Det fremgår af balancekodens artikel 6, at handel med balancegas 
via kortfristede standardprodukter principielt skal foregå på en handelsplat-
form, hvis der er mulighed for at etablere en sådan handelsplatform, og hvis 
handelsplatformen kan leve op til seks kriterier, jf. artikel 10 i balancekoden 
og pkt. 45 i sagsfremstillingen.  

253. TSO’en skal bestræbe sig på at sikre, at handelsplatformen opfylder 
de seks kriterier. Lever handelsplatformen ikke op til kravene i balanceko-
den, skal TSO’en i stedet gå videre med udvikling af en balanceringsplat-
form eller en fælles balanceringsplatform med tilstødende balanceringszo-
ner.  

254. På Gaspoint Nordic er selve handelspladsen for børshandlen elektro-
nisk og sker i realtid. Der foretages kontinuert handel, hvor gasbørsens aktø-
rer hele tiden kan afgive nye købs- og salgsbud. Samtidig er aktuelle bud og 
tilbud fra andre aktører hele tiden tilgængelig i anonymiseret form. Handlen 
på Gaspoint Nordic er anonym, da gasbørsen er modpart i alle handler.  

255. På Gaspoint Nordic kan alle interesserede markedsaktører i princip-
pet deltage, hvis de underskriver en aftale med Gaspoint Nordic og Energi-
net.dk.  

256. Alle gennemførte handler bliver meddelt til Energinet.dk via nomi-
neringer fra Gaspoint Nordic.     

257. På baggrund af ovenstående er det sekretariatets vurdering, at Gas-
point Nordic, som handelsplatform lever fuldt op til kravene om 1) gennem-
sigtighed og ikke-diskriminerende adgang, 2) levering af tjenesteydelser på 
lige vilkår, 3) anonymiseret handel, 4) detaljeret oversigt over aktuelle bud 
og tilbud, og 5) alle handler meddeles TSO’en.  

258. Som det sidste kriterium skal handelsplatformen sikre, at der gives 
tilstrækkelig støtte i løbet af gasdøgnet til, at transportkunden og Energi-
net.dk kan handle på gasbørsen og foretage passende balancering. Kriterie-
ret fastslår overordnet, at der skal være tilstrækkelig likviditet på gasbørsen 
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til, at transportkunden og Energinet.dk kan udføre deres rolle med balance-
ring via kortfristede produkter på handelsplatformen.  

259. Sekretariatet kan konstatere, jf. sagsfremstillingens punkter 49 – 53, 
at der er et begrænset antal aktører på Gaspoint Nordic, og at likviditeten er 
lav, hvilket især er markant på within-day produktet. Dette bekræftes ligele-
des ved en sammenligning med andre kontinentaleuropæiske gashubs. Det 
er imidlertid sekretariatets vurdering, at den begrænsede likviditet i overve-
jende grad skyldes, at det danske marked er et forholdsvist lille marked i 
forhold til f.eks. Nederlandene og Tyskland. Den begrænsede likviditet 
skyldes ikke et fravalg af den danske gasbørs som handelsplatform eller 
gasbørsens enkelte produkter.    

260. Da Gaspoint Nordic ikke fuldt ud lever op til alle kriterierne for en 
velfungerende handelsplatform kunne det være nærliggende at overveje mu-
ligheden for at oprette en balanceringsplatform, jf. balancekodens alternati-
ve valgmulighed (artikel 10), som nævner, at TSO’en skal træffe de nød-
vendige foranstaltninger til at oprette en decideret balanceringsplatform, 
hvis de anførte kriterier ikke er opfyldt på mindst én handelsplatform.  

261. En egentlig balanceringsplatform vil efter sekretariatets vurdering 
umiddelbart ikke i udgangspunktet sikre mere likviditet på det danske mar-
ked. Dette skal ses i lyset af, at den manglende likviditet skyldes det for-
hold, at det danske gasmarked ikke er særligt stort i forhold til andre euro-
pæiske markeder. En ny platform for handel med naturgas vil efter sekreta-
riatets vurdering derfor blot betyde, at transportkunden skal forholde sig til 
endnu en platform på markedet, hvilket kan gøre det vanskeligere at agere i 
markedet, særligt for nye mindre aktører. Det vil også indebære, at den sam-
lede handel med naturgas bliver spredt på mere end én platform, hvilket vil 
dræne den eksisterende gasbørs for likviditet. Da likviditeten i forvejen er 
lav, vil dette være ganske uheldigt.  

262. Erfaringer fra det tyske marked indikerer også, at kan være uhen-
sigtsmæssigt, at der både kan handles på gasbørs og på flere bilaterale han-
delsplatforme, da det er administrativt bebyrdende for aktørerne og mind-
sker likviditet og gennemsigtighed, jf. omtale i nyhedsbrevet ICIS Heren. 
Derudover viser erfaringer fra Nederlandene, at oprettelsen af en balance-
ringsplatform endte med at dræne den eksisterende børs for likviditet, da 
handlen blev spredt ud på to platforme.  

263. Endelig skal sekretariatet påpege, at transportkunderne i Danmark 
støtter op omkring brugen af Gaspoint Nordic som handelsplatform, selvom 
de samtidig gør opmærksom på, at likviditeten bør øges.  

264. Sekretariatet konstaterer, at Energinet.dk er opmærksom på proble-
matikken, og at Energinet.dk derfor har taget flere initiativer for at koncen-
trere likviditeten, herunder brugen af tidsbegrænsede handelsvinduer for at 
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koncentrere likviditeten til de tidspunkter, hvor Energinet.dk som TSO 
handler på gasbørsen. Endelig vil anvendelse af så få balanceringsprodukter 
som muligt koncentrere likviditeten.   

265. Sekretariatet bemærker videre, at Energinet.dk overvejer at introdu-
cere en ”market marker” på within-day produktet. Energinet.dk vil dog først 
og fremmest afvente og se, hvordan markedet reagerer på den nye balance-
model, og om den nye model i sig selv giver øget likviditet på det danske 
marked.   

266. Sekretariatet lægger vægt på, at Energinet.dk vil være særlig op-
mærksom på funktionaliteten af den nye balancemodel. Det vil bl.a. ske i 
form af dialog med Gaspoint Nordic og sekretariatet om markedsovervåg-
ning og herunder overvågning af eventuel spekulativ adfærd, og status for 
markedet efter ikrafttrædelsen. Sekretariatet finder disse initiativer nødven-
dige og sekretariatet vil følge udviklingen nøje på Gaspoint Nordic, herun-
der især likviditetsudviklingen på within-day produktet.  

267. Sekretariatet vurderer, at Gaspoint Nordic som handelsplatform er 
den bedste mulighed under de givne omstændigheder.  

268. Sekretariatet finder, at det er sandsynligt, at der efter en kort periode 
kan forekomme behov for mindre ændringer indenfor principperne i den nye 
balancemodel.  

Introduktion af eksakte handelsvinduer på gasbørsen 
269. Energinet.dk har introduceret fem eksakte handelsvinduer for 
TSO’ens handel med balancegas på gasbørsen. Energinet.dk vil kun handle 
på gasbørsen, hvis den kommercielle slutbalance er estimeret til at være i 
gul zone E(SCB), i en af Energinet.dk’s på forhånd fastlagte handelsvindu-
er.  

270. Markedsaktørerne vil dermed altid have kendskab til, hvornår Ener-
ginet.dk eventuelt vil handle på gasbørsen. Det vil være med til at sikre, at 
flest mulige markedsaktører vil kunne være til stede, når Energinet.dk hand-
ler på gasbørsen. Derudover vil det betyde, at især mindre markedsaktører 
undgår at skulle bruge mange ressourcer på kontinuerligt at være opmærk-
som på handelsaktiviteten på gasbørsen for at være klar til at handle, når 
handelsaktiviteten er til stede.  

271. Det er på baggrund af ovenstående sekretariatets vurdering, at intro-
duktionen af eksakte handelsvinduer for TSO’ens handel med balancegas på 
Gaspoint Nordic er med til at koncentrere likviditeten til de tidspunkter, 
hvor Energinet.dk handler på gasbørsen. Det er positivt for markedsaktører-
ne og Energinet.dk, at likviditeten koncentreres på disse tidspunkter, da det 
er med til at skabe tilstrækkelig støtte til at foretage passende balancering. 
Dette fremhæves også i balancekodens artikel 10.  
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272. Derudover er det sekretariatets vurdering, at det giver mere gennem-
sigtighed på markedet, at markedsaktørerne altid ved, hvornår Energinet.dk 
som TSO vil handle balancegas på Gaspoint Nordic.  

273. Samtidig vurderer sekretariatet, at de eksakte handelsvinduer sikrer, 
at balanceringen foretages på et ikke-diskriminerende grundlag. Alle mar-
kedsaktører ved, hvornår de skal være til stede på gasbørsen, da Energi-
net.dk’s handelsvinduer er faste. Al handel på gasbørsen foregår anonymise-
ret og alle markedsaktører vil principielt have mulighed for at handle balan-
cegas med Energinet.dk på Gaspoint Nordic. Det er også fremhævet i balan-
cekoden, at TSO’en skal tage hensyn til, at balanceringen foregår på et ikke-
diskriminerende grundlag (balancekodens artikel 6).  

274. Sekretariatet finder det hensigtsmæssigt, at handelsvinduerne (med 
undtagelse af det første handelsvindue) ligger i forlængelse af, at transport-
kunden har fået oplyst egen balancestatus og Energinet.dk’s estimat af den 
samlede kommercielle balance i gasdøgnet. Hermed vil det være muligt for 
flest mulige markedsaktører at vurdere deres mulighed for at være modpart 
til Energinet.dk, hvis Energinet.dk skal handle balancegas på Gaspoint Nor-
dic.  

275. Det virker efter de faktiske omstændigheder sagligt begrundet, at 
Energinet.dk som udgangspunkt ikke skal have et handelsvindue om natten, 
da likviditeten på dette tidspunkt givetvis vil være for lav og prissætningen 
dermed vil være væsentlig mere usikker. 

Valg af kortfristede standardprodukter 
276. Balancekoden angiver en prioriteringsrækkefølge for, hvilke produk-
ter TSO’en med hensyn til hensigtsmæssig balancering og under hensynsta-
gen til omkostningseffektivitet skal anvende til residualbalancering, jf. arti-
kel 9 i balancekoden og pkt. 67 i sagsfremstillingen.  

277. Anvendelsen af title-produkter skal prioriteres over andre kortfriste-
de standardprodukter. Det vil med andre ord sige, at TSO’en skal prioritere 
brugen af naturgas, som allerede fysisk er til stede i gassystemet, og derefter 
handles virtuelt mellem aktørerne. I den forbindelse skal TSO’en prioritere 
brugen af within-day produkter over day-ahead produkter, hvis og i det om-
fang det er hensigtsmæssigt.  

278. Derudover følger det af balancekodens artikel 7, at når et ”title”-
produkt handles:  

 indgiver denne ene handelsdeltager en erhvervelsesmeddelelse, og 
den anden handelsdeltager indgiver en afhændelsesmeddelelse  

 anføres i begge handelsmeddelelser den gasmængde, der overdrages 
fra den handelsdeltager, der indgiver en afhændelsesmeddelelse, til 
den handelsdeltager, der indgiver en erhvervelsesmeddelelse 
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 fordeles en eventuel meddelt timemængde ligeligt over de resterende 
timer af gasdøgnet fra et bestemt starttidspunkt og skal være lig med 
nul for alle timer før dette starttidspunkt 

279. Sekretariatet konstaterer, at within-day produktet allerede udbydes af 
Gaspoint Nordic, hvor den handlede mængde naturgas indgår i både erhver-
velsesmeddelelsen og afhændelsesmeddelelsen ved hver handel.   

280. Sekretariatet kan konstatere, jf. sagsfremstillingens pkt. 71, at gassen 
i en within-day kontrakt vil leveres ligeligt over de resterende timer af gas-
døgnet fra. 1. oktober 2014. På baggrund af ovenstående er det sekretariatets 
vurdering, at within-day produktet på Gaspoint Nordic fra d. 1. oktober 
2014 lever op til hensigten ved handlen med et title-produkt, jf. balanceko-
dens artikel 7.  

281. Sekretariatet finder det hensigtsmæssigt at anvende within-day pro-
duktet. Det skal især ses i lyset af, at naturgassen skal levereres indenfor det 
aktuelle døgn og produktet allerede tilbydes af Gaspoint Nordic. Som nævnt 
ovenfor følger det også direkte af balancekoden, at within-day produktet 
skal prioriteres over day-ahead produktet.  

282. Derudover forventes det, at likviditeten i within-day produktet vil 
blive bedre, når produktet bliver markedets balanceprodukt. Sekretariatet 
skal bemærke, at det er i tråd med balancekodens helt overordnede formål 
om at øge markedslikviditeten på det kortfristede marked. 

283. Det er således sagligt begrundet, at Energinet.dk vil anvende within-
day produktet til Energinet.dk’s residualbalancering.  

284. Energinet.dk har i sagsforløbet oplyst, at Energinet.dk sammen med 
den tyske TSO og driftsansvarlige i Nordtyskland, GUD, vil undersøge mu-
ligheden for at koble det danske og nordtyske marked tættere sammen ved 
at handle en form for grænseoverskridende balanceydelse henover grænse-
punktet.  

285. Sekretariatet finder, at en harmonisering af balanceringsydelser hen-
over grænsepunkterne er et vigtigt skridt til at fremme markedslikviditet og 
udvikling af et konkurrencepræget kortsigtet engrosmarked for naturgas i 
Europa. Dette er også fremhævet i balancekoden, som lægger op til samar-
bejde med tilstødende balanceringszoner med henblik på at bestemme de re-
levante produkter (balancekodens artikel 7). TSO’erne skal desuden bestræ-
be sig på at harmonisere balanceringsordninger og strømline strukturer for 
at fremme handlen med naturgas, jf. transmissionsforordningens artikel 21, 
stk. 4.  

286. Sekretariatet konstaterer, at Energinet.dk i sin nye strategiplan 2014 
(”Sammentænkning – strategiplan 2014”) nu formelt forpligter sig til at ar-
bejde for en fælles balancezone med de tilstødende tyske systemer.    
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Udligning af ubalance og metode til beregning af ubalance 
287. Balancekoden indeholder klare bestemmelser om udregning af det 
daglige gebyr for ubalance, jf. balancekodens kapitel V.  

288. Der gælder et generelt krav om, at transportkunden er forpligtet til at 
betale eller har ret til at modtage et dagligt gebyr for ubalance for hvert gas-
døgn, hvis transportkunden er i ubalance, dvs. summen af gastilførsel for 
gasdøgnet ikke er lig med summen af udtræk for det pågældende gasdøgn, 
jf. balancekodens artikel 21, stk. 4.  

289. Gebyret skal være omkostningsægte og tage højde for priserne for 
transmissionssystemoperatørens balancering, hvis det er relevant, og for 
small adjustment, jf. balancekodens artikel 19. 

290. Endvidere følger det af balancekoden, at den enkelte TSO skal fore-
lægge metoden til beregning af det daglige gebyr for ubalance for den nati-
onale regulerende myndighed med henblik på godkendelse, jf. balanceko-
dens artikel 20, stk. 1. 

Udligning af ubalance 
291. Energinet.dk har valgt at videreføre den eksisterende metode til ud-
ligning af ubalancen, en såkaldt ”cash-out” model. Cash-out modellen inde-
bærer, at transportkundens ubalance bliver nulstillet, dvs. udlignet, efter 
hvert gasdøgn, når transportkunden er blevet afregnet sin balancebetaling. 

292. Det er sekretariatets opfattelse, at det er i tråd med bestemmelserne i 
balancekoden, at transportkunden nulstilles efter hvert gasdøgn. Balanceko-
den bestemmer således, at transportkundens gebyr for ubalance skal bereg-
nes på daglig basis, jf. balancekodens artikel 23. Når der er krav om et dag-
ligt gebyr for ubalance, forekommer det naturligt, at transportkunden bliver 
nulstillet, efter døgnets ubalance er afregnet.  

Neutral gaspris  
293. Den neutrale gaspris er en referencepris, som bruges af Energinet.dk 
som udgangspunkt for den betaling, som transportkunden skal foretage, når 
transportkunden er i daglig ubalance. Den vægtede gennemsnitlige pris er 
endvidere at sidestille med Energinet.dk’s neutrale gaspris. 

294. Energinet.dk har i sin oprindelige metodeanmeldelse lagt op til, at 
den neutrale gaspris beregnes som det vægtede gennemsnit af alle handler af 
within-day produktet på den pågældende dag på Gaspoint Nordic. Energi-
net.dk anvender hermed den neutrale gaspris som den vægtede gennemsnit-
lige pris for gas for det pågældende gasdøgn, jf. balancekodens artikel 22, 
stk. 3.  
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295. Flere markedsaktører har efterfølgende pointeret, at denne beregning 
ikke bør anvendes, da der er for store udfordringer forbundet med within-
day produktet.  

296. Energinet.dk foreslår på den baggrund, at den neutrale gaspris be-
regnes på baggrund af en kombination af day-ahead og within-day produk-
terne, hvor produkterne energivægtes ligeligt. Her vil et energivægtet gen-
nemsnit af day-ahead handlerne vægtes med 50 pct. og et energivægtet gen-
nemsnit af within-day handlerne vægtes med 50 pct.  

297. Sekretariatet konstaterer, at der er begrænset likviditet på within-day 
produktet, hvilket kan forøge risikoen for høje ubalanceomkostninger for 
transportkunden. Sekretariatet skal endvidere bemærke, at alene risikoen for 
disse høje ubalanceomkostninger kan have en negativ indflydelse på udvik-
lingen af det danske gasmarked. Sekretariatet lægger vægt på, at fastsættel-
sen og anvendelsen af den neutrale gaspris ikke må være en adgangsbarriere 
for gasmarkedet eller på anden måde være en hindring for udviklingen af 
markedet.   

298. Sekretariatet finder derfor, at det kan være problematisk på nuvæ-
rende tidspunkt kun at anvende within-day produktet til beregning af den 
neutrale gaspris. En sådan tilgang alene baseret på within-day produktet vil 
indebære en uhensigtsmæssig risiko for, at transportkunden kommer til at 
betale en for høj pris for balancegas på dage, hvor der er ekstraordinære 
prisudsving på Gaspoint Nordic som følge af den begrænsede likviditet.  

299. Sekretariatet kan derfor tilslutte sig Energinet.dk’s ændringsforslag 
til beregning af den neutrale gaspris, hvor prisen på within-day produktet 
vægtes forholdsvis højt, da selve balanceringen sker i gasdøgnet og within-
day prisen derfor udtrykker prisen for balancering den pågældende dag.  

300. Sekretariatet kan tilslutte sig, at den neutrale gaspris beregnes som: 
(det energivægtede gennemsnit af alle handler på day-ahead produktet for 
gasdøgn X på Gaspoint Nordic + det energivægtede gennemsnit af alle 
handler på within-day produktet for gasdøgn X på Gaspoint Nordic)/2.  

301. Hermed bliver den neutrale gaspris en kombination af day-ahead og 
within-day produkterne med en ligelig vægtning. Day-ahead produktet for 
dagen før anvendes, da produktet har levering den efterfølgende dag. Her-
med vedrører begge produkter det samme gasdøgn, som ubalancen er be-
regnet på baggrund af.  

302. Det er sekretariatets opfattelse, at det er i tråd med bestemmelserne i 
balancekoden, at den neutrale gaspris kan beregnes som en kombination af 
day-ahead og within-day. Balancekoden bestemmer således, at den vægtede 
gennemsnitlige pris er den energivægtede gennemsnitlige pris for handler 
med title-produkter, der er foretaget i det virtuelle handelspunkt for det på-
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gældende gasdøgn, jf. balancekodens artikel 22, stk. 3. Title-produkter er i 
koden angivet som day-ahead og within-day produkter.   

303. Endelig skal sekretariatet bemærke, at small adjustment, som bereg-
nes i forhold til den neutrale gaspris, skal være udformet således, at den ikke 
hindrer markedsadgang, ikke bremser udviklingen af konkurrenceprægede 
markeder, ikke har en skadelig indvirkning på den grænseoverskridende 
handel og ikke fører til urimelig finansiel eksponering for netbrugerne som 
følge af daglige gebyrer for ubalance, jf. balancekodens artikel 22, stk. 6.  

304. Sekretariatet konstaterer samlet set, at Energinet.dk’s ændringsfor-
slag til beregning af den neutrale gaspris lever op til de grundlæggende krav 
i balancekodens artikel 22.  

305. På den baggrund finder sekretariatet, at det bør være et vilkår for 
godkendelse af balancemodellen, at den neutrale gaspris beregnes som en 
kombination af day-ahead og within-day produkterne på Gaspoint Nordic, 
hvor produkterne vægtes ligeligt.  

306. Sekretariatet skal i øvrigt bemærke, at prisen på gas indenfor samme 
gasdøgn (within-day prisen) vil være en naturlig referencepris for balance-
gas, så snart likviditeten på produktet tillader det.  

307. En eventuel ændring af den neutrale gaspris, som f.eks. til det rene 
within-day gennemsnit, skal metodegodkendes af sekretariatet. Sekretariatet 
finder, at sådan en godkendelse først kan blive aktuel, når sekretariatet fin-
der det veldokumenteret eller sandsynliggjort, at der er tilstrækkelig sikker-
hed for likviditeten på within-day produktet, herunder sikkerhed for at mar-
kedet som helhed er parat til en ændring af den neutrale gaspris.  Det er her-
til vigtigt, at aktørerne ikke påføres en unødig risiko.  

308. Sekretariatet finder, at Energinet.dk løbende skal orientere sekretari-
atet om beregningsmetoden for den neutrale gaspris får uacceptable virknin-
ger for transportkunderne eller på markedet i øvrigt. Hvis sekretariatet vur-
derer, at det er tilfældet, vil sekretariatet tage skridt til at sikre, at den neu-
trale gaspris bliver ændret.  

Gebyr for ubalance 
309. Balancekoden fastslår, at det daglige gebyr for ubalance beregnes 
som: Den daglige ubalance ganget med den ”gældende pris”, jf. balanceko-
dens artikel 21.  

310. Den gældende pris er i henhold til balancekoden (artikel 22) den 
marginale salgspris eller den marginale købspris, alt efter om transportkun-
dens daglige ubalancemængde er positiv (dvs. gastilførelsen er større end 
udtrækket) eller negativ (dvs. gasudtrækket er større end tilførelsen). Den 
marginale købs- eller salgspris beregnes for hvert gasdøgn.  
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311. Den marginale salgspris er den laveste pris af følgende:  

• Den laveste pris i hvilken som helst handel med title-produkter, som 
transmissionssystemoperatøren er involveret i, for det pågældende 
gasdøgn, eller  

• Den vægtede gennemsnitlige pris for gas i det pågældende gasdøgn, 
minus small adjustment.  

 

312. Den marginale købspris er den højeste pris af følgende:  

• Den højeste pris i en hvilken som helst handel med title-produkter, 
som transmissionssystemoperatøren er involveret i, for det pågæl-
dende gasdøgn, eller 

• Den vægtede gennemsnitlige pris for gas for det pågældende gas-
døgn, plus small adjustment. 

 

313. Den vægtede gennemsnitlige pris for gas for det pågældende gas-
døgn er et kerneelement i beregningen af det til enhver tid gældende gebyr 
for ubalance. Den vægtede gennemsnitlige pris er endvidere at sidestille 
med Energinet.dk’s neutrale gaspris. Derfor lægger sekretariatet vægt på, at 
Energinet.dk’s valgte neutrale gaspris i balancemodelen bliver så retvisende 
og stabil som mulig, jf. også ovenfor om Energinet.dk’s anvendelse af den 
neutrale gaspris. 

314. Balancekodens small adjustment er et incitamentsbaseret element, 
der skal tilskynde transportkunden til at balancere egen portefølje. Small ad-
justment skal udformes og anvendes på en ikke-diskriminerende måde, med 
sigte på ikke at hindre markedsadgang og ikke at bremse udviklingen af 
konkurrenceprægede markeder. Small adjustment må endvidere ikke have 
skadelige indvirkning på grænseoverskridende handel og må ikke føre til 
urimelig finansiel eksponering af transportkunden som følge af daglige ge-
byrer for ubalance, jf. artikel 22, stk. 6. Værdien af small adjustment må 
som udgangspunkt ikke overstige 10 pct. af den vægtede gennemsnitlige 
pris, jf. artikel 22, stk. 7. 

315. Sekretariatet konstaterer indledningsvis, at Energinet.dk’s metode 
for fastsættelse af balancegebyr og af small adjustment er i tråd med de 
grundlæggende krav i balancekodens artikel 22 om fastsættelse af den mar-
ginale salgs- eller købspris.  

316. Det ses ved, at såfremt Energinet.dk ikke har handlet balancegas i det 
pågældende gasdøgn, så skal transportkunden betale den vægtede gennem-
snitspris (Energinet.dk’s neutrale gaspris) for alle handler (kombinationen af 
within-day og day-ahead produkter) på Gaspoint Nordic, fratrukket eller til-
lagt small adjustment.  
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317. Hvis Energinet.dk imidlertid har handlet balancegas i det pågælden-
de gasdøgn, lægger Energinet.dk op til at anvende enten den laveste salgs-
pris eller højeste købspris, som Energinet.dk har opnået på Gaspoint Nordic. 
Dette er i tråd med balancekodens generelle krav om omkostningsægthed 
efter artikel 19 og de mere specifikke krav om den præcise fastsættelse af 
den gældende pris efter artikel 22. 

318. Det fremgår af sekretariatets høring, at markedets aktører har udtrykt 
generel bekymring for, at det kan få betydelige og urimelige konsekvenser 
for aktørerne på det danske gasmarked, hvis der anvendes ”skæve” margina-
le priser. Disse skæve priser kan få langt større betydning for selskabernes 
omkostninger end tillæggenes beskedne størrelse. Markedsaktørerne foreslår 
derfor et loft på de marginale salgs- og købspriser.  

319. Energinet.dk har ligeledes, som en konsekvens af sekretariatets hø-
ring af markedet, stillet sig positiv over for at have et ”loft/bund” på de 
marginale salgs- og købspriser.  

320. I betragtning af at det danske gasmarked endnu ikke er tilstrækkeligt 
likvidt, hvilket især er tilfældet på within-day markedet med få handler og få 
aktører, finder sekretariatet det hensigtsmæssigt, at der indtil videre sættes et 
loft/bund på de marginale salgs- og købspriser.  

321. Sekretariatet er indstillet på at fastholde et midlertidigt ”loft/bund” 
på de marginale salgs- og købspriser svarende til henholdsvis 135 og 65 pct. 
af den neutrale gaspris på Gaspoint Nordic. 

322. Sekretariatet kan derfor støtte Energinet.dk’s forslag om at anvende 
den neutrale gaspris til beregningen af loftet, hvor within-day produktet bli-
ver vægtet med 50 pct., da selve balanceringen sker i gasdøgnet og within-
day prisen derfor udtrykker prisen for balancering den pågældende dag. 

323. Sekretariatet finder fortsat, at et ”loft/bund” for de marginale salgs- 
og købspriser vil give de rette incitamenter til, at aktørerne forbliver i balan-
ce. Samtidig vil introduktionen af ”loft/bund” på de marginale salgs- og 
købspriser kunne minimere ”skæve” priser for transportkunderne, og giver 
mere stabile priser. Hermed sikrer loft/bund, at ubalancegebyrerne ikke bli-
ver urimeligt høje til skade for adgangen til og/eller udviklingen af gasmar-
kedet. 

324. Et tiltag med et ”loft/bund” på de marginale salgs- og købspriser er 
efter sekretariatets opfattelses hensigtsmæssigt i en mellemliggende periode 
indtil der er sikkerhed for, at den forventede positive likviditetsudvikling har 
fundet sted.  

325. Derudover skal det påpeges, at brugen af ”loft/bund” kun vil være 
aktuel i tilfælde, hvor Energinet.dk har handlet i gul zone. I disse tilfælde er 
der nemlig ikke nogen grænse for, hvor høj/lav marginalprisen kan blive 
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ved Energinet.dk’s handler. Risikoen fjernes fra markedsaktørerne, da aktø-
rerne er sikret af et loft/bund, men omkostningen/risikoen vil fortsat være 
gældende for Energinet.dk, som kommer til at betale den fulde pris.  

326. Sekretariatet finder, at anvendelsen af et ”loft/bund” i første omgang 
kun kan gælde indtil balancekoden har bindende virkning den 1. oktober 
2015. På dette tidspunkt har Energinet.dk også en forventning om, at likvi-
diteten på within-day produktet er væsentlig steget. Derudover har Energi-
net.dk en forventning om, at der senest den 1. november 2015 vil introduce-
res within-day kapacitetsprodukter på den tyske side af grænsepunktet El-
lund. Hermed vil der være within-day kapacitetsprodukter på både den dan-
ske og tyske side. Et udbud af within-day produkter på begge sider af Ellund 
vil give adgang til det mere likvide tyske marked, hvilket givetvis kan med-
virke til at within-day prisen på Gaspoint Nordic bliver mindre volatil. 

327. På den baggrund foreslår sekretariatet, at det indstilles, at det bliver 
et vilkår for godkendelsen af balancemodellen, at Energinet.dk skal indføre 
et ”loft/bund” på de marginale salgs- og købspriser svarende til henholdsvis 
135 og 65 procent af den neutrale gaspris. Dette ”loft/bund” gælder i første 
omgang kun indtil den 1. oktober 2015. 

328. Sekretariatet finder imidlertid, at et ”loft/bund” på de marginale 
salgs- og købspriser eller andre tiltag, der kan afbøde konsekvensen af 
”skæve” og volatile priser bør bibeholdes i en overgangsperiode efter 1. ok-
tober 2015, hvis der pr. 1. oktober 2015 ikke er opnået tilstrækkelig likvidi-
tet på within-day produktet på Gaspoint Nordic. 

329. Sekretariatet finder, at Energinet.dk med passende mellemrum frem 
mod 1. oktober 2015 skal orientere sekretariatet om brugen af et ”loft/bund” 
på de marginale salgs- og købspriser samt mulige tiltag, der kan afbøde kon-
sekvensen af ”skæve” og volatile priser efter 1. oktober 2015.   

Ubalancegebyr når Energinet.dk har handlet balancegas 
330. Energinet.dk lægger derudover op til, at kun de transportkunder, som 
i slutningen af gasdøgnet er på den samme side, hvor systemet er gået i uba-
lance (gul zone), skal risikere at skulle betale den dårligste pris (højeste 
købspris eller laveste salgspris kombineret med loftet). De transportkunder, 
der er i ubalance - i modsat retning af systemets ubalance - skal kun betale 
den vægtede gennemsnitspris (den neutrale gaspris) korrigeret for small ad-
justment. Hvis systemet kun har været i grøn zone, skal alle transportkun-
der, der er i ubalance i gasdøgnet, betale gennemsnitsprisen (den neutrale 
gaspris) korrigeret for small adjustment.   

331. Sekretariatet finder det rimeligt og i overensstemmelse med kravet 
om ikke-diskrimination, at det er de transportkunder, som i slutningen af 
gasdøgnet er på den samme side, hvor systemet er gået i ubalance (gul zo-
ne), der risikerer at komme til at betale den dårligste pris (højeste købspris 
eller laveste salgspris). Det er netop udtryk for det grundlæggende incita-
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ment i Energinet.dk’s balancemodel om, at det kun er de transportkunder, 
der trækker systemet i den ”forkerte” retning, og som ikke får rettet op i ti-
de, der skal bære de eventuelt ekstra omkostninger, Energinet.dk måtte ha-
ve, for at få systemet i balance igen.  

332. Samtidig finder sekretariatet det ikke urimeligt, at også de transport-
kunder, der er i ubalance den modsatte retning, skal betale et mindre gebyr. 
Transportkunderne bør have et incitament til at forblive i balance, da det 
hjælper det samlede system og markedet mest muligt.  Det følger i øvrigt 
også af koden, at alle er forpligtet til at betale eller modtage et dagligt gebyr 
for ubalance, hvis de ikke holder balancen i egen balanceportefølje, jf. arti-
kel 19.  

Anvendelsen af small adjustment 
333. I forhold til fastsættelsen af small adjustment, bemærker sekretaria-
tet, at Energinet.dk har valgt at anvende to niveauer af small adjustment, på 
henholdsvis 0,5 pct. og 2,0 pct. af den neutrale gaspris. Begge ligger således 
langt under grænsen på de 10 pct., og opfylder således i udgangspunktet 
kravene i balancekoden, jf. kodens artikel 22, stk. 6.  

334. Sekretariatet skal indledningsvist bemærke, at værdierne på 0,5 pct. 
og 2 pct. umiddelbart kan forekomme lave. Det kan give anledning til at 
vurdere, om det er tilstrækkeligt til at give transportkunden de rette incita-
menter til at balancere.  

335. Sekretariatet vurderer dog, at det helt grundlæggende incitament, der 
skal få transportkunden til at holde sig i balance, er risikoen for at Energi-
net.dk handler i markedet, jf. også ovenfor beskrevet, og at Energinet.dk’s 
omkostning hertil, bliver påført de transportkunder, der er i ubalance i sam-
me retning som systemet er i ubalance. Small adjustment er således ikke det 
primære incitamentselement, der skal sørge for, at transportkunden holder 
sig i balance. Small adjustment er et sekundært incitamentselement, der 
sammen med risikoen for, at Energinet.dk handler på gasbørsen, skal give 
de rette incitamenter for transportkunden til at forsøge at balancere egne 
porteføljer og samtidig anspores til at hjælpe med at holde det samlede sy-
stem i balance.  

336. Energinet.dk har valgt en ”normal” small adjustment på 0,5 pct., 
som Energinet.dk vil anvende i langt de fleste situationer. Energinet.dk be-
grunder valget af en forholdsvis lille small adjustment med, at transportkun-
den ikke længere får en gratis tolerancemargin, og at det kan være vanske-
ligt for transportkunden at være i fuldstændig balance. Den specifikke pris-
fastsættelse på netop 0,5 pct. skal ifølge Energinet.dk give transportkunden 
incitament til at anvende Gaspoint Nordic til at balancere. De 0,5 pct. af 
gennemsnitsprisen er nemlig højere end transaktionsomkostningerne ved at 
handle på Gaspoint Nordic. Det er således billigere for transportkunden at 
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anvende Gaspoint Nordic til at balancere, end at betale small adjustment til 
Energinet.dk, såfremt transportkunden er i ubalance.  

337. Sekretariatet bemærker hertil, at en lav small adjustment forekom-
mer hensigtsmæssigt, da det netop kan være vanskeligt for transportkunden 
at balancere egen portefølje 100 pct. Selve niveauet af small adjustment sy-
nes sagligt begrundet, da det forekommer rimeligt og hensigtsmæssigt, at 
niveauet ligger umiddelbart over omkostningerne ved at handle på børsen. 
Dermed får transportkunden alt andet lige incitament til at anvende børsen 
til at balancere, i stedet for at betale small adjustment til Energinet.dk.  

338. Energinet.dk’s valg af small adjustment afspejler dermed de relevan-
te omkostninger, og giver i hvert fald et vist incitament til at balancere. Da 
niveauet for incitamentsbetalingerne ikke er større, er det heller ikke en hin-
dring for markedsadgang for f.eks. nye små aktører, og det vil givetvis ikke 
have nogen skadelig virkning på den grænseoverskridende handel. Samtidig 
vil en lille small adjustment heller ikke kunne føre til en urimelig finansiel 
eksponering af transportkunderne. Dette er også i tråd med kravene til den 
tilpasning som udtrykt i balancekodens artikel 22, stk. 6. 

339.  Til Energinet.dk’s forslag om at indføre en noget højere small adju-
stment på 2 pct. af den neutrale pris i de situationer, hvor den kommercielle 
balance ender i gul zone, skal sekretariatet bemærke følgende. 

340. Et small adjustment på 2 pct. ligger stadig i den lavere ende i forhold 
til grænsen på de 10 pct. Det er sekretariatets vurdering, at det er sagligt be-
grundet og at det i øvrigt afspejler faktiske forhold, at small adjustment er 
sat til 2 pct. af den neutrale gaspris. Det forekommer hensigtsmæssigt og 
sagligt begrundet med et højere niveau af small adjustment i den foreslåede 
situation, da der netop kan være større usikkerhed om likviditeten på Gaspo-
int Nordic om natten. Samtidig forekommer det sagligt begrundet og om-
kostningsægte at fastsætte den højere small adjustment i relation til omkost-
ningerne ved at anvende gaslagrene, så transportkunden får incitament til at 
anvende egen lagerbeholdning, som mange transportkunder typisk vil have 
erhvervet, med henblik på ikke at gå i ubalance.  

341. Et højere small adjustment i den specifikke situation, hvor systemet 
ender i gul zone ved slutningen af gasdøgnet, skal derfor give transportkun-
den et vigtigt signal om, at transportkunden bør have skærpet opmærksom-
hed i forhold til at undgå, at systemet ender i gul i slutningen af gasdøgnet.   

342. Samlet set er det sekretariatets vurdering, at Energinet.dk’s metode 
ved at have to niveauer af small adjustment og de specifikke valg af niveau-
er for small adjustment er sagligt begrundet og følger kravene i balanceko-
dens artikel 19 og 22.  

343. Sekretariatet bemærker afslutningsvis, at det kan være vanskeligt på 
forhånd at fastlægge de helt rigtige niveauer for small adjustment, idet det er 
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et nyt element i en ny model. Sekretariatet finder det hensigtsmæssigt, at det 
bliver muligt for Energinet.dk at justere på de konkrete niveauer i en indle-
dende periode, hvis sådanne justeringer viser sig at være nødvendige og 
hensigtsmæssige for at få den markedsbaserede balancering til at fungere 
bedre. Dette skal også ses i lyset af, at de valgte niveauer ligger i den lave 
ende af det maksimalt tilladte incitamentsniveau i forhold til balancekoden.  

344. Energinet.dk skal dog varsle enhver justering overfor markedets ak-
tører i god tid før den træder i kraft. Energinet.dk skal forud drøfte en even-
tuel justering med sekretariatet, som konkret vil vurdere, om den ønskede 
justering er sagligt begrundet, jf. i øvrigt også 292.  

Dataunderstøttelse 
345. Balancekoden angiver, at der skal stilles mindst to ajourføringer til 
rådighed for transportkunden af dennes målte gasstrømme for mindst de 
samlede intradøgnsaflæste tilførelser og udtræk, jf. balancekodens artikel 
34, stk. 2. Det vil med andre ord sige, at transportkunden som minimum to 
gange dagligt skal modtage information om egen balanceposition i gasdøg-
net. Informationen skal indeholde forbrugsdata for slutkunderne, hvilket gi-
ver transportkunden et løbende kendskab til egen og systemets balanceposi-
tion i gasdøgnet. Det skal sikre, at transportkunden får mulighed for at kun-
ne balancere egen balanceportefølje i løbet af gasdøgnet.  

346. Det fremgår derudover af balancekoden, at den første dataleverance 
skal dække mindst fire timers gasstrøm i løbet af gasdøgnet, og skal stilles 
til rådighed hurtigst muligt, inden for fire timer efter gasstrømmen, jf. ba-
lancekodens artikel 34, stk. 3. Tidspunktet for den anden dataleverance skal 
godkendes af den nationale regulerende myndighed (Energitilsynet) og of-
fentliggøres af transmissionssystemoperatøren (Energinet.dk), jf. artikel 34, 
stk. 4. 

347. Sekretariatet konstaterer, at den første dataleverance vil dække ti-
merne 06:00 – 12:00, og leveres af distributionsselskaberne til Energinet.dk 
kl 13:30. Energinet.dk videresender forbrugsdata til transportkunden. Den 
første dataleverance lever derfor umiddelbart op til kravene i balancekoden. 

348. For så vidt angår den anden ajourføring af data, skal sekretariatet 
bemærke, at den nye model lægger op til, at distributionsselskaberne skal af-
levere forbrugsdata fem gange i løbet af gasdøgnet for de intradøgnaflæste 
forbrugssteder. Det lever dermed op til kravet i balancekodens artikel 34, 
stk. 2, om minimum to dataleverancer i gasdøgnet. Konkret bliver den an-
den ajourføring af data meddelt Energinet.dk tre timer efter den første, dvs. 
kl. 16:30, for umiddelbart derefter at blive videresendt til transportkunden 
og offentliggjort 16:45. Anden dataleverance dækker over perioden fra gas-
døgnets start kl. 06:00 frem til 15:00. Herefter følger ajourføring hver tredje 
time indtil kl. 01:45. 
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349. Sekretariatet lægger vægt på, at de aktuelle dataajourføringer er sag-
ligt begrundet og har til formål at gøre det lettere for transportkunden at ba-
lancere egen balanceringsportefølje.  

350.  Sekretariatet konstaterer, at markedets aktører – dvs. distributions-
selskaberne, Energinet.dk og transportkunderne - ser ud til at have fundet et 
passende niveau for dataleveringer i gasdøgnet, der afspejler forskellige 
hensyn og de enkelte parters respektive roller og ansvar.  

351. Sekretariatet lægger vægt på, at flere end to dataleverancer i gasdøg-
net alt andet lige forbedrer transportkundens mulighed for at kunne handle 
sig i balance i løbet af gasdøgnet. Mange dataleverancer i løbet af gasdøg-
net, f.eks. dataleverancer hver time, vil omvendt kunne være forbundet med 
store transaktionsomkostninger for distributionsselskaberne, som har ansvar 
for at indsamle de pågældende data.  

352. Sekretariatet hæfter sig ved, at Energinet.dk har været i en tæt dialog 
med transportkunderne og distributionsselskaberne om behovet for data, og 
at distributionsselskaberne ifølge Energinet.dk i udgangspunktet gerne ef-
terkommer ønsket om data fem gange i gasdøgnet.  

353. Samlet set finder sekretariatet derfor, at tidspunktet for den anden 
ajourføring af data bør kunne godkendes, jf. artikel 34, stk. 4, i balanceko-
den. 

354.  Balancekodens stiller også krav om levering af forbrugsdata vedrø-
rende ikke-døgnaflæste udtræk (nDMS data), jf. balancekodens artikel 36. 
Energinet.dk vil arbejde på at implementere en løsning for nDMS data frem 
mod den 1. oktober 2015, hvor balancekoden senest skal være efterlevet.  

355. Sekretariatet vil følge dette arbejde og ligger til grund, at en særskilt 
model for nDMS vil blive forelagt som et tillæg til denne metodegodkendel-
se, når Energinet.dk forelægger den færdige model for sekretariatet i løbet af 
2015. 

356. Markedet har efterspurgt en procedure for, hvordan markedet hånd-
teres i tilfælde af ikkeeksisterende within-day data. I den nye balancemodel 
vil transportkunderne blive afregnet på baggrund af afregningsvalide data. I 
tilfælde af fejlagtige eller manglende within-day data skal transportkunden 
styre balancen på baggrund af disse data, men afregnes efter de validerede 
data. Der er hermed en risiko for, at transportkunderne kommer til at betale 
en incitamentsbaseret pris for en gasmængde, som de ikke har haft mulighed 
for at balancere.  

357. Energinet.dk er enig i, at der skal arbejdes for en ny form for No 
Punishment Principle (NPP), således at transportkunderne holdes ”skades-
frie”. Energinet.dk bemærker dog, at dette princip ikke vil være realistisk at 
indføre allerede til den 1. oktober 2014.  
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358. Energinet.dk har oplyst, at det på nuværende tidspunkt ikke er enty-
digt afklaret, hvordan sådan et princip skal fungere mellem within-day data 
og valide data.  Energinet.dk nævner, at det bl.a. skyldes, at det kun er 
within-day data for DMS som indføres 1. oktober 2014, mens nDMS først 
bliver en del af modellen 1. oktober 2015.  

359. Derfor ser Energinet.dk det som mere naturligt at indføre NPP frem 
mod 1. oktober 2015, hvor princippet kan gælde for hele datamængden 
(DMS og nDMS data).  

360. Sekretariatet finder det positivt, at Energinet.dk vil arbejde for, at ba-
lancemodellen senest fra den 1. oktober 2015 sikrer, at der er brugbare og 
sikre data for alle kunder, såvel de timeaflæste som ikke-timeaflæste kunder 
(DMS og nDMS).  

361. Det er imidlertid sekretariatets opfattelse, at det grundlæggende set 
ikke er rimeligt, at en transportkunde kan komme til at betale en incita-
mentsbaseret pris for en gasmængde, som transportkunden ikke har mulig-
hed for at balancere korrekt på grund af forhold, transportkunden ikke selv 
har indflydelse på.  

362. På den baggrund er det sekretariatets vurdering, at Energinet.dk alle-
rede fra 1. oktober 2014 skal sørge for, at transportkunderne ikke bliver be-
lastet af, at der ikke er indarbejdet en ny form for NPP procedure. Energi-
net.dk skal orientere sekretariatet om den nye procedure frem mod 1. okto-
ber 2015 samt hvordan Energinet.dk vil opretholde princippet om, at trans-
portkunderne allerede i det kommende gasår ikke skal betale for forhold, de 
ikke selv har indflydelse på – dvs. manglende data eller datafejl.   

Balanceringsregnskab og neutralitetsprincip  
363. Den nationale regulator skal fastsætte eller godkende metoden til be-
regning af ”udligningsbidrag” i forbindelse med balancering, herunder bi-
dragenes fordeling mellem transportkunderne, jf. artikel 30, stk. 2, og udlig-
ningsbidraget i forbindelse med balancering skal stå i forhold til det omfang, 
i hvilket transportkunden gør brug af de relevante entry- og exitpunkter eller 
transmissionsnettet, jf. artikel 30, stk. 3. 

364. Sekretariatet vurderer, at neutralitetsprincippet for balancering i ba-
lancekoden skal forstås på samme måde som det ”neutralitetsprincip”, der 
allerede gælder efter national ret for Energinet.dk’s transmissionsvirksom-
hed, som balancering også er en del af. Her gælder et hvile-i-sig-selv prin-
cip, hvor Energinet.dk ikke må tjene penge, men skal tilbagebetale eventuel-
le overdækninger til brugerne via transmissionstarifferne. Sådan en tilbage-
betaling skal som udgangspunkt være i tråd med de til enhver tid gældende 
tariferingsprincipper.  
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365. Energinet.dk’s samlede økonomi for naturgas indeholder et alment 
gældende neutralitetsprincip, hvor balanceindtægter/omkostninger tilbage-
betales/indkræves via tarifferne. Via Energinet.dk’s generelle gældende neu-
tralitetsprincip skal indkrævningen/tilbagebetalingen afspejle den enkelte 
kundes brug af entry-exitpunkter/transmissionsnettet.  

366. Sekretariatet vurderer, at de eksisterende mekanismer for ”udlig-
ning” som udgangspunkt sikrer, at også indtægter fra balancering kommer 
tilbage til transportkunderne og at fordelingen sker på en forholdsmæssig 
måde, som ikke giver anledning til krydssubsidiering mellem transportkun-
der. Tilsynet tager fast stilling til overdækningsspørgsmål, når tilsynet gen-
nemgår og godkender Energinet.dk’s årsrapport.   

367. Energinet.dk har endvidere oplyst, at indtægter fra balancering kun 
udgør omkring 10 procent af selskabets samlede indtægter fra gastransmis-
sionssystemet, og at det vil være ganske vanskeligt at implementere og 
håndtere et særskilt udligningssystem for balancering. 

368. Sekretariatet finder, at også administrative hensyn og proportionali-
tetshensyn kan være saglige grunde til ikke at pålægge Energinet.dk om-
kostninger til at udvikle og administrere særskilte udligningsordninger for 
balancering, medmindre at det viser sig, at de eksisterende regler og model-
ler for tilbagebetaling/udligning af overdækning/underdækning ikke kan 
fungere tilfredsstillende for balancering. Sekretariatet lægger imidlertid 
vægt på, at Energinet.dk fremadrettet øger transparensen omkring balance-
indtægter og balanceudgifter, herunder tydeliggør andelen af den årlige til-
bagebetaling/indkrævning via transmissionstarifferne, der relaterer sig til 
balancering, jf. balancekodens artikel 29, stk. 2. 

Sammenfatning   
369. Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående betragtninger, at 
Energinet.dk’s modeldesign for balancering afspejler de faktiske systembe-
hov, er sagligt begrundet og transparent. Samtidig giver modellen klarhed 
omkring, hvornår Energinet.dk vil handle i markedet.  

370. Gaspoint Nordic er efter sekretariatets vurdering den mest hensigts-
mæssige platform for det danske marked, selvom der er begrænset likviditet 
på børsen. Sekretariatet lægger vægt på, at Energinet.dk vil indføre eksakte 
handelsvinduer, og kun anvende within-day produktet til balancering for at 
samle likviditeten. Energinet.dk vil også overveje, om der er et behov for en 
”market maker” på within-day produktet for at skabe likviditet på produktet. 
Herudover vil Energinet.dk være særlig opmærksom på, hvorledes børsen 
fungerer som handelsplatform for balancering, herunder risikoen for eventu-
el spekulativ adfærd. Sekretariatet vil løbende overvåge udviklingen i likvi-
diteten, og hvorledes handlen med within-day produktet udvikler sig, dels 
som opfølgning på denne afgørelse og dels som led i sekretariatets generelle 
overvågning af engrosmarkedet i Danmark. 
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371. I relation til Energinet.dk’s metode til beregning af gebyrer for uba-
lancer er det sekretariatets vurdering, at Energinet.dk’s metode lever op til 
balancekoden, og at de forholdsvis lave niveauer af ”small adjustment” skal 
ses i sammenhæng med det grundlæggende incitament til at balancere, nem-
lig risikoen for, at Energinet.dk handler balancegas i markedet. Sekretariatet 
finder det hensigtsmæssigt, at Energinet.dk kan foretage mindre justeringer 
på de konkrete niveauer i en indledende periode.  

372. Sekretariatet finder, at Energinet.dk’s nye balancemodel overordnet 
set er en god løsning, men den begrænsede likviditet på within-day produk-
tet skaber visse udfordringer, og nødvendiggør visse tiltag. Det er derfor se-
kretariatets vurdering, at der er behov for nogle midlertidige foranstaltnin-
ger. 

373. Ændringsforslagene er kommet fra aktørerne, der har fremhævet ud-
fordringerne ved et marked med lav likviditet. Sekretariatet finder forslage-
ne fra aktørerne hensigtsmæssige, da forslagene kan være med til at sikre 
gode rammevilkår for det danske gasmarked, sikre transportkunden mod alt 
for høje og ”skæve” ubalanceomkostninger, og give mere stabile priser.  

374. På baggrund heraf vil sekretariatet indstille som et vilkår for god-
kendelsen, at den neutrale gaspris beregnes som en kombination af day-
ahead og within-day produkterne på Gaspoint Nordic, hvor produkterne 
vægtes ligeligt. Derudover vil sekretariatet indstille, at Energinet.dk skal 
indføre et ”loft/bund” på de marginale salgs- og købspriser svarende til hen-
holdsvis 135 og 65 procent af den neutrale gaspris. Dette ”loft/bund” gælder 
i første omgang indtil den 1. oktober 2015. 

375. Et ”loft/bund” på de marginale salgs- og købspriser eller andre tiltag, 
der har en lignende effekt, bør imidlertid bibeholdes i en overgangsperiode 
efter 1. oktober 2015, hvis der endnu ikke er opnået tilstrækkelig likviditet.  

376. For så vidt angår dataunderstøttelse er det sekretariatets vurdering, at 
modellen med fem daglige dataleveringer lever fuldt op til balancekoden. 
Sekretariatet bemærker, at Energinet.dk har været i tæt dialog med både di-
stributionsselskaberne og transportkunderne om behovet for data, og at 
markedets aktører selv mener, at de på nuværende tidspunkt har fundet et 
passende niveau for dataleveringer i gasdøgnet.  

377. Der har været efterspurgt en procedure for, hvordan markedet hånd-
teres i tilfælde af ikkeeksisterende within-day data. Det skyldes, at der i 
Energinet.dk’s nye balancemodel er en risiko for, at transportkunderne 
kommer til at betale en incitamentsbaseret pris for en gasmængde, som de 
ikke har haft mulighed for at styre sig ud af.  

378. Sekretariatet finder det grundlæggende set ikke rimeligt, såfremt 
transportkunder skal betale en incitamentsbaseret pris for en gasmængde, 
som transportkunden ikke har mulighed for at håndtere. Det er sekretariatets 
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vurdering, at Energinet.dk allerede fra 1. oktober 2014 skal sørge for, at 
transportkunderne i videst muligt omfang ikke bliver belastet af, at der ikke 
er indarbejdet en ny form for NPP procedure. Energinet.dk skal orientere 
sekretariatet om den nye procedure frem mod 1. oktober 2015 samt hvordan 
Energinet.dk allerede i det kommende gasår vil opretholde princippet om, at 
transportkunderne ikke skal betale for forhold, de ikke selv har indflydelse 
på – dvs. manglende data eller datafejl.   

379. Sekretariatet finder, at de harmoniserede EU-regler i balancekoden 
er med til at sikre, at den danske model i større grad er i tråd med de om-
kringliggende markeder. Det kan medvirke til, at der fremadrettet vil være 
bedre mulighed for gashandel på tværs af balanceringszoner og dermed bed-
re samspil med de omkringliggende markeder. 

380. Den nye balancemodel betyder omfattende ændringer. Den indebæ-
rer, at transportkunden skal spille en aktiv rolle i forhold til at balancere det 
samlede system og at Energinet.dk skal handle naturgas på den danske gas-
børs i det indeværende gasdøgn til brug for balancering.   

381. Energinet.dk lægger i sin metodeanmeldelse op til, at selskabet vil 
indsende en evaluering af modellen til sekretariatet seks måneder efter den 
nye balancemodels ikrafttrædelsen. Baggrunden herfor er, at der kan blive 
behov for mindre ændringer, og der er behov for en status efter ikrafttrædel-
sen. 

382. Sekretariatet finder det som udgangspunkt hensigtsmæssigt, at der 
sker en evaluering af den nye model, men erfaringer fra andre metodesager 
har vist, at det kan være vanskeligt at få brugbare data efter kun få måneders 
drift. Et helt gasår giver dels erfaringer med balancering gennem forskellige 
sæsoner, dels større sikkerhed for, at den pågældende model har været i 
brug i tilstrækkelig lang tid til, at der er brugbare erfaringer og data at be-
dømme den ud fra. 

383. På den baggrund er det sekretariatets vurdering, at Energinet.dk bør 
forelægge sekretariatet en skriftlig evaluering med relevant dokumentation 
af den nye balancemodel senest den 1. januar 2016. Det vil give Energi-
net.dk den fornødne tid til at indsamle data og få erfaringer med den nye ba-
lancemodel for et helt gasår, samtidig med, at der er passende tid til at ana-
lysere data. Sekretariatet lægger vægt på, at Energinet.dk bør inddrage mar-
kedet, herunder transportkunderne og distributionsselskaberne, i arbejdet 
med evalueringen. 

384. Sekretariatet finder, at Energinet.dk’s skriftlige evaluering til sekre-
tariatet som minimum skal redegøre for:  

 erfaringerne med fastsættelse af den grønne og gule zone  
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 erfaringerne med gasbørsen som handelsplatform, herunder prissæt-
ningen, prisudviklingen, likviditeten for within-day produktet og en 
vurdering af behovet for en ”market maker” på within-day produktet 

 erfaringerne med og hensigtsmæssigheden i at Energinet.dk handler i 
særlige handelsvinduer og ikke handler om natten 

 transportkundernes gebyrer for ubalancer, herunder niveauerne for 
”small adjustment” 

 dataunderstøttelsen fra distributionsselskaberne 

 den nye balancemodels betydning for konkurrencen og adgangen til 
engrosmarkedet, herunder betydningen for såvel små og store aktø-
rer, potentielle nye aktører på markedet som for de eksisterende ak-
tører 

 status for samarbejdet med den tyske TSO, Gasunie Deutschland, 
om at koble det danske og nordtyske balancemarked, GASPOOL, 
tættere sammen i fremtiden 

385. Det er imidlertid vigtigt, at eventuelle uhensigtsmæssigheder i mo-
dellen hurtigst muligt bliver justeret. Sekretariatet vil derfor afholde et fore-
løbigt statusmøde med Energinet.dk, når den nye balancemodel har været i 
brug i seks måneder for at diskutere de umiddelbare erfaringer med model-
len, status for udviklingen i markedets likviditet og behovet for eventuelle 
justeringer inden for den godkendte principmodel.  

386. Specifikt i forhold til den neutrale gaspris som en kombination af 
day-ahead og within-day produkterne og loft/bund på de marginale salgs- og 
købspriser skal Energinet.dk løbende orientere sekretariatet herom. Begge 
tiltag skal gælde så længe, at det er nødvendigt af hensyn til markedets 
funktion og indtil, at sekretariatet finder det veldokumenteret eller på anden 
måde sandsynliggjort, at markedet er tilstrækkeligt likvidt til at kunne hånd-
tere denne ”rene” within-day model.   
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Afgørelse  

387. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vur-
dering truffet afgørelse om følgende:  

 Energitilsynet godkender Energinet.dk’s anmeldte balancemodel, jf. 
forordning nr. 312/2014 samt naturgasforsyningslovens § 36a. 
 

388. Godkendelsen er givet på følgende vilkår: 

 Energinet.dk skal beregne den neutrale gaspris som en kombination 
af day-ahead og within-day produkterne på Gaspoint Nordic, hvor 
produkterne vægtes ligeligt       

 Energinet.dk skal indføre ”loft/bund” på de marginale salgs- og 
købspriser svarende til henholdsvis 135 og 65 procent af den neutra-
le gaspris. Loft/bund gælder i første omgang indtil den 1. oktober 
2015  

 Energinet.dk skal forelægge sekretariatet en endelig evaluering af 
den nye balancemodel senest den 1. januar 2016. Denne evaluering 
bør Energinet.dk udarbejde efter dialog med alle relevante markeds-
aktører, og evalueringen skal som minimum redegøre for:  
 
 erfaringerne med fastsættelse af den grønne og gule zone  

 erfaringerne med gasbørsen som handelsplatform, herunder 
prissætningen, prisudviklingen, likviditeten for within-day 
produktet og en vurdering af behovet for en ”market maker” 
på within-day produktet 

 erfaringerne med og hensigtsmæssigheden i at Energinet.dk 
handler i særlige handelsvinduer og ikke handler om natten 

 transportkundernes gebyrer for ubalancer, herunder niveau-
erne for ”small adjustment” 

 dataunderstøttelsen fra distributionsselskaberne 

 den nye balancemodels betydning for konkurrencen og ad-
gangen til engrosmarkedet, herunder betydningen for såvel 
små og store aktører, potentielle nye aktører på markedet 
som for de eksisterende aktører 

 status for samarbejdet med den tyske TSO, Gasunie Deut-
schland, om at koble det danske og nordtyske balancemar-
ked, GASPOOL, tættere sammen i fremtiden  
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