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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 312/2014 

af 26. marts 2014 

om en netregel for balancering af gastransmissionsnet 

(EØS-relevant tekst) 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, 

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang 
til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1775/2005 ( 1 ), særlig artikel 6, stk. 11, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) En hurtig gennemførelse af et fuldt fungerende og 
indbyrdes sammenkoblet indre marked for energi, som 
sikrer bæredygtig energi til overkommelige priser til 
Unionens økonomi, er afgørende for at fremme konkur
renceevnen og sikre, at alle forbrugere kan købe energi til 
de bedst mulige priser. 

(2) Det er en forudsætning for en større markedsintegration, 
at reglerne for balancering af gastransmissionsnet 
fremmer gashandel på tværs af balanceringszoner og 
dermed bidrager til at skabe markedslikviditet. Harmoni
serede EU-dækkende regler om balancering har til formål 
at give netbrugerne vished for, at de kan forvalte deres 
balancepositioner i de forskellige balanceringszoner 
overalt i EU på en økonomisk effektiv og ikke-diskrimi
nerende måde. 

(3) Denne forordning understøtter udviklingen af et konkur
rencepræget kortfristet engrosmarked for gas i Den Euro
pæiske Union, som muliggør levering af fleksibilitet, 
uanset kilden, og udbud af den til køb og salg via 
markedsmekanismer, så netbrugerne kan balancere 
deres balanceringsporteføljer effektivt, eller transmissions
systemoperatøren kan benytte fleksibiliteten til at balan
cere transmissionsnettet. 

(4) I forordning (EF) nr. 715/2009 er fastsat ikke-diskrimi
nerende regler om betingelserne for adgang til naturgas
transmissionssystemer med det formål at sikre et velfun
gerende indre marked for gas. Markedsbaserede balance
ringsregler giver netbrugerne et finansielt incitament til at 
balancere deres balanceringsporteføljer i form af gebyrer 
for ubalance, som afspejler omkostningerne. 

(5) Det vil være netbrugernes ansvar at balancere deres 
tilførsel og udtræk ved hjælp af balanceringsreglerne, 
som er udformet med sigte på at fremme et kortfristet 
engrosmarked for gas ved hjælp af handelsplatforme, 
som oprettes for at gøre det nemmere for netbrugere 
og transmissionssystemoperatøren at handle gas med 
hinanden. Transmissionssystemoperatørerne foretager 
den residualbalancering af transmissionsnettet, der 
måtte være nødvendig. Herved bør transmissionssyste
moperatørerne følge prioriteringsrækkefølgen. Priorite
ringsrækkefølgen er udformet således, at transmissions
systemoperatører køber gas under hensyntagen til både 
økonomiske og operationelle aspekter og anvender 
produkter, som kan leveres fra den bredest mulige vifte 
af kilder, herunder produkter fra LNG- og lagerfaciliteter. 
Transmissionssystemoperatørerne bør sigte mod i størst 
muligt omfang at dække deres gasbalanceringsbehov 
gennem køb og salg af kortfristede standardprodukter 
på det kortfristede engrosmarked for gas. 

(6) Denne forordning fastsætter også mindstekrav til oplys
ninger, som skal stilles til rådighed for at kunne indføre 
en markedsbaseret balanceringsordning, der gør det 
muligt for netbrugerne at balancere deres balancerings
porteføljer. Informationsstrømmene i henhold til denne 
forordning har således til formål at understøtte døgnba
lanceringsordningen og er tænkt som en informations
pakke, der kan understøtte netbrugeren, så denne 
omkostningseffektivt kan administrere sine risici og 
muligheder. 

(7) Ud over at beskytte kommercielt følsomme oplysninger 
bør transmissionssystemoperatørerne i henhold til 
nærværende forordning også sikre fortroligheden af 
oplysninger og data, som de modtager i forbindelse 
med gennemførelsen af denne forordning, og bør ikke 
videregive sådanne oplysninger og data helt eller delvis til 
tredjeparter, undtagen i det omfang, de er retligt beføjet 
hertil.
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(8) Denne forordning er vedtaget på grundlag af forordning 
(EF) nr. 715/2009, som den supplerer, og som den udgør 
en integrerende del af. Henvisninger til forordning (EF) 
nr. 715/2009 i andre retsakter læses også som henvis
ninger til nærværende forordning. Nærværende forord
ning finder anvendelse på ikke-undtaget kapacitet i 
større nye infrastrukturer, som der er indrømmet 
undtagelse for i henhold til artikel 32 i Europa-Parlamen
tets og Rådets direktiv 2009/73/EF ( 1 ) eller den tidligere 
artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets ( 2 ) direktiv 
2003/55/EF, for så vidt som anvendelsen af nærværende 
forordning ikke undergraver en sådan undtagelse. Denne 
forordning anvendes under hensyntagen til sammenkob
lingslinjers særlige karakter. 

(9) Denne forordning er udarbejdet ifølge proceduren i 
artikel 6 i forordning (EF) nr. 715/2009. Den harmoni
serer balanceringsreglerne i artikel 21 i forordning (EF) 
nr. 715/2009 yderligere med sigte på at lette handlen 
med gas. 

(10) Denne forordning omfatter bestemmelser, som gælder 
for distributionssystemoperatører, og som tager sigte på 
at harmonisere deres rolle udelukkende og kun i det 
omfang, der er nødvendigt med henblik på en korrekt 
gennemførelse af bestemmelserne. 

(11) De nationale regulerende myndigheder og transmissions
systemoperatørerne bør tage hensyn til bedste praksis og 
bestræbelser på at harmonisere procedurer til gennem
førelsen af denne forordning. På grundlag af artikel 7 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
713/2009 ( 3 ) bør agenturet og de nationale regulerende 
myndigheder sikre, at balanceringsregler gennemføres på 
den mest effektive måde overalt i Unionen. 

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i 
henhold til artikel 51 i direktiv 2009/73/EF — 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: 

KAPITEL I 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER 

Artikel 1 

Genstand 

Denne forordning indfører en netregel for balancering af 
gastransmissionsnet, herunder også netrelaterede regler for 
nomineringsprocedurer, gebyrer for ubalance, afregning af det 
daglige gebyr for ubalance og driftsbalancering mellem trans
missionssystemoperatørers net. 

Artikel 2 

Anvendelsesområde 

1. Denne forordning finder anvendelse på balanceringszoner
inden for Unionens grænser. 

2. Forordningen finder ikke anvendelse på balanceringszoner
i medlemsstater, som er omfattet af en undtagelse i henhold til 
artikel 49 i direktiv 2009/73/EF. 

3. Forordningen finder ikke anvendelse på den saldoafreg
ning, der må foretages mellem allokeringer og faktisk forbrug, 
som efterfølgende afledes af aflæsningen af målere hos slutkun
derne, når resultaterne heraf foreligger. 

4. Forordningen finder ikke anvendelse i nødsituationer, hvor
transmissionssystemoperatøren skal gennemføre særlige 
foranstaltninger i henhold til de gældende nationale regler og 
på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til 
opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden ( 4 ), alt efter, 
hvad der er relevant. 

5. De respektive rettigheder og pligter, som påhviler netbru
gerne i medfør af denne forordning, gælder kun for de netbru
gere, som har indgået en retligt bindende aftale, som kan være 
en transportkontrakt eller en anden kontrakt, som tillader dem 
at indgive handelsmeddelelser i overensstemmelse med artikel 5. 

Artikel 3 

Definitioner 

I denne forordning anvendes definitionerne i artikel 2 i forord
ning (EF) nr. 715/2009, definitionerne i artikel 3 i Kommis
sionens forordning (EU) nr. 984/2013 af 14. oktober 2013 om 
fastsættelse af netregler om mekanismer for kapacitetstildeling i 
gastransmissionssystemer og supplering af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 ( 5 ) og definitionerne i 
artikel 2 i direktiv 2009/73. Derudover anvendes følgende defi
nitioner: 

1) »balanceringszone«: et entry-exitsystem, for hvilket der
gælder en specifik balanceringsordning, og som kan
omfatte distributionssystemer eller dele heraf 

2) »balancering«: en handling, som foretages af transmissions
systemoperatøren for at ændre gasstrømmene ind i eller ud
af transmissionsnettet, dog ikke handlinger i forbindelse
med gas, der ikke er registreret som udtræk fra systemet,
og gas, som transmissionssystemoperatøren bruger til
systemets drift
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3) »udligningsbidrag i forbindelse med balancering«: et gebyr 
svarende til forskellen i de beløb, som transmissionssyste
moperatøren har modtaget eller har til gode, og de beløb, 
som transmissionssystemoperatøren har betalt eller skylder, 
på grund af sin balancering, og som skal betales til eller 
opkræves hos de relevante netbrugere 

4) »handelsplatform«: 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 kort
fristede udsving i gasudbud eller -efterspørgsel, i overens
stemmelse med de betingelser og vilkår, der gælder for den 
pågældende handelsplatform, og som transmissionssyste
moperatøren benytter til handler med henblik på balance
ring 

5) »handelsdeltager«: en netbruger eller en transmissionssyste
moperatør, som har indgået en kontrakt med handelsplat
formoperatøren, og som opfylder betingelserne for at 
kunne foretage transaktioner på handelsplatformen 

6) »balanceringsplatform«: en handelsplatform, hvor en trans
missionssystemoperatør er deltager i alle handler 

7) »balanceringsydelse«: en ydelse til en transmissionssystemo
peratør, via en kontrakt for gas, der er nødvendig for at 
imødekomme kortfristede udsving i gasudbud eller -efter
spørgsel, og som ikke er et kortfristet standardprodukt 

8) »godkendt mængde«: den mængde gas, som transmissions
systemoperatøren har godkendt til levering eller relevering i 
gasdøgn D 

9) »dagligt gebyr for ubalance«: den sum, som en netbruger 
skal betale eller have udbetalt i forbindelse med en daglig 
ubalancemængde 

10) »døgnaflæst«: gasmængden måles og indsamles én gang 
hvert gasdøgn 

11) »intradøgnaflæst«: gasmængden måles og indsamles mindst 
to gange i løbet af gasdøgnet 

12) »ikke-døgnaflæst«: gasmængden måles og indsamles mindre 
hyppigt end én gang hvert gasdøgn 

13) »balanceringsportefølje«: samlet beholdning af en netbru
gers tilførsler og udtræk 

14) »meddelt mængde«: den mængde gas, der overføres mellem 
en transmissionssystemoperatør og én eller flere netbrugere 
eller balanceringsporteføljer, alt efter, hvad der er relevant 

15) »allokering«: den mængde gas, udtrykt i kWh, der tildeles 
en netbruger af en transmissionssystemoperatør som en 
tilførsel eller et udtræk med sigte på at fastslå den 
daglige ubalancemængde 

16) »renomineringscyklus«: den procedure, som transmissions
systemoperatøren iværksætter for at give netbrugeren 
besked om de godkendte mængder efter modtagelsen af 
en renominering 

17) »intradag-gebyr«: et gebyr, som en transmissionssystemope
ratør opkræver hos eller betaler til en netbruger som følge 
af en intradag-forpligtelse 

18) »intradag-forpligtelse«: et regelsæt for netbrugeres tilførsler 
og udtræk inden for et gasdøgn, som transmissionssyste
moperatøren fastsætter for sine netbrugere 

19) »informationsgrundmodellen«: informationsmodel, hvor 
oplysningerne om ikke-døgnaflæste udtræk består af en 
day ahead-prognose (dvs. for det følgende døgn) og intra
dag-prognoser (dvs. for det aktuelle døgn) 

20) »variant 1«: informationsmodel, hvor oplysningerne om 
ikke-døgnaflæste og døgnaflæste udtræk baseres på 
tildeling af de målte gasstrømme i løbet af gasdøgnet 

21) »variant 2«: informationsmodel, hvor oplysningerne om 
ikke-døgnaflæste udtræk er en day ahead-prognose (dvs. 
for det følgende døgn). 

KAPITEL II 

BALANCERINGSSYSTEM 

Artikel 4 

Generelle principper 

1. Netbrugerne er ansvarlige for at balancere deres balance
ringsporteføljer for at minimere behovet for, at transmissions
systemoperatører 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 transmissions
systemoperatørerne, 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 handelsmeddelelser, uanset om de har indgået en aftale 
om transportkapacitet eller ej.
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4. I en balanceringszone med mere end én transmissions
systemoperatør finder denne forordning anvendelse på alle 
transmissionssystemoperatører inden for den pågældende balan
ceringszone. Hvis ansvaret for balancering af deres transmis
sionsnet er overdraget til en juridisk enhed, gælder denne 
forordning for den pågældende enhed i det omfang, det er 
fastlagt i de gældende nationale regler. 

Artikel 5 

Handelsmeddelelser og allokeringer 

1. Overdragelse af gas mellem to balanceringsporteføljer 
inden for én balanceringszone sker ved afhændelses- og erhver
velsesmeddelelser, som indgives til transmissionssystemopera
tøren for det pågældende gasdøgn. 

2. Tidsfrister for indgivelse, tilbagekaldelse og korrektion af 
handelsmeddelelser fastlægges af transmissionssystemoperatøren 
i transportaftalen eller en anden retligt bindende aftale med 
netbrugerne, idet der tages hensyn til den tid, der eventuelt 
medgår til behandling af handelsmeddelelser. Transmissions
systemoperatøren giver netbrugerne mulighed for at indgive 
handelsmeddelelser indtil tæt på det tidspunkt, hvor handels
meddelelsen får virkning. 

3. Transmissionssystemoperatøren skal minimere den tid, der 
medgår til behandling af handelsmeddelelser. Behandlingen må 
ikke tage mere end tredive minutter, medmindre det tidspunkt, 
hvor handelsmeddelelsen får virkning, giver mulighed for at 
forlænge fristen for behandling op til to timer. 

4. En handelsmeddelelse skal mindst indeholde følgende 
oplysninger: 

a) angivelse af det gasdøgn, hvor gassen transporteres 

b) identifikation af de berørte balanceringsporteføljer 

c) hvorvidt der er tale om en afhændelses- eller erhvervelses
meddelelse 

d) den meddelte mængde udtrykt i kWh/d for en meddelt 
døgnmængde eller i kWh/h for en meddelt timemængde i 
henhold til transmissionssystemoperatørens regler. 

5. Hvis transmissionssystemoperatøren modtager et sæt 
modsvarende afhændelses- og erhvervelsesmeddelelser, og de 
meddelte mængder matcher hinanden, allokerer transmissions
systemoperatøren den meddelte mængde til de berørte balance
ringsporteføljer således: 

a) som et udtræk i balanceringsporteføljen hos den netbruger, 
der indgiver afhændelsesmeddelelsen og 

b) som en tilførsel i balanceringsporteføljen hos den netbruger, 
der indgiver erhvervelsesmeddelelsen. 

6. Hvis de meddelte mængder, der er omhandlet i stk. 5, ikke 
matcher hinanden, allokerer transmissionssystemoperatøren 
enten den laveste af de anførte mængder i den relevante 
handelsmeddelelse, eller afviser begge handelsmeddelelser. 
Hvilken regel der anvendes, fastsættes af transmissionssystemo
peratøren i den pågældende transportaftale eller en anden retligt 
bindende aftale. 

7. En tjenesteyder må ikke hindres i at handle på vegne af en 
netbruger med henblik på stk. 5, forudsat at dette på forhånd er 
godkendt af transmissionssystemoperatøren. 

8. En netbruger kan indgive en handelsmeddelelse i et 
gasdøgn, hvad enten den pågældende netbruger har indgivet 
en nominering for det pågældende gasdøgn eller ej. 

9. Stk. 1 til 8 finder tilsvarende anvendelse på transmissions
systemoperatører, der handler i overensstemmelse med artikel 6, 
stk. 3, litra a). 

KAPITEL III 

DRIFTSBALANCERING 

Artikel 6 

Generelle bestemmelser 

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 transmissionsnet
tet, som er forskellig fra den, der forventedes på grundlag af 
ventede tilførsler og udtræk for det pågældende gasdøgn, i 
overensstemmelse med en økonomisk rationel og effektiv 
drift af transmissionsnettet. 

2. Ved balancering overvejer transmissionssystemoperatøren 
som minimum 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).

DA L 91/18 Den Europæiske Unions Tidende 27.3.2014

Side 5 af 78



3. Transmissionssystemoperatøren foretager balancering ved 
hjælp af: 

a) køb og salg af kortfristede standardprodukter via en handels
platform og/eller 

b) brug af balanceringsydelser. 

4. I forbindelse med balancering tager transmissionssystemo
peratøren hensyn 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. 

Artikel 7 

Kortfristede standardprodukter 

1. Kortfristede standardprodukter handles med sigte på intra
dag- 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 handelsplat
formen, og den accepterende handelsdeltager er den handelsdel
tager, som accepterer det. 

3. Når et »title«-produkt handles: 

a) indgiver den ene handelsdeltager en erhvervelsesmeddelelse, 
og den anden handelsdeltager indgiver en afhændelsesmed
delelse 

b) anføres i begge handelsmeddelelser den gasmængde, der 
overdrages fra den handelsdeltager, der indgiver en afhæn
delsesmeddelelse, til den handelsdeltager, der indgiver en 
erhvervelsesmeddelelse 

c) 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 starttids
punkt. 

4. Når et lokalitetsafhængigt produkt handles: 

a) fastlægger transmissionssystemoperatøren de relevante entry- 
exitpunkter eller grupper heraf, der kan anvendes 

b) skal alle betingelserne i stk. 3 være opfyldt 

c) ændrer den initierende handelsdeltager den mængde gas, der 
skal tilføres eller trækkes ud af transmissionsnettet ved den 
eller de angivne entry- og/eller exitpunkter, med en mængde, 

der svarer til den meddelte mængde, og forelægger transmis
sionssystemoperatøren bevis for, at mængden er ændret i 
overensstemmelse hermed. 

5. Når et tidsafhængigt produkt handles: 

a) skal betingelserne i stk. 3, litra a) og b), være opfyldt 

b) fordeles en meddelt timemængde på gasdøgnets timer fra et 
bestemt starttidspunkt indtil et bestemt sluttidspunkt og skal 
være lig med nul for alle timer før starttidspunktet og nul for 
alle timer efter sluttidspunktet. 

6. Når et tids- og lokalitetsafhængigt produkt handles, skal 
betingelserne i stk. 4, litra a) og c), og i stk. 5 være opfyldt. 

7. Ved fastlæggelsen af kortfristede standardprodukter 
samarbejder transmissionssystemoperatører og handelsplatfor
moperatører fra tilstødende balanceringszoner med henblik på 
at bestemme de relevante produkter. Hver transmissionssyste
moperatør informerer hurtigst muligt de berørte handelsplatfor
moperatører om resultaterne af et sådant samarbejde. 

Artikel 8 

Balanceringsydelser 

1. Transmissionssystemoperatøren har ret til at kontrahere 
balanceringsydelser til de situationer, hvor kortfristede standard
produkter ikke eller sandsynligvis ikke giver den ønskede virk
ning, såsom at holde transmissionsnettet inden for dets drifts
tekniske grænser, eller ved mangel på likviditet i handlen med 
kortfristede standardprodukter. 

2. Ved balancering ved hjælp af balanceringsydelser overvejer 
transmissionssystemoperatøren ved kontrahering af disse balan
ceringsydelser som minimum følgende: 

a) hvordan balanceringsydelser vil holde transmissionsnettet 
inden for dets driftstekniske grænser 

b) reaktionstiden for balanceringsydelserne sammenlignet med 
reaktionstiden for alle disponible kortfristede standardpro
dukter 

c) de anslåede udgifter ved kontrahering og brug af balance
ringsydelser i forhold til de anslåede omkostninger ved brug 
af alle disponible kortfristede standardprodukter 

d) det område, hvor gassen skal leveres 

e) transmissionssystemoperatørens krav til gaskvalitet 

f) i hvilket omfang kontrahering og brug af balanceringsydelser 
kan påvirke likviditeten på det kortfristede engrosmarked for 
gas.
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3. Balanceringsydelser skal kontraheres på en markedsbaseret 
måde via en gennemsigtig og ikke-diskriminerende offentlig 
udbudsprocedure i overensstemmelse med de gældende natio
nale regler, og navnlig gælder følgende: 

a) før ethvert tilsagn om at indgå en kontrakt for en balance
ringsydelse skal transmissionssystemoperatøren offentliggøre 
et ikke-restriktivt udbud med oplysninger om udbuddets 
formål og omfang samt tilknyttede instrukser for at gøre 
tilbudsgivere i stand til at deltage i udbudsproceduren 

b) resultaterne offentliggøres, med forbehold af kommercielt 
følsomme oplysninger, og de individuelle resultater fore
lægges den enkelte tilbudsgiver. 

4. Under særlige omstændigheder kan en anden gennem
sigtig og ikke-diskriminerende procedure end offentligt udbud 
godkendes af den nationale regulerende myndighed. 

5. Medmindre en afgørelse fra den nationale regulerende 
myndighed giver mulighed for en længerevarende balancerings
ydelse, må varigheden af en balanceringsydelse ikke overstige ét 
år, og startdatoen skal ligge inden for en periode på 12 måneder 
fra de kontraherende parters bindende tilsagn. 

6. Transmissionssystemoperatøren gennemgår sin anvendelse 
af balanceringsydelser hvert år for at vurdere, om disponible 
kortfristede standardprodukter bedre kan dække de operatio
nelle behov, og hvorvidt brugen af balanceringsydelser kan 
nedbringes for det kommende år. 

7. Transmissionssystemoperatøren offentliggør hvert år 
oplysninger om de indkøbte balanceringsydelser og de dermed 
forbundne udgifter. 

Artikel 9 

Prioriteringsrækkefølge 

1. Med forbehold af de principper, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 4, skal transmissionssystemoperatøren i forbindelse med 
afgørelser om hensigtsmæssig balancering og under hensyn
tagen til omkostningseffektivitet: 

a) prioritere anvendelsen af title-produkter, hvis og i det 
omfang, det er hensigtsmæssigt, over alle andre disponible 
kortfristede standardprodukter 

b) bruge de andre kortfristede standardprodukter, hvis følgende 
betingelser er opfyldt: 

1) lokalitetsafhængige produkter, hvis det for at holde trans
missionsnettet inden for dets driftstekniske grænser, er 

nødvendigt at ændre gasstrømmen ved bestemte entry- 
og/eller exitpunkter og/eller at starte gasstrømmen på et 
bestemt tidspunkt i gasdøgnet 

2) tidsafhængige produkter, hvis det for at holde transmis
sionsnettet inden for dets driftstekniske grænser, er 
nødvendigt at ændre gasstrømmen i en bestemt periode 
i løbet af gasdøgnet. Transmissionssystemoperatøren 
anvender kun et tidsafhængigt produkt, når det er mere 
økonomisk rationelt og effektivt end køb og salg af en 
kombination af title-produkter eller lokalitetsafhængige 
produkter 

3) tids- og lokalitetsafhængige produkter, hvis det for at 
holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske 
grænser er nødvendigt at ændre gasstrømmen ved 
bestemte entry- og/eller exitpunkter i en bestemt 
periode i løbet af gasdøgnet. Transmissionssystemopera
tøren anvender kun et tids- og lokalitetsafhængigt 
produkt, når det er mere økonomisk rationelt og effektivt 
end køb og salg af en kombination af lokalitetsafhængige 
produkter 

c) kun anvende balanceringsydelser, hvis kortfristede standard
produkter efter den berørte transmissionsoperatørs vurdering 
ikke eller sandsynligvis ikke giver den nødvendige virkning 
for at holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske 
grænser. 

Transmissionssystemoperatøren tager hensyn til omkostnings
effektivitet inden for de respektive niveauer af prioriteringsræk
kefølgen i litra a)-c). 

2. Ved handel af kortfristede standardprodukter skal trans
missionssystemoperatøren prioritere anvendelsen af intradag- 
produkter over day ahead-produkter, hvis og i det omfang det 
er hensigtsmæssigt. 

3. Transmissionssystemoperatøren kan søge den nationale 
regulerende myndighed om tilladelse til at handle gas i en 
tilstødende balanceringszone og få gassen transporteret til og 
fra denne balanceringszone som et alternativ til at handle title- 
produkter og/eller lokalitetsafhængige produkter i sin egen eller 
egne balanceringszoner. Den nationale regulerende myndighed 
kan i forbindelse med afgørelsen om at give tilladelse overveje 
alternative løsninger til forbedring af det nationale markeds 
funktion. Transmissionssystemoperatøren og den nationale 
regulerende myndighed tager de gældende vilkår og betingelser 
op til fornyet overvejelse hvert år. Brugen af denne balancering 
må ikke begrænse netbrugeres adgang til og anvendelse af kapa
citet i det berørte sammenkoblingspunkt. 

4. Transmissionssystemoperatøren offentliggør på årsbasis 
oplysninger om udgifter til og hyppighed og mængde for balan
cering, der iværksættes i overensstemmelse med hvert af kravene 
i stk. 1, og om balanceringer, der er foretaget i medfør af stk. 3.
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Artikel 10 

Handelsplatform 

1. Ved køb af kortfristede standardprodukter handler trans
missionssystemoperatøren 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 transmissions
systemoperatøren. 

2. Transmissionssystemoperatøren bestræber sig på at sikre, 
at de i stk. 1 anførte kriterier er opfyldt på mindst én handels
platform. Hvis transmissionssystemoperatøren 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. Efter indgåelsen af hver handel stiller handelsplatformope
ratøren tilstrækkelige oplysninger til rådighed for handelsdel
tagerne til at bekræfte handelen. 

4. Handelsdeltageren er ansvarlig for fremsendelse af 
handelsmeddelelsen til transmissionssystemoperatøren, jf. 
artikel 5, medmindre ansvaret er overdraget til handelsplatfor
moperatøren eller en tredjepart i overensstemmelse med de 
gældende regler for handelsplatformen. 

5. Handelsplatformoperatøren skal: 

a) offentliggøre oplysninger om udviklingen i den marginale 
købspris og den marginale salgspris hurtigst muligt efter 
hver handel, eller 

b) give transmissionssystemoperatøren oplysningerne, hvis 
transmissionssystemoperatøren vælger at offentliggøre udvik
lingen i den marginale købspris og den marginale salgspris. 
Transmissionssystemoperatøren offentliggør disse oplys
ninger hurtigst muligt. 

Er der mere end én handelsplatformoperatør i samme balance
ringszone, finder litra b) anvendelse. 

6. Handelsplatformoperatøren tillader kun netbrugere at 
handle på handelsplatformen, hvis de er beføjet til at indgive 
handelsmeddelelser. 

7. Transmissionssystemoperatøren underretter hurtigst 
muligt handelsplatformoperatøren om netbrugere, som har 
mistet retten til at indgive handelsmeddelelser i henhold til 
den gældende aftale i kraft, hvilket indebærer suspension af 
netbrugerens ret til at handle på handelsplatformen, uden at 
dette berører andre retsmidler, som handelsplatformoperatøren 
eventuelt har til rådighed i sådanne tilfælde i henhold til de 
gældende regler for handelsplatformen. 

Artikel 11 

Incitamenter 

1. Med henblik på at fremme likviditeten på det kortfristede 
engrosmarked for gas, kan de nationale regulerende myndig
heder give transmissionssystemoperatøren incitamenter til at 
gennemføre effektiv balancering eller til at gennemføre størst 
mulig balancering gennem handel med kortfristede standardpro
dukter. 

2. Transmissionssystemoperatøren kan til den nationale 
regulerende myndighed indsende en incitamentsmekanisme til 
godkendelse, som skal være i overensstemmelse med de gene
relle principper, der er fastsat i denne forordning. 

3. Inden det i stk. 2 nævnte forslag indsendes, kan transmis
sionssystemoperatøren høre aktørerne, enten på transmissions
systemoperatørens eget initiativ eller efter anmodning fra den 
nationale regulerende myndighed. 

4. Incitamentsmekanismen skal: 

a) være baseret på transmissionssystemoperatørens resultater, 
hvorved overgennemsnitlige resultater udløser begrænsede 
betalinger til transmissionssystemoperatøren, og undergen
nemsnitlige resultater udløser betalinger fra transmissions
systemoperatøren; resultaterne måles i forhold til på 
forhånd fastlagte mål, som bl.a. kan være mål for omkost
ninger 

b) tage hensyn til de midler, som transmissionssystemopera
tøren disponerer over til at kunne styre sine resultater 

c) sikre, at deres anvendelse nøjagtigt afspejler ansvarsfor
delingen mellem de involverede parter 

d) være tilpasset udviklingsstadet for det relevante gasmarked, 
hvor de skal anvendes 

e) revurderes jævnligt af den nationale regulerende myndighed i 
nært samarbejde med transmissionssystemoperatøren for at 
evaluere, om og i hvilket omfang ændringer er påkrævet.
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KAPITEL IV 

NOMINERINGER 

Artikel 12 

Generelle bestemmelser 

1. Den gasmængde, der skal specificeres i nomineringer og 
renomineringer, udtrykkes i enten kWh/d for døgnnomineringer 
og -renomineringer eller i kWh/h for timenomineringer og 
-renomineringer. 

2. Transmissionssystemoperatøren kan kræve, at netbrugere 
giver yderligere oplysninger om nomineringer og renomine
ringer ud over dem, der kræves i henhold til denne forordning, 
herunder bl.a. nøjagtige, ajourførte og tilstrækkeligt detaljerede 
prognoser for de forventede tilførsler og udtræk, i overensstem
melse med transmissionssystemoperatørens specifikke behov. 

3. Artikel 13-16 om nomineringer og renomineringer for 
ubundtede kapacitetsprodukter finder tilsvarende anvendelse på 
enkeltstående nomineringer og renomineringer for bundtede 
kapacitetsprodukter. Transmissionssystemoperatører skal 
samarbejde med henblik på gennemførelsen af regler for nomi
nering og renominering af bundtede kapacitetsprodukter i 
sammenkoblingspunkter. 

4. Artikel 15, stk. 3, og artikel 17, stk. 1, berører ikke reglen 
om mindstefrister for afbrydelse i artikel 22 i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 984/2013 af 14. oktober 2013 om fast
sættelse af en netregel for kapacitetsallokering i gastransmis
sionssystemer og supplering af forordning (EF) nr. 715/2009 ( 1 ). 

Artikel 13 

Oplysninger vedrørende nominering og renominering i 
sammenkoblingspunkter 

Nomineringer og renomineringer, som netbrugerne indgiver til 
transmissionssystemoperatørerne for så vidt angår sammenkob
lingspunkter, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 

1) identifikation af sammenkoblingspunktet 

2) gasstrømmens retning 

3) identiteten af netbrugeren eller, hvis det er relevant, dennes 
balanceringsportefølje 

4) identiteten af netbrugerens modpart eller, hvis det er rele
vant, dennes balanceringsportefølje 

5) start- og sluttidspunkt for den gasstrøm, der er indgivet 
nominering eller renominering for 

6) gasdøgnet D 

7) den mængde gas, der ønskes transporteret. 

Artikel 14 

Nomineringsprocedure for sammenkoblingspunkter 

1. En netbruger har ret til at indsende en nominering for 
gasdøgn D til transmissionssystemoperatøren frem til nomine
ringsfristen i gasdøgn D-1. Nomineringsfristen er kl. 13.00 UTC 
(normaltid) eller kl. 12.00 UTC (sommertid) i gasdøgn D-1. 

2. Det er den seneste nominering, som transmissionssyste
moperatøren modtager fra en netbruger inden fristens udløb, 
der tages i betragtning af transmissionssystemoperatøren. 

3. Transmissionssystemoperatøren fremsender meddelelsen 
om de godkendte mængder til de respektive netbrugere inden 
for godkendelsesfristen i gasdøgn D-1. Godkendelsesfristen er 
kl. 15.00 UTC (normaltid) eller kl. 14.00 UTC (sommertid) i 
gasdøgn D-1. 

4. Transmissionssystemoperatørerne på hver side af sammen
koblingspunktet kan aftale at tilbyde en prænomineringscyklus, 
inden for hvilken: 

a) netbrugerne ikke er forpligtet til at indgive nomineringer 

b) netbrugerne kan indgive nomineringerne for gasdøgn D til 
transmissionssystemoperatørerne senest kl. 12.00 UTC (nor
maltid) eller kl. 11.00 UTC (sommertid) i gasdøgn D-1 

c) transmissionssystemoperatøren fremsender meddelelsen om 
de godkendte mængder til de respektive netbrugere senest 
kl. 12.30 UTC (normaltid) eller kl. 11.30 UTC (sommertid) i 
gasdøgn D-1. 

5. Indgives der ingen gyldig nominering af netbrugeren før 
nomineringsfristen, anvender de respektive transmissionssyste
moperatører den standardnomineringsregel, der er aftalt 
mellem de pågældende transmissionssystemoperatører. Trans
missionssystemoperatørerne skal gøre netbrugerne bekendt 
med den standardnomineringsregel, der gælder i et sammen
koblingspunkt. 

Artikel 15 

Renomineringsprocedure for sammenkoblingspunkter 

1. En netbruger har ret til at indsende renomineringer inden 
for renomineringsperioden, der begynder umiddelbart efter 
godkendelsesfristen og tidligst slutter tre timer før afslutningen 
af gasdøgn D. Transmissionssystemoperatøren påbegynder en 
renomineringscyklus i starten af hver time i renomineringsperio
den.
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2. Det er den seneste renominering, som transmissionssyste
moperatøren modtager fra en netbruger, før renomineringscy
klussen påbegyndes, der tages i betragtning af transmissions
systemoperatøren i renomineringscyklussen. 

3. Transmissionssystemoperatøren fremsender meddelelsen 
om de godkendte mængder til de respektive netbrugere inden 
to timer efter starten af hver renomineringscyklus. Starttids
punktet for den faktiske gasstrømsændring er to timer efter 
starten af renomineringscyklussen, medmindre: 

a) netbrugeren anmoder om et senere starttidspunkt eller 

b) transmissionssystemoperatøren giver mulighed for et 
tidligere starttidspunkt. 

4. Det skal antages, at enhver ændring af gasstrømmen sker i 
starten af hver time. 

Artikel 16 

Særlige bestemmelser for sammenkoblingspunkter 

1. Hvis der findes både døgn- og timenomineringer og -reno
mineringer i et sammenkoblingspunkt, kan transmissionssyste
moperatørerne eller de nationale regulerende myndigheder (alt 
efter, hvad der er relevant) høre de berørte aktører med henblik 
på at konstatere, om der bør indgives harmoniserede nomine
ringer og renomineringer på begge sider af det pågældende 
sammenkoblingspunkt. Ved denne høring overvejes som 
minimum følgende: 

a) de finansielle konsekvenser for transmissionssystemopera
tører og netbrugere 

b) virkningen på den grænseoverskridende handel 

c) virkningen på den daglige balanceringsordning i sammen
koblingspunktet(-erne). 

2. Efter denne høring bør eventuelle foreslåede ændringer 
godkendes af de nationale regulerende myndigheder. Når de 
foreslåede ændringer er godkendt, ændrer transmissionssyste
moperatørerne efterfølgende de eksisterende sammenkoblings
aftaler og transportkontrakter eller andre retligt bindende 
aftaler og offentliggør disse ændringer. 

Artikel 17 

Afvisning af nomineringer og renomineringer eller ændring 
af ønsket gasmængde i sammenkoblingspunkter 

1. Transmissionssystemoperatøren kan afvise: 

a) en nominering eller renominering inden for 2 timer efter 
nomineringsfristen eller starten af en renomineringscyklus i 
følgende tilfælde: 

i) den opfylder ikke kravene til indhold 

ii) den indgives af en anden enhed end en netbruger 

iii) godkendelse af døgnnomineringen eller -renomineringen 
giver en implicit negativ nomineringsstrømnings
hastighed 

iv) den overstiger den kapacitet, der er allokeret til netbru
geren 

b) en renominering inden for 2 timer efter starten af renomi
neringscyklussen i følgende andre tilfælde: 

i) den overstiger netbrugerens allokerede kapacitet for de 
resterende timer, medmindre renomineringen indgives 
for at få afbrydelig kapacitet, når denne tilbydes af trans
missionssystemoperatøren 

ii) godkendelse af timerenomineringen medfører en 
forventet ændring i gasstrømmen inden afslutningen af 
renomineringscyklussen. 

2. Transmissionssystemoperatøren må ikke afvise en netbru
gers nominering og renominering alene med den begrundelse, 
at netbrugerens planlagte tilførsel ikke er lig med det planlagte 
udtræk. 

3. Hvis en renominering afvises, skal transmissionssystemo
peratøren anvende netbrugerens seneste godkendte mængde, 
hvis der er en sådan. 

4. Med forbehold af særlige vilkår og betingelser for afbry
delig kapacitet og kapacitet, som er underlagt regler om afhjælp
ning af flaskehalsproblemer, kan transmissionsoperatøren i prin
cippet kun ændre den gasmængde, der er anmodet om under en 
nominering og renominering, hvis der er tale om ekstraordinære 
begivenheder og nødsituationer, hvor der er en åbenlys fare for 
systemets sikkerhed og stabilitet. Transmissionssystemoperatø
rerne underretter den nationale regulerende myndighed om 
eventuelle foranstaltninger, som træffes. 

Artikel 18 

Nominerings- og renomineringsprocedure i ikke- 
sammenkoblingspunkter 

1. Den nationale regulerende myndighed skal, såfremt det 
ikke allerede er fastsat i den nationale lovgivning, efter høring 
af transmissionssystemoperatøren fastlægge for hvilke ikke- 
sammenkoblingspunkter der kræves nomineringer og renomi
neringer. 

2. Hvis der kræves nomineringer og renomineringer i ikke- 
sammenkoblingspunkter, gælder følgende principper: 

a) netbrugerne har ret til at indgive renomineringer for det 
aktuelle gasdøgn på baggrund af disse punkters tekniske 
fleksibilitet 

b) transmissionssystemoperatøren skal godkende eller afvise de 
indgivne nomineringer og renomineringer og tager i denne 
forbindelse hensyn til fristerne i artikel 17.
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KAPITEL V 

DAGLIGT GEBYR FOR UBALANCE 

Artikel 19 

Generelle bestemmelser 

1. Netbrugerne er forpligtet til at betale eller har ret til at 
modtage (alt efter, 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 
transmissionssystemoperatørens fakturaer til netbrugerne. 

3. Det daglige gebyr for ubalance skal være omkostningsægte 
og tage højde for priserne for transmissionssystemoperatørens 
balancering, hvis det er relevant, og for den lille tilpasning, der 
er omhandlet i artikel 22, stk. 6. 

Artikel 20 

Metode til beregning af det daglige gebyr for ubalance 

1. Transmissionssystemoperatøren forelægger metoden til 
beregning af det daglige gebyr for ubalance, der påtænkes 
anvendt i dennes balanceringszone, for den nationale regule
rende myndighed med henblik på godkendelse. 

2. Når den er godkendt, offentliggøres metoden til beregning 
af det daglige gebyr for ubalance på det relevante websted. 
Enhver ajourføring heraf offentliggøres i god tid. 

3. Metoden til beregning af det daglige gebyr for ubalance 
fastlægger: 

a) beregningen af den daglige ubalancemængde, der er 
omhandlet i artikel 21 

b) beregningen af den gældende pris, der er omhandlet i 
artikel 22, og 

c) eventuelle andre nødvendige parametre. 

Artikel 21 

Metode til beregning af den daglige ubalancemængde 

1. Transmissionssystemoperatøren skal beregne en daglig 
ubalancemængde for hver netbrugers balanceringsportefølje for 
hvert gasdøgn i henhold til følgende formel: 

daglig ubalancemængde = tilførsel - udtræk 

2. Beregningen af den daglige ubalancemængde tilpasses, alt 
efter: 

a) om der tilbydes linepack-fleksibilitet og/eller 

b) om der findes en aftale, i henhold til hvilken netbrugere 
leverer gas, herunder som naturalieydelse, for at dække 

i) gas, der ikke er registreret som udtræk, f.eks. tab, måler
fejl og/eller 

ii) gas, som transmissionsoperatøren bruger til systemets 
drift, herunder brændstofgas. 

3. Hvis summen af en netbrugers tilførsel for gasdøgnet er 
lig med summen af netbrugerens udtræk for det pågældende 
gasdøgn, anses netbrugeren for at være i balance for det pågæl
dende gasdøgn. 

4. Hvis summen af en netbrugers tilførsel for gasdøgnet ikke 
er lig med summen af netbrugerens udtræk for det pågældende 
gasdøgn, anses netbrugeren for at være i ubalance for det 
pågældende gasdøgn, og der pålægges et dagligt gebyr for 
ubalance i henhold til artikel 23. 

5. Transmissionssystemoperatøren skal forelægge netbru
geren dennes indledende og endelige daglige ubalancemængde 
i overensstemmelse med artikel 37. 

6. Det daglige gebyr for ubalance baseres på den endelige 
daglige ubalancemængde. 

Artikel 22 

Gældende pris 

1. I forbindelse med beregningen af det daglige gebyr for 
ubalance, jf. artikel 23, bestemmes den gældende pris således: 

a) den marginale salgspris, hvis den daglige ubalancemængde er 
positiv (dvs. netbrugerens tilførsel overstiger netbrugerens 
udtræk i det pågældende gasdøgn), eller 

b) den marginale købspris, hvis den daglige ubalancemængde er 
negativ (dvs. netbrugerens udtræk overstiger netbrugerens 
tilførsel i det pågældende gasdøgn). 

2. Der beregnes en marginal købspris og en marginal salgs
pris 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 invol
veret i, for det pågældende gasdøgn, eller 

ii) den vægtede gennemsnitlige pris for gas for det pågæl
dende gasdøgn, minus en lille tilpasning
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b) den marginale købspris er den højeste pris af følgende: 

i) den højeste pris i en hvilken som helst handel med title- 
produkter, som transmissionssystemoperatøren er invol
veret i, for det pågældende gasdøgn, eller 

ii) den vægtede gennemsnitlige pris for gas for det pågæl
dende gasdøgn, plus en lille tilpasning. 

3. Ved bestemmelsen af den marginale salgspris, den margi
nale købspris og den vægtede gennemsnitlige pris skal de 
pågældende handler være foretaget på handelsplatforme, som 
på forhånd er udpeget af transmissionssystemoperatøren og 
godkendt af den nationale regulerende myndighed. Den 
vægtede gennemsnitlige pris er den energivægtede gennemsnit
lige pris for handler med title-produkter, der er foretaget i det 
virtuelle handelspunkt for det pågældende gasdøgn. 

4. Der defineres en standardregel, hvis stk. 2, litra a) og b), 
ikke giver mulighed for at beregne en marginal salgspris og/eller 
en marginal købspris. 

5. Hvis det godkendes af den nationale regulerende myndig
hed, kan prisen på lokalitetsafhængige produkter inddrages ved 
bestemmelsen af den marginale salgspris, den marginale købs
pris og den vægtede gennemsnitlige pris, hvis transmissions
systemoperatøren foreslår dette, hvorved omfanget af transmis
sionssystemoperatørens brug af lokalitetsafhængige produkter 
tages i betragtning. 

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 grænseover
skridende handel 

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 anden 
værdi over for den nationale regulerende myndighed og få 
den godkendt i henhold til artikel 20. 

Artikel 23 

Dagligt gebyr for ubalance 

1. Ved beregningen af hver netbrugers daglige gebyr for 
ubalance ganger transmissionssystemoperatøren netbrugerens 
daglige ubalance med den gældende pris, der fastlægges i over
ensstemmelse med artikel 22. 

2. Det daglige gebyr for ubalance anvendes som følger: 

a) hvis en netbrugers daglige ubalancemængde for gasdøgnet er 
positiv, antages netbrugeren at have solgt gas til transmis
sionssystemoperatøren svarende til den daglige ubalance
mængde 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 transmis
sionssystemoperatøren svarende til den daglige ubalance
mængde og skal derfor betale det daglige gebyr for ubalance 
til transmissionssystemoperatøren 

KAPITEL VI 

INTRADAG-FORPLIGTELSER 

Artikel 24 

Generelle bestemmelser 

1. En transmissionssystemoperatør må kun pålægge intradag- 
forpligtelser for at tilskynde netbrugere til at forvalte deres 
intradag-position med henblik på at sikre transmissionsnettets 
systemintegritet og for at minimere behovet for balancering. 

2. Hvis transmissionssystemoperatøren er forpligtet til at give 
oplysninger til netbrugerne for at gøre dem i stand til at forvalte 
deres risici i forbindelse med intradag-forpligtelser, skal disse 
oplysninger gives regelmæssigt. I givet fald stilles oplysningerne 
til rådighed efter en enkelt anmodning fra hver netbruger. 

Artikel 25 

Kategorier af intradag-forpligtelser 

Der er tre kategorier af intradag-forpligtelser, som hver især skal 
tilskynde netbrugeren til et bestemt formål, jf. denne artikel: 

1) En intradag-forpligtelse for hele systemet 

udformes med henblik på at tilskynde netbrugerne til at 
holde transmissionsnettet inden for dets driftstekniske græn
ser, og fastlægger følgende: 

a) de driftstekniske grænser, som nettet skal holdes inden 
for 

b) de tiltag, som netbrugerne kan iværksætte for at holde 
transmissionsnettet inden for dets driftstekniske grænser
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c) transmissionssystemoperatørens balancering, når trans
missionsnettets driftstekniske grænser er ved at blive
nået eller nås 

d) fordelingen af udgifter og/eller indtægter på netbrugerne
og/eller konsekvenser for disse netbrugeres intradag-posi
tion som følge af transmissionssystemoperatørens balan
cering 

e) det dermed forbundne vederlag, som baseres på netbru
gerens individuelle intradag-position. 

2) En intradag-forpligtelse for balanceringsporteføljer

udformes med henblik på at tilskynde netbrugerne til at 
holde deres individuelle position inden for en forud fastsat 
margin, og fastlægger følgende: 

a) for hver balanceringsportefølje den margin, som balance
ringsporteføljen skal ligge inden for 

b) hvordan den nævnte margin fastlægges

c) konsekvenserne for netbrugere, der ikke holder sig inden
for den fastlagte margin, og, hvis det er relevant, nærmere
oplysninger om, hvordan det dermed forbundne vederlag
udregnes 

d) det dermed forbundne vederlag, som baseres på netbru
gerens individuelle intradag-position. 

3) En intradag-forpligtelse for et entry-exitpunkt

udformes med henblik på at tilskynde netbrugerne til at 
begrænse gasstrømmen eller variationen af gasstrømmen 
under bestemte forhold i bestemte entry-exitpunkter, og fast
lægger følgende: 

a) begrænsningerne for gasstrømmen og/eller variationen af
gasstrømmen 

b) det entry-exitpunkt eller de grupper af entry-exitpunkter,
som begrænsningerne gælder for 

c) de forhold, under hvilke begrænsningerne gælder

d) konsekvenserne af ikke at overholde begrænsningerne.

Denne forpligtelse kommer oven i alle andre aftaler med slut
kunder, og omfatter bl.a. lokale specifikke begrænsninger og 
forpligtelser vedrørende den fysiske gasstrøm. 

Artikel 26 

Krav til intradag-forpligtelser 

1. Transmissionssystemoperatøren kan forelægge den natio
nale regulerende myndighed et forslag om at indføre eller ændre 

en intradag-forpligtelse. En sådan intradag-forpligtelse kan 
kombinere forskellige elementer fra de typer forpligtelser, der 
er beskrevet i artikel 25, forudsat at forslaget opfylder de krite
rier, der er fastsat i stk. 2. Transmissionssystemoperatørens ret 
til at forelægge et forslag berører ikke den nationale regulerende 
myndigheds ret til at træffe en afgørelse på eget initiativ. 

2. Alle intradag-forpligtelser skal opfylde følgende kriterier:

a) en intradag-forpligtelse og eventuelle tilknyttede intradag-
gebyrer må ikke udgøre en urimelig hindring for den græn
seoverskridende handel eller nye netbrugeres adgang til det
relevante marked 

b) en intradag-forpligtelse pålægges kun, hvis netbrugerne har
modtaget tilstrækkelige oplysninger før et potentielt intra
dag-gebyr anvendes på deres tilførsel og/eller udtræk og
har rimelige midler til at kunne forvalte deres risici

c) hovedparten af de omkostninger, som skal afholdes af
netbrugerne i forbindelse med deres balanceringsforpligtelser,
skal være relateret til deres position ved udgangen af
gasdøgnet 

d) i det omfang, det er muligt, skal intradag-gebyrer afspejle
transmissionssystemoperatørens omkostninger i forbindelse
med en eventuel tilknyttet balancering 

e) en intradag-forpligtelse medfører ikke, at netbrugeres afreg
ning nulstilles i løbet af gasdøgnet 

f) fordelene ved at indføre en intradag-forpligtelse for så vidt
angår en økonomisk rationel og effektiv drift af transmis
sionsnettet opvejer alle potentielle negative virkninger heraf,
herunder også for likviditeten af handler i det virtuelle
handelspunkt. 

3. Transmissionssystemoperatøren kan foreslå forskellige
intradag-forpligtelser for forskellige kategorier af entry- og exit
punkter med henblik på at give bedre incitamenter til forskellige 
kategorier af netbrugere med sigte på at undgå krydssubsidie
ring. Transmissionssystemoperatørens ret til at forelægge et 
forslag berører ikke den nationale regulerende myndigheds ret 
til at træffe en afgørelse på eget initiativ. 

4. Transmissionssystemoperatøren skal høre aktørerne,
herunder de nationale regulerende myndigheder, de berørte 
distributionssystemoperatører og transmissionssystemoperatører 
i tilstødende balanceringszoner, om alle intradag-forpligtelser, 
som denne påtænker at indføre, herunder metoder og forudsæt
ninger, der er anvendt for at nå frem til den konklusion, at 
forpligtelsen opfylder kriterierne i stk. 2.
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5. Efter høringsprocessen skal transmissionssystemopera
tøren udarbejde en henstilling, der bl.a. indeholder det endelige 
forslag og en analyse af: 

a) nødvendigheden af intradag-forpligtelsen, under hensyntagen 
til transmissionsnettets egenskaber og den fleksibilitet, der er 
til rådighed for transmissionssystemoperatøren i form af køb 
og salg af kortfristede standardprodukter eller brug af balan
ceringsydelser, jf. kapitel III 

b) de oplysninger, der er til rådighed for netbrugerne, så de kan 
forvalte deres intradag-positioner rettidigt 

c) den forventede finansielle virkning for netbrugerne 

d) virkningerne for nye netbrugere, som kommer ind på det 
relevante marked, herunder eventuelle negative virkninger 

e) virkningen for den grænseoverskridende handel, herunder de 
potentielle konsekvenser for balancering i tilstødende balan
ceringszoner 

f) virkningerne på det kortfristede engrosmarked for gas, 
herunder markedets likviditet 

g) hvorvidt intradag-forpligtelsen er ikke-diskriminerende. 

6. Transmissionssystemoperatøren forelægger henstillingen 
for den nationale regulerende myndighed med henblik på 
godkendelse af forslaget i henhold til proceduren i artikel 27. 
Sideløbende hermed offentliggør transmissionssystemoperatøren 
henstillingen, dog med forbehold af eventuelle fortrolighedsfor
pligtelser, som denne er bundet af, og sender den til ENTSOG til 
orientering. 

Artikel 27 

Nationale regulerende myndigheders beslutningstagning 

1. Den nationale regulerende myndighed træffer og offent
liggør en begrundet afgørelse inden seks måneder efter 
modtagelsen af den fuldstændige henstilling. Ved afgørelsen af, 
om den foreslåede intradag-forpligtelse skal godkendes, vurderer 
den nationale regulerende myndighed, om den pågældende 
intradag-forpligtelse opfylder kriterierne i artikel 26, stk. 2. 

2. Før den nationale regulerende myndighed træffer den 
begrundede afgørelse, skal den høre de nationale regulerende 
myndigheder i tilstødende medlemsstater og tage hensyn til 
disses synspunkter. De nationale regulerende myndigheder i 
tilstødende medlemsstater kan indhente en udtalelse fra agen
turet i henhold til artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 
713/2009 om den afgørelse, der er nævnt i stk. 1. 

Artikel 28 

Bestående intradag-forpligtelser 

Hvis transmissionssystemoperatøren har en intradag-forpligtelse 
eller intradag-forpligtelser på tidspunktet for ikrafttræden af 

denne forordning, skal transmissionssystemoperatøren senest 
seks måneder efter denne dato følge proceduren i artikel 26, 
stk. 5 til 7, og forelægge intradag-forpligtelsen eller -forpligtel
serne for den nationale regulerende myndighed med henblik på 
godkendelse i overensstemmelse med artikel 27, hvis den/de 
fortsat ønskes anvendt. 

KAPITEL VII 

UDLIGNINGSORDNINGER 

Artikel 29 

Principper for udligning 

1. Transmissionssystemoperatøren skal hverken tjene eller 
tabe på at betale og modtage daglige gebyrer for ubalance, 
intradag-gebyrer, balanceringsgebyrer og andre vederlag i forbin
delse med transmissionssystemoperatørens balancering, der 
anses for at være alle de aktiviteter, som iværksættes af trans
missionssystemoperatøren for at opfylde kravene i denne 
forordning. 

2. Transmissionssystemoperatøren skal videregive følgende 
til netbrugerne: 

a) alle udgifter og indtægter fra daglige gebyrer for ubalance og 
intradag-gebyrer 

b) alle udgifter og indtægter fra balancering, der iværksættes i 
henhold til artikel 9, medmindre den nationale regulerende 
myndighed mener, at disse udgifter og indtægter skyldes 
manglende effektivitet i henhold til de gældende nationale 
regler. Denne mening skal være baseret på en vurdering, 
som: 

i) påviser, i hvilket omfang transmissionssystemoperatøren 
med rimelighed kunne have mindsket de afholdte udgifter 
til balancering, og 

ii) skal foretages under hensyntagen til de oplysninger, den 
tid og de midler, der var til rådighed for transmissions
systemoperatøren på det tidspunkt, hvor denne besluttede 
at foretage balanceringen 

c) alle andre udgifter og indtægter i forbindelse med balance
ring, der iværksættes af transmissionssystemoperatøren, 
medmindre den nationale regulerende myndighed mener, 
at disse udgifter og indtægter skyldes manglende effektivitet 
i henhold til de gældende nationale regler. 

3. Hvis der gives et incitament til at fremme effektiv balan
cering, skal det samlede finansielle tab være begrænset til de af 
transmissionssystemoperatørens udgifter og indtægter, der 
skyldes manglende effektivitet.
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4. Transmissionssystemoperatørerne offentliggør de relevante 
data om de samlede gebyrer, som er omhandlet i stk. 1, og det 
samlede udligningsbidrag i forbindelse med balancering med 
mindst samme hyppighed som de respektive gebyrer faktureres 
til netbrugerne, dog mindst én gang pr. måned. 

5. Uanset stk. 1 og 2 kan transmissionssystemoperatøren i 
sin balanceringsrolle være underlagt en incitamentsmekanisme, 
jf. artikel 11. 

Artikel 30 

Cash flow i forbindelse med udligning 

1. Udligningsbidraget i forbindelse med balancering betales 
af eller til den berørte netbruger. 

2. Den nationale regulerende myndighed fastsætter eller 
godkender og offentliggør metoden til beregning af udlignings
bidrag i forbindelse med balancering, herunder bidragenes 
fordeling mellem netbrugerne, og kreditrisikostyringsregler. 

3. Udligningsbidraget i forbindelse med balancering skal stå i 
forhold til det omfang, i hvilket netbrugeren gør brug af de 
relevante entry- og exitpunkter eller transmissionsnettet. 

4. Udligningsbidrag i forbindelse med balancering anføres 
særskilt, når de faktureres til netbrugerne, og fakturaen ledsages 
af tilstrækkelige støtteoplysninger, som er fastlagt i den i stk. 2 
omhandlede beregningsmetode. 

5. Hvis informationsmodellen variant 2 anvendes, og udlig
ningsbidraget i forbindelse med balancering derfor kan være 
baseret på prognoser for omkostninger og indtægter, skal trans
missionssystemoperatørens metode til beregning af udlignings
gebyret omfatte regler for et særskilt udligningsbidrag i forbin
delse med balancering, der vedrører ikke-døgnaflæste udtræk. 

6. Hvis det er relevant, kan transmissionssystemoperatørens 
metode til beregning af udligningsbidrag i forbindelse med 
balancering omfatte regler for fordeling af udligningsbidraget 
på de forskellige balanceringskomponenter og den efterfølgende 
fordeling af de modsvarende beløb på netbrugerne med sigte på 
at reducere krydssubsidiering. 

Artikel 31 

Ordninger for kreditrisikostyring 

1. Transmissionssystemoperatøren har ret til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger og fastsætte relevante kontraktmæs
sige krav, herunder i forbindelse med kontrol af finansiel sikker
hed, for netbrugere for at afbøde manglende betaling 
vedrørende eventuelle skyldige beløb i forbindelse med de 
bidrag, der er omhandlet i artikel 29 og 30. 

2. De kontraktmæssige krav skal være gennemsigtige, lige for 
alle, stå i et rimeligt forhold til formålet og være defineret i den 
metode, der er omhandlet i artikel 30, stk. 2. 

3. I tilfælde af misligholdelse fra en netbrugers side er det 
ikke transmissionssystemoperatøren, der skal bære opståede tab, 
forudsat, at de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger og 
krav er korrekt gennemført, og sådanne tab dækkes i overens
stemmelse med den metode, der er omhandlet i artikel 30, 
stk. 2. 

KAPITEL VIII 

TILRÅDIGHEDSSTILLELSE AF OPLYSNINGER 

Artikel 32 

Transmissionssystemoperatørernes informationspligt over 
for netbrugerne 

De oplysninger, som transmissionssystemoperatøren stiller til 
rådighed for netbrugerne, vedrører: 

1) den samlede status for transmissionsnettet, jf. punkt 3.4, nr. 
5), i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009 

2) transmissionssystemoperatørens balancering, jf. kapitel III 

3) netbrugerens tilførsel og udtræk for gasdøgnet, jf. artikel 33 
til 42. 

Artikel 33 

Generelle bestemmelser 

1. Hvis transmissionssystemoperatøren ikke allerede stiller 
oplysningerne til rådighed i henhold til bilag I, punkt 3.1.2, i 
forordning (EF) nr. 715/2009, stilles alle oplysningerne, der er 
omhandlet i artikel 32, til rådighed på følgende måde: 

a) tilgængelige på transmissionssystemoperatørens websted eller 
et andet system, hvor oplysningerne findes i elektronisk 
format 

b) vederlagsfrit tilgængelige for netbrugerne 

c) brugervenlige 

d) tydelige, kvantificerbare og let tilgængelige 

e) angivet på et ikke-diskriminerende grundlag 

f) angivet i konsistente måleenheder, enten kWh eller kWh/d 
og kWh/h 

g) angivet på medlemsstatens officielle sprog samt på engelsk. 

2. Hvis der ikke kan aflæses en målt mængde fra en måler, 
kan der anvendes en erstatningsværdi. Denne erstatningsværdi 
anvendes som en alternativ reference uden nogen yderligere 
garanti fra transmissionssystemoperatørens side.

DA L 91/28 Den Europæiske Unions Tidende 27.3.2014

Side 15 af 78



3. At give adgang til oplysningerne skal ikke opfattes som at 
give nogen specifik garanti ud over disse oplysningers tilgæn
gelighed via et fastlagt format og via et fastlagt værktøj såsom 
en webside eller en webadresse og netbrugernes relaterede 
adgang til disse oplysninger under normale anvendelsesbetingel
ser. Transmissionssystemoperatørerne er på ingen måde ansvar
lige for at give yderligere garantier, navnlig hvad angår netbru
gernes IT-systemer. 

4. Den nationale regulerende myndighed træffer beslutning 
om anvendelsen af én informationsmodel pr. balanceringszone. 
For så vidt angår tilrådighedsstillelse af oplysninger om intra
døgnaflæste tilførsler og udtræk, finder de samme regler anven
delse på alle modellerne. 

5. For balanceringszoner, hvor der søges om godkendelse til 
at anvende informationsmodellen variant 2 efter denne forord
nings ikrafttræden, skal transmissionssystemoperatøren eller i 
givet fald den nationale regulerende myndighed gennemføre 
en markedshøring. 

Artikel 34 

Intradøgnaflæste tilførsler og udtræk 

1. For intradøgnaflæste tilførsler til og udtræk fra balance
ringszonen, hvor en netbrugers allokering matcher dennes 
godkendte mængde, er transmissionssystemoperatøren ikke 
forpligtet til at stille andre oplysninger til rådighed end den 
godkendte mængde. 

2. For intradøgnaflæste tilførsler og udtræk fra balancerings
zonen, hvor en netbrugers allokering ikke matcher dennes 
godkendte mængde, stiller transmissionssystemoperatøren i 
gasdøgn D mindst to ajourføringer til rådighed for netbrugeren 
af dennes målte gasstrømme for mindst de samlede intradøgn
aflæste tilførsler og udtræk, hvorved transmissionssystemopera
tøren vælger et af følgende formater: 

a) hver ajourføring dækker gasstrømmene fra begyndelsen af 
det pågældende gasdøgn D, eller 

b) hver ajourføring dækker de yderligere gasstrømme efter dem, 
der blev rapporteret i den foregående ajourføring. 

3. De første ajourføringer skal mindst dække fire timers 
gasstrøm i løbet af gasdøgn D. Ajourføringerne stilles til 
rådighed hurtigst muligt, inden for fire timer efter gasstrømmen, 
og senest kl. 17.00 UTC (normaltid) eller kl. 16.00 UTC (som
mertid). 

4. Tidspunktet for den anden ajourføring fastlægges efter den 
nationale regulerende myndigheds godkendelse og offentliggøres 
af transmissionssystemoperatøren. 

5. Transmissionssystemoperatøren kan anmode netbrugeren 
om at oplyse, hvilke af oplysningerne, der er omhandlet i stk. 2, 
denne har adgang til. På grundlag af det modtagne svar stiller 

den pågældende transmissionssystemoperatør den del af oplys
ningerne, som netbrugeren ikke har adgang til, til rådighed for 
denne i overensstemmelse med stk. 2 til 4. 

6. Hvis transmissionssystemoperatøren ikke er ansvarlig for 
at matche gasmængderne mellem netbrugere som led i alloke
ringsprocessen, skal transmissionssystemoperatøren som en 
undtagelse til stk. 2 mindst stille oplysninger om de samlede 
tilførsler og udtræk til rådighed to gange pr. gasdøgn D for det 
pågældende gasdøgn D. 

Artikel 35 

Døgnaflæste udtræk 

1. Hvis informationsmodellen variant 1 anvendes, stiller 
transmissionssystemoperatøren i gasdøgn D mindst to ajour
føringer til rådighed for netbrugerne af deres tildeling af målte 
gasstrømme for mindst de samlede døgnaflæste udtræk, 
hvorved transmissionssystemoperatøren vælger et af følgende 
formater: 

a) hver ajourføring dækker gasstrømmene fra begyndelsen af 
det pågældende gasdøgn D, eller 

b) hver ajourføring dækker de yderligere gasstrømme efter dem, 
der blev rapporteret i den foregående ajourføring. 

2. Hver ajourføring stilles til rådighed inden for to timer fra 
afslutningen af den sidste time af gasstrømme. 

Artikel 36 

Ikke-døgnaflæste udtræk 

1. Hvis informationsgrundmodellen anvendes: 

a) i gasdøgn D-1 stiller transmissionssystemoperatøren en 
prognose for deres ikke-døgnaflæste udtræk for gasdøgn D 
til rådighed for netbrugerne senest kl. 12.00 UTC (normaltid) 
eller kl. 11.00 UTC (sommertid) 

b) i gasdøgn D stiller transmissionssystemoperatøren mindst to 
ajourføringer af prognosen over deres ikke-døgnaflæste 
udtræk til rådighed for netbrugerne. 

2. Den første ajourføring stilles til rådighed senest kl. 13.00 
UTC (normaltid) eller kl. 12.00 UTC (sommertid). 

3. Tidspunktet for den anden ajourføring fastlægges efter den 
nationale regulerende myndigheds godkendelse og offentliggøres 
af transmissionssystemoperatøren. Herved tages følgende i 
betragtning: 

a) adgang til kortfristede standardprodukter på en handelsplat
form 

b) nøjagtigheden af prognosen for en netbrugers ikke-døgn
aflæste udtræk i forhold til prognosens leveringstidspunkt
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c) tidspunktet, hvor renomineringsperioden slutter, jf. artikel 15, 
stk. 1 

d) tidspunktet for den første ajourføring af prognosen over en 
netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk. 

4. Hvis informationsmodellen variant 1 anvendes, stiller 
transmissionssystemoperatøren i gasdøgn D mindst to ajour
føringer til rådighed for netbrugerne af deres tildeling af målte 
gasstrømme for mindst de samlede ikke-døgnaflæste udtræk, jf. 
artikel 35. 

5. Hvis informationsmodellen variant 2 anvendes, stiller 
transmissionssystemoperatøren i gasdøgn D-1 en prognose til 
rådighed for netbrugerne for deres ikke-døgnaflæste udtræk for 
gasdøgn D, jf. stk. 1, litra a). 

Artikel 37 

Tilførsler og udtræk efter gasdøgnet 

1. Senest ved udgangen af det følgende gasdøgn D+1 stiller 
transmissionssystemoperatøren oplysninger om den foreløbige 
allokering af netbrugerens tilførsler og udtræk i gasdøgn D til 
rådighed for denne sammen med en foreløbig daglig ubalance
mængde. 

a) I forbindelse med informationsgrundmodellen og infor
mationsmodellen variant 1 allokeres al gas leveret til distri
butionssystemet 

b) for informationsmodellen variant 2 skal de ikke-døgnaflæste 
udtræk være lig med en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk 
ifølge day ahead-prognosen 

c) for informationsmodellen variant 1 antages den foreløbige 
allokering og den foreløbige daglige ubalancemængde at 
være den endelig allokering og den endelige daglige ubalan
cemængde. 

2. Hvis en midlertidig foranstaltning, som omhandlet i 
artikel 47 til 51, finder anvendelse, kan oplysningerne om en 
foreløbig allokering og en foreløbig daglig ubalancemængde 
stilles til rådighed inden for tre gasdøgn efter gasdøgn D, hvis 
det ikke er teknisk eller driftsmæssigt muligt at overholde 
bestemmelserne i stk. 1. 

3. Transmissionssystemoperatøren stiller oplysningerne om 
hver netbrugers endelige allokering for dennes tilførsler og 
udtræk og den endelige daglige ubalancemængde til rådighed 
inden for en tidsfrist, der fastsættes i henhold til de gældende 
nationale regler. 

Artikel 38 

Cost-benefit-analyse 

1. Inden to år fra ikrafttræden af denne forordning vurderer 
transmissionssystemoperatøren omkostninger og fordele ved: 

a) hyppigere tilrådighedsstillelse af oplysninger for netbrugere 

b) kortere frister for tilrådighedsstillelse af oplysninger 

c) forbedring af oplysningernes nøjagtighed. 

Cost-benefit-analysen skal omfatte en fordeling af omkostninger 
og fordele på de involverede kategorier af berørte parter. 

2. Transmissionssystemoperatøren hører aktørerne om 
denne vurdering i samarbejde med distributionssystemoperatø
rerne, hvor disse berøres. 

3. På grundlag af høringsresultaterne træffer den nationale 
regulerende myndighed beslutning om alle relevante ændringer 
af tilrådighedsstillelsen af oplysninger. 

Artikel 39 

Distributionssystemoperatørers og prognoseudstedende 
parters informationspligt over for 

transmissionssystemoperatøren 

1. Hver distributionssystemoperatør med forbindelse til en 
balanceringszone og hver prognoseudstedende part stiller de 
oplysninger til rådighed for transmissionssystemoperatøren i 
den pågældende balanceringszone, som denne har behov for 
med henblik på at stille oplysninger til rådighed for netbrugerne 
i medfør af denne forordning. Det omfatter også distributions
systemets tilførsler og udtræk, uanset om det pågældende 
system er en del af balanceringszonen eller ej. 

2. Oplysningerne, deres format og proceduren for deres 
tilrådighedsstillelse fastlægges i samarbejde mellem transmis
sionssystemoperatøren, distributionssystemoperatøren og den 
prognoseudstedende part, alt efter hvad der er relevant, for at 
sikre transmissionssystemoperatørens korrekte tilrådighedsstil
lelse af oplysninger for netbrugerne i henhold til dette kapitel 
og navnlig kriterierne i artikel 33, stk. 1. 

3. Oplysningerne stilles til rådighed for transmissionssyste
moperatøren i samme format, som er fastlagt i henhold til de 
gældende nationale regler, og skal være i overensstemmelse med 
det format, der anvendes af transmissionssystemoperatøren til at 
stille oplysningerne til rådighed for netbrugerne. 

4. Den nationale regulerende myndighed kan opfordre trans
missionssystemoperatøren, distributionssystemoperatøren og 
den prognoseudstedende part til at foreslå en incitamentsmeka
nisme vedrørende levering af en nøjagtig prognose for en 
netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk, som skal opfylde kriteri
erne, der er fastsat for transmissionssystemoperatøren i 
artikel 11, stk. 4.
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5. Den nationale regulerende myndighed udpeger den 
prognoseudstedende part i en balanceringszone efter forudgå
ende høring af de berørte transmissionssystemoperatører og 
distributionssystemoperatører. Den prognoseudstedende part er 
ansvarlig for at prognosticere en netbrugers ikke-døgnaflæste 
udtræk, og i givet fald den efterfølgende allokering. Den 
prognoseudstedende part kan være en transmissionssystemope
ratør, en distributionssystemoperatør eller en tredjepart. 

Artikel 40 

Distributionssystemoperatørens informationspligt over for 
transmissionssystemoperatøren 

Distributionssystemoperatørerne stiller oplysninger til rådighed 
for transmissionssystemoperatørerne om distributionssystemets 
intradøgnaflæste og døgnaflæste tilførsler og udtræk i overens
stemmelse med de oplysningskrav, der er fastsat i artikel 34, stk. 
2 til 6, artikel 35 og artikel 37. Oplysningerne stilles til 
rådighed for transmissionssystemoperatøren inden for en tids
frist, der er tilstrækkelig til, at transmissionssystemoperatøren 
kan stille oplysningerne til rådighed for netbrugerne. 

Artikel 41 

Distributionssystemoperatørers informationspligt over for 
den prognoseudstedende part 

1. Distributionssystemoperatører er ansvarlige for at stille 
tilstrækkelige og ajourførte oplysninger til rådighed for den 
prognoseudstedende part med henblik på anvendelse af den 
prognosemetode for en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk, 
der er beskrevet i artikel 42, stk. 2. Disse oplysninger skal 
stilles rettidigt til rådighed i overensstemmelse med de tidsfri
ster, som den prognoseudstedende part har fastsat som værende 
i overensstemmelse med sine behov. 

2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på informations
modellen variant 1. 

Artikel 42 

Den prognoseudstedende parts informationspligt over for 
transmissionssystemoperatøren 

1. Den prognoseudstedende part forelægger transmissions
systemoperatøren prognoser for netbrugerens ikke-døgnaflæste 
udtræk og efterfølgende allokeringer, som er i overensstemmelse 
med kravene til oplysninger i artikel 36 og 37. Oplysningerne 
forelægges transmissionssystemoperatøren inden for en tidsfrist, 
der er tilstrækkelig til, at transmissionssystemoperatøren kan 
give oplysningerne til netbrugerne, og for day ahead- og intra
dag-prognoser for en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk senest 
én time før de tidsfrister, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, 
litra a) og b), medmindre transmissionssystemoperatøren og den 
prognoseudstedende part aftaler et senere tidspunkt, som er 
tilstrækkeligt til, at transmissionssystemoperatøren kan stille 
oplysningerne til rådighed for netbrugerne. 

2. Metoden til prognoseberegning af en netbrugers ikke- 
døgnaflæste udtræk baseres på en statistisk efterspørgselsmodel, 

hvor hvert ikke-døgnaflæst udtræk har sin egen lastprofil bestå
ende af en formel for variationen i efterspørgslen set i forhold 
til variabler som temperatur, dag i ugen, kundetype og feriepe
rioder. Metoden sendes til høring, inden den vedtages. 

3. Den prognoseudstedende part offentliggør mindst hvert 
andet år en rapport om nøjagtigheden af prognoserne for en 
netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk. 

4. Hvis det er relevant, skal transmissionssystemoperatører 
stille dataene om gasstrømme til rådighed inden for en tidsfrist, 
der er tilstrækkelig til, at den prognoseudstedende part kan 
opfylde sine forpligtelser i henhold til denne artikel. 

5. Stk. 2 og 4 finder tilsvarende anvendelse på informations
modellen variant 1. 

KAPITEL IX 

LINEPACK-FLEKSIBILITET 

Artikel 43 

Generelle bestemmelser 

1. En transmissionssystemoperatør kan tilbyde netbrugerne 
linepack-fleksibilitet, når den nationale regulerende myndighed 
har godkendt de dermed forbundne vilkår og betingelser. 

2. Vilkårene og betingelserne for linepack-fleksibilitet skal 
være i overensstemmelse med netbrugerens ansvar for at balan
cere sine tilførsler og udtræk i løbet af gasdøgnet. 

3. Linepack-fleksibiliteten er begrænset til den linepack-fleksi
bilitet, der er til rådighed i transmissionsnettet, og som den 
pågældende transmissionssystemoperatør anser for ikke at 
være påkrævet til transmissionsfunktioner. 

4. Gas, som netbrugere tilfører eller trækker ud af transmis
sionsnettet i henhold til en fleksibilitetsordning, indgår i bereg
ningen af deres daglige ubalancemængde. 

5. Den udligningsordning, der er beskrevet i kapitel VII, 
finder ikke anvendelse på linepack-fleksibilitet, medmindre 
andet besluttes af den nationale regulerende myndighed. 

6. Netbrugerne underretter den berørte transmissionssyste
moperatør om brugen af linepack-fleksibilitet ved hjælp af 
nomineringer og renomineringer. 

7. Transmissionssystemoperatøren kan undlade at kræve, at 
netbrugerne skal indgive nomineringer og renomineringer, jf. 
stk. 6, hvis fraværet af en sådan anmeldelse ikke underminerer 
udviklingen af et kortfristet engrosmarked for gas, og transmis
sionssystemoperatøren råder over tilstrækkelige oplysninger til 
at foretage en nøjagtig allokering af brugen af linepack-fleksi
bilitet det følgende gasdøgn.
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Artikel 44 

Betingelser for tilrådighedsstillelse af linepack-fleksibilitet 

1. Linepack-fleksibilitet kan kun stilles til rådighed, når alle 
de følgende kriterier er opfyldt: 

a) transmissionssystemoperatøren må ikke være nødt til at 
indgå kontrakter med andre infrastrukturudbydere, f.eks. 
lagerfacilitetsoperatører eller LNG-systemoperatører, for at 
kunne tilbyde linepack-fleksibilitet 

b) indtægterne fra transmissionssystemoperatørens udbud af 
linepack-fleksibilitet skal mindst svare til de omkostninger, 
der er påløbet eller påløber ved at udbyde denne fleksibilitet 

c) linepack-fleksibiliteten skal udbydes på et gennemsigtigt og 
ikke-diskriminerende grundlag og kan udbydes via konkur
rencebaserede mekanismer 

d) transmissionssystemoperatøren må hverken direkte eller indi
rekte afkræve en netbruger eventuelle omkostninger i forbin
delse med at tilbyde linepack-fleksibilitet, hvis den pågæl
dende netbruger ikke har kontraheret linepack-fleksibilitet 

e) levering af linepack-fleksibilitet må ikke være til skade for 
den grænseoverskridende handel. 

2. Transmissionssystemoperatøren skal prioritere nedbrin
gelsen af intradag-forpligtelser højere end udbud af linepack- 
fleksibilitet. 

KAPITEL X 

MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER 

Artikel 45 

Midlertidige foranstaltninger: generelle bestemmelser 

1. Ved mangel på en tilstrækkelig likviditet på det kortfri
stede engrosmarked for gas træffer transmissionssystemoperatø
rerne passende midlertidige foranstaltninger, jf. artikel 47 til 50. 
Balancering, som transmissionssystemoperatøren gennemfører i 
forbindelse med midlertidige foranstaltninger, skal fremme likvi
diteten på det kortfristede engrosmarked for gas i størst muligt 
omfang. 

2. Anvendelse af en midlertidig foranstaltning berører ikke 
gennemførelsen af enhver anden midlertidig foranstaltning som 
en alternativ eller supplerende foranstaltning, forudsat at 
sådanne foranstaltninger sigter mod at fremme konkurrencen 
og likviditeten på det kortfristede engrosmarked for gas og er 
i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastsat i 
denne forordning. 

3. De midlertidige foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1 
og 2, skal udarbejdes og gennemføres af hver transmissions
systemoperatør i overensstemmelse med den rapport, der er 
omhandlet i artikel 46, stk. 1, og godkendes af den nationale 
regulerende myndighed i overensstemmelse med den procedure, 
der er fastlagt i artikel 46. 

4. Rapporten skal indeholde bestemmelser om ophævelsen af 
midlertidige foranstaltninger senest fem år fra denne forord
nings ikrafttræden. 

Artikel 46 

Midlertidige foranstaltninger: årlig rapport 

1. Hvis transmissionssystemoperatøren planlægger at 
gennemføre eller fortsætte gennemførelsen af midlertidige 
foranstaltninger, udarbejder denne en rapport, der skal omfatte: 

a) en beskrivelse af det aktuelle udviklingsstade og likviditeten 
på det kortfristede engrosmarked for gas på det tidspunkt, 
hvor rapporten udarbejdes, herunder, hvis oplysningerne er 
til rådighed for transmissionssystemoperatøren, bl.a.: 

i) antallet af transaktioner i det virtuelle handelspunkt og 
antallet af transaktioner generelt 

ii) bud/tilbudsspredningen og volumen af bud og tilbud 

iii) antal deltagere, som har adgang til det kortfristede 
engrosmarked for gas 

iv) antal deltagere, som har været aktive på det kortfristede 
engrosmarked for gas i et givet tidsrum 

b) en beskrivelse af de midlertidige foranstaltninger, der skal 
gennemføres 

c) årsagerne til at gennemføre de midlertidige foranstaltninger: 

i) en forklaring på, hvorfor de er nødvendige ud fra det 
aktuelle udviklingsstade på det kortfristede engrosmarked 
for gas, der er omhandlet i litra b) 

ii) en vurdering af, hvordan de vil øge likviditeten på det 
kortfristede engrosmarked for gas. 

d) identifikation af de skridt, der tages for at fjerne de midler
tidige foranstaltninger, herunder kriterierne for fastlæggelsen 
af disse skridt og en vurdering af de tilhørende tidsfrister. 

2. Transmissionssystemoperatøren hører aktørerne om den 
foreslåede rapport. 

3. Efter høringsprocessen forelægger transmissionssystemo
peratøren rapporten for den nationale regulerende myndighed 
med henblik på godkendelse. Den første rapport forelægges 
inden seks måneder fra denne forordnings ikrafttræden, og de 
efterfølgende rapporter, som i givet fald ajourfører den, fore
lægges årligt.
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4. Den nationale regulerende myndighed træffer og offent
liggør en begrundet afgørelse inden seks måneder efter 
modtagelsen af den fuldstændige rapport. Afgørelsen meddeles 
straks agenturet og Kommissionen. Ved afgørelsen af, hvorvidt 
rapporten skal godkendes, vurderer den nationale regulerende 
myndighed dens virkning på balanceringsordninger, harmonise
ring, fremme af markedsintegration, sikring af ikke-diskrimina
tion, reel konkurrence og et velfungerende gasmarked. 

5. Proceduren i artikel 27, stk. 2, finder anvendelse.

Artikel 47 

Balanceringsplatform 

1. Hvis det kortfristede engrosmarked for gas har eller
forventes at have utilstrækkelig likviditet, eller hvis tidsafhæn
gige eller lokalitetsafhængige produkter, som transmissionssyste
moperatøren har behov for, ikke med rimelighed kan købes på 
dette marked, oprettes en balanceringsplatform med sigte på 
transmissionssystemoperatørens balancering. 

2. Transmissionssystemoperatørerne overvejer, hvorvidt der
kan oprettes en fælles balanceringsplatform for tilstødende 
balanceringszoner inden for rammerne af samarbejdet mellem 
transmissionssystemoperatørerne, eller hvor der er tilstrækkelig 
sammenkoblingskapacitet til, at en sådan fælles balancerings
platform anses for at kunne gennemføres effektivt. Hvis der 
oprettes en fælles balanceringsplatform, drives den af de 
berørte transmissionssystemoperatører. 

3. Hvis den situation, der er omhandlet i stk. 1, ikke har
ændret sig grundlæggende efter fem år, kan den nationale regu
lerende myndighed, uden at dette berører artikel 45, stk. 4, og 
efter forelæggelse af en passende ændring af rapporten, beslutte 
at fortsætte driften af balanceringsplatformen i en yderligere 
periode på højst fem år. 

Artikel 48 

Alternativ til en balanceringsplatform 

Hvis transmissionssystemoperatøren kan påvise, at en balance
ringsplatform som følge af utilstrækkelig sammenkoblingskapa
citet mellem balanceringszoner ikke kan øge likviditeten på det 
kortfristede engrosmarked for gas og heller ikke gør transmis
sionssystemoperatøren i stand til at foretage effektiv balance
ring, kan transmissionssystemoperatøren benytte et alternativ 
såsom balanceringsydelser efter forudgående godkendelse fra 
den nationale regulerende myndighed. Benyttes et sådant alter
nativ, skal de nærmere betingelser og vilkår for deraf følgende 
kontrakter og de gældende priser og varigheden specificeres. 

Artikel 49 

Midlertidigt gebyr for ubalance 

1. Hvis de midlertidige foranstaltninger, der er
omhandlet i artikel 45, er nødvendige, kan den afledte pris 

beregnes i overensstemmelse med rapporten, jf. artikel 46, 
som træder i stedet for beregningsmetoden for det daglige 
gebyr for ubalance. 

2. I dette tilfælde kan den afledte pris baseres på en fastsat
pris, en erstatning for markedsprisen eller en pris, som afledes af 
handlerne på balanceringsplatformen. 

3. Erstatningen for en markedspris skal søge at opfylde de
betingelser, der er fastsat i artikel 22, stk. 6. Udformningen af 
denne erstatningspris skal tage højde for den potentielle risiko 
for markedsmanipulation. 

Artikel 50 

Tolerancer 

1. Tolerancer finder kun anvendelse, hvis netbrugere ikke har
adgang til: 

a) et kortfristet engrosmarked for gas, som har tilstrækkelig
likviditet 

b) gas, der er nødvendig for at udligne kortfristede udsving i
gasefterspørgsel eller -udbud eller 

c) tilstrækkelige oplysninger om deres tilførsel og udtræk.

2. En tolerance anvendes:

a) på en netbrugers daglige ubalancemængde

b) på et gennemsigtig og ikke-diskriminerende grundlag

c) kun i det nødvendige omfang og i den kortest mulige
periode. 

3. Anvendelsen af en tolerance kan mindske en netbrugers
finansielle risiko fra den marginale salgspris eller den marginale 
købspris for en del af eller hele netbrugerens daglige ubalance
mængde for det pågældende gasdøgn. 

4. Tolerancetærsklen er den største mængde gas, der skal
købes eller sælges af hver netbruger til en vægtet gennemsnits
pris. Hvis der er en resterende mængde gas, som udgør hver 
netbrugers daglige ubalancemængde, som overstiger tolerance
tærsklen, sælges eller købes denne mængde til hhv. den margi
nale salgspris eller den marginale købspris. 

5. Udformningen af tolerancetærsklen:

a) skal afspejle transmissionsnettets fleksibilitet og netbrugerens
behov 

b) skal afspejle netbrugerens risikoniveau ved forvaltning af
dennes balance af tilførsler og udtræk
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c) må ikke underminere udviklingen af det kortfristede engros
marked for gas 

d) må ikke føre til en urimelig forøgelse af transmissionssyste
moperatørens udgifter til balancering 

6. Tolerancetærsklen beregnes ud fra hver netbrugers tilfør
sler og udtræk, med undtagelse af handler i det virtuelle 
handelspunkt, for hvert gasdøgn. Underkategorierne fastsættes 
i henhold til de gældende nationale regler. 

7. Den tolerancetærskel, der gælder for et ikke-døgnaflæst 
udtræk, som er fastsat i henhold til de gældende nationale 
regler, skal være baseret på forskellen mellem den relevante 
prognose for en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk og alloke
ringen for ikke-døgnaflæste udtræk. 

8. Tolerancetærsklen kan omfatte et element, der beregnes 
under hensyntagen til anvendelsen af prognosens afvigelse for 
en netbrugers ikke-døgnaflæste udtræk, der er den mængde som 
den relevante prognose: 

a) ligger over allokeringen for ikke-døgnaflæste udtræk, hvis 
den daglige ubalancemængde er positiv 

b) ligger under allokeringen for ikke-døgnaflæste udtræk, hvis 
den daglige ubalancemængde er negativ. 

KAPITEL XI 

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEM
MELSER 

Artikel 51 

Frigivelse af transmissionssystemoperatørens 
overskydende fleksibilitet 

1. Hvis der findes langfristede kontrakter om indkøb af flek
sibilitet, herunder kontrakter med en løbetid på over et år, som 
er gældende på datoen for denne forordnings ikrafttræden, og 
som giver transmissionssystemoperatøren ret til udtræk eller 
tilførsel af specificerede gasmængder, skal transmissionssystemo
peratøren søge at reducere disse fleksibilitetsmængder. 

2. Ved bestemmelsen af den overskydende mængde fleksi
bilitet, der er til rådighed for tilførsel eller udtræk i henhold 
til en gældende langfristet kontrakt, skal transmissionssystemo
peratøren tage hensyn til brugen af kortfristede standardproduk
ter. 

3. Overskydende fleksibilitet kan frigives enten: 

a) i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat i den 
gældende kontrakt, hvis den indeholder bestemmelser, der 
gør det muligt at reducere den kontraherede gasmængde 
og/eller at ophæve den gældende kontrakt, eller 

b) på følgende måde i mangel af sådanne kontraktlige rettighe
der: 

i) kontrakten forbliver gældende indtil dens udløb i henhold 
til de gældende betingelser og vilkår 

ii) de kontraherende parter overvejer yderligere arrange
menter med henblik på at frigive eventuel overskydende 
gas, som ikke er nødvendig til balanceringsformål, til 
markedet, så andre netbrugere får adgang til større 
mængder fleksibilitet. 

4. Hvis det i henhold til den gældende aftale er muligt at 
reducere fleksibiliteten med en mængde svarende til den 
disponible overskydende mængde, skal transmissionssystemope
ratøren reducere en sådan fleksibilitet så hurtigt, som det med 
rimelighed er muligt efter denne forordnings ikrafttræden, eller 
så snart, det kan fastslås, at der en overskydende mængde. 

5. Transmissionssystemoperatøren hører berørte aktører om 
specifikke forslag, der skal gennemføres som midlertidige 
foranstaltninger med henblik på frigivelse af eventuel oversky
dende fleksibilitet i henhold til en gældende langfristet kontrakt. 

6. Transmissionssystemoperatøren offentliggør oplysninger 
om balancering, der iværksættes i henhold til den gældende 
langfristede kontrakt. 

7. Den nationale regulerende myndighed kan fastsætte mål 
for den andel, hvormed de langfristede kontrakter bør reduceres 
med henblik på at øge likviditeten på det kortfristede engros
marked for gas. 

Artikel 52 

Overgangsbestemmelser 

1. Den nationale regulerende myndighed kan på grundlag af 
en transmissionssystemoperatørs begrundede anmodning give 
denne fireogtyve måneder fra 1. oktober 2014 til at efter
komme denne forordnings bestemmelser, forudsat at transmis
sionssystemoperatøren ikke har gennemført nogen af de i 
kapitel X omhandlede midlertidige foranstaltninger. Hvis den 
nationale regulerende myndighed benytter sig af denne mulig
hed, finder nærværende forordning ikke anvendelse i den pågæl
dende transmissionssystemoperatørs balanceringszone i den 
overgangsperiode, der er fastsat i den nationale regulerende 
myndigheds afgørelse. 

2. Den nationale regulerende myndighed træffer og offent
liggør en begrundet afgørelse i henhold til stk. 1 inden tre 
måneder efter modtagelsen af en sådan anmodning. Afgørelsen 
meddeles straks agenturet og Kommissionen.

DA L 91/34 Den Europæiske Unions Tidende 27.3.2014
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Artikel 53 

Ikrafttrædelse 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

Forordningen anvendes fra den 1. oktober 2015, dog med forbehold af artikel 28, artikel 33, stk. 5, 
artikel 38, stk. 1, artikel 45, stk. 4, artikel 46, stk. 3, artikel 51 og artikel 52. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2014. 

På Kommissionens vegne 

José Manuel BARROSO 
Formand

DA 27.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 91/35
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Indledning 
Nærværende metodeanmeldelse søger Energitilsynets godkendelse af ændring 
af metode til balancering på det kommercielle gasmarked, for at Danmark kan 

leve op til kravene af de fremtidige fælleseuropæiske regler for balancering i 
gastransmissionsnet (Balancing Network Code).  

Implementeringen af de fælleseuropæiske balanceregler vil foregå i to trin: 

• Mod 1. oktober 2014 vil de fleste nødvendige ændringer til balancereg-
lerne implementeres i Regler for Gastransport

• Mod 1. oktober 2015 vil de endelige regler for levering af nDMS data

implementeres

Dermed vil Energinet.dk implementere den komplette netværkskode for balance 

inden den officielle deadline 1. oktober 2015. Nærværende metodeanmeldelse 
omhandler alene ændringer i metode frem mod 1. oktober 2014. Ændringerne 

frem mod 1. oktober 2015 vil kræve et tillæg til nærværende metode eller en 
hel separat metodeanmeldelse. 

I henhold til Lov om naturgasforsyning § 40 skal Energinet.dk SOV hermed an-
melde ændringer i den godkendte metode for balancering i Energinet.dks 

gastransmissionsnet. Ændringerne omhandler følgende områder: 

• introduktion af værktøjet System Commercial Balance (SCB) til at esti-

mere og informere om den totale balance for alle markedsdeltagere i
hver time igennem gasdøgnet

• introduktion af en semi-fysisk grøn/gul zonemodel, som på en transpa-

rent og ikke-diskriminerende måde giver information til markedsdelta-
gerne om den forventet totale SCB og om Energinet.dks interaktion

med markedet
• definering af en grøn zone per gasdøgn, baseret på fysiske beregninger

af forventede system fleksibilitet

• introduktion af markedsbaseret balance for Energinet.dk i gasdøgnet
(gule zone), via handel på Gaspoint Nordic

• øge antallet af opdateringer af DMS data i gasdøgnet fra to til fem gan-

ge
• introduktion af en midlertidig nDMS beregningsmodel indtil 1. oktober

2015 
• skift i prisreference for beregningen af den neutrale gaspris fra den

gennemsnitlige day-ahead pris til den gennemsnitlige within-day pris på

Gaspoint Nordic
• implementering af reglerne for afregning af ubalancer fra Balancing

Network Code

• reducering/ændring af betalingen af ubalancer fra en incitamentsbeta-
ling på plus/minus 35 procent af den neutrale gaspris til en ”Small Ad-

justment” på henholdsvis 0,5 procent og 2 procent, afhængigt af om
SCB slutter i grøn eller gul zone

• fjernelse af det gratis balancebånd i exitzonen, qua den nye model (”er-

stattes” af den grønne zone )
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• fjernelse af Balance Service Aftaler (BSA) qua den nye model (”erstat-
tes” af den grønne zone)

Denne metodeanmeldelse består af følgende afsnit: 

1. Introduktion, hvor baggrund, proces og markedsinvolvering for denne
metodeanmeldelse er beskrevet

2. Beskrivelse af den fremtidige balancemodel samt baggrund for denne
3. Beskrivelse af hvordan ubalancer behandles efter gasdøgnet og priser,

samt baggrund for disse

4. Konsekvensanalyse som behandler den nye balancemodel i forhold til
punkter i transmissionssystemet og transportkunder samt monitorering

af markedet efter 1. oktober 2014
5. Konklusion, der samler op på compliance i forhold til Balancing Network

Code, efter at de anmeldte metodeændringer er implementeret

6. Appendiks 1, hvor materialet fra kundeinvolveringen er samlet

Side 25 af 78



1. Introduktion

1.1 Baggrund 

Der skal være fælles regler for balancering i transmissionssystemer i hele EU 
som en følge af EU-Kommissionens 3. liberaliseringspakke for energi. Balance-

ringen skal med disse regler blive markedsbaseret og understøttende for handel 
med gas på tværs af entry/exitsystemer i EU.  

Reglerne - den såkaldte Balancing Network Code (BAL NC) udarbejdes af de 
europæiske gastransmissionsselskaber (ENTSOG) inden for de rammer 
(Framework Guidelines), som er udstukket af de europæiske energiregulatorer 

(ACER) og EU-Kommissionen.  

ENTSOG afleverede BAL NC til EU-Kommissionen i november 2012. Herefter er 
BAL NC blevet behandlet af ACER og blev i efteråret 2013 godkendt af med-
lemsstaterne. Det forventes, at den færdige BAL NC er implementeret i Regule-

ring 715/2009 i april 2014 med primær implementeringsfrist til oktober 2015. 

Energinet.dk igangsatte primo 2011 et projekt om kommerciel balancering, der 

skulle analysere de markedsmæssige aspekter af en fremtidig europæisk balan-
cemodel. Projektets analyser leverede input til ENTSOGs arbejde med BAL NC 

og regelændringer hos Energinet.dk. 

Som resultat heraf ændrede Energinet.dk i oktober 2011 balanceringsreglerne 

for at tage et skridt mod de kommende BAL NC ved at reducere det gratis ba-
lancebånd i exitzonen fra 5 til 3 procent, og ved at reducere prisen for at være i 
ubalance fra 1,5/0,5 procent af den neutrale gaspris til 1,35/0,65 procent. Et 

mindre skridt blev ligeledes taget i oktober 2012 ved at skifte beregningen af 
den neutrale gaspris fra månedsgennemsnit til dagspriser. 

1.2 BAL NC – overordnede principper 

Overordnet set så består den fremtidige europæiske model af tre grundprincip-

per (jf ACER Framework Guidelines ): 

1) Markedet (transportkunderne) spiller en større rolle i, at det samlede
system er i balance - med TSOen som aktiv markedsdeltager

2) Transportkunderne skal have de rigtige markedsværktøjer til at kun-

ne udføre sin rolle som balanceansvarlig (nem og effektiv adgang til at
kunne handle med gas)

3) Transportkunderne skal have nok data for at kunne udføre sin rolle som

balanceansvarlig (løbende kendskab til sin egen og systemets balance-
position, også i gasdøgnet).

Dermed skal der ske følgende overordnede ændringer fra balancemodellen, som 
er gældende i dag: 

• Brugen af systemværktøjerne ændres: TSO bruger gradvist mindre sy-

stemoperatørlager til den fysiske balancering » transportkunderne
”overtager” gradvist mere af den fysiske balancering gennem køb og
salg på engrosmarkedet
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• Handlen med gas til sikring af balance i gassystemet flyttes: fra pri-
mært dagen før levering (day-ahead) » til primært levering inden for

dagen (within-day)
• Data om balance i de enkelte transportkunders gasportefølje udsendes:

en gang efter gasdøgnet » flere gange i gasdøgnet
• Likviditet på markedet: ikke stort behov for adgang til fleksibel gas på

likvidt marked » stort behov for adgang til fleksibel gas på likvidt mar-

ked.

Implementeringen af BAL NC medfører altså nogle krav til strukturelle ændrin-

ger af det danske engrosmarked for gas, herunder navnlig fremme af en likvid 
handelsplatform (børs) for handel med gas within-day, og at TSO’en på daglig 

basis foretager dispositioner i markedet for at varetage den fysiske balance-
ringsforpligtelse i systemdriften.  

På længere sigt forventer Energinet.dk, at ovennævnte strukturelle markeds-
ændringer, som fremmer markedet for handel med gas tæt på selve leverings-

tidspunktet, også vil fremme mulighederne for anvendelse af gassystemet 
(transmissions- og lagerinfrastruktur) som back-up i det samlede danske ener-
gisystem ved indførelsen af flere vedvarende energikilder med fluktuerende 

produktionsmønster.   

1.3 Proces og markedsinvolvering 

BAL NC sætter de overordnede rammer for, hvordan balancereglerne i med-
lemslandende skal designes, men indeholder også en række valgmuligheder i 

forhold til implementeringen. Det vil sige, at det enkelte medlemsland har visse 
frihedsgrader i forhold til at designe balancereglerne, så de passer med forhol-
dende i det pågældende land. 

Slutdesignet af det nye danske balancesystem er udarbejdet ud fra: 1) inspira-

tion fra balancemodeller i andre EU lande; 2) det danske systems karakteristika 
og 3) markedsinvolvering, skitseret i figuren nedenfor:  

Skitsering af proces for udvikling af balancereglerne i Danmark 

Siden sommeren 2013 er transportkunderne blevet direkte involveret flere gan-
ge i udviklingen af balancereglerne, igennem: 

• 3 User Group møder omkring balance, i september 2013, i december
2013, samt i februar 2014

• 1 Shipper Task Force proces, i november/december 2013
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• 3 uofficielle høringer/svar på konkrete spørgsmål i juni 2013, januar
2013, samt februar 2013

Energinet.dk har involveret transportkunderne på et tidligt tidspunkt i proces-

sen for at sikre en bredt forankret model og for at sikre, at transportkundernes 
ekspertise indgik i modeludviklingen. Nedenfor er skitseret de emner, hvor 
transportkunderne har haft størst indflydelse: 

Eksempler på emner hvor markedet har haft stor indflydelse på det endelige modeldesign 

Materialet fra kundeinvolveringen er samlet i appendiks 1. 
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2. Den kommercielle balancemodel efter 1. oktober

2014 

2.1 Beskrivelse af nyt model design 

Balancemodellen består af følgende elementer1: 

• Transportkunden’s balance (TK balance) er den enkelte transportkundes

samlede daglige balance, dvs. summen af entry nomineringer i gasdøg-
net minus summen af exit nomineringer i gasdøgnet

• Estimat af samlede kommercielle balance i gasdøgnet E(SCB) er Energi-
net.dks samlede forecast i gasdøgnet af, hvor SCB forventes at være i

slutingen af døgnet baseret på nomineringer, allokeringer og forecast af
forbrug

• Den samlede kommercielle balance (SCB) er summen af alle transport-
kunders balanceposition for hele gasdøgnet opgjort, når døgnet er slut

(Energibalancen)

• Grøn zone er det prædefinerede område, hvori den samlede kommerci-

elle balance kan befinde sig i uden, at Energinet.dk skal foretage sig
nogen handling

• Gul zone er Energinet.dks reaktionszone på hver side af den grønne zo-
ne (plus/minus), hvor der skal tages handling via prædefinerede mar-

kedsværktøjer

Balancemodellen er illustreret i figuren nedenfor: 

Illustration af balancemodellen 

Den grønne zone er dikteret af fysikken2. Størrelsen på zonen afhænger af for-

skellige parametre såsom tryk, aftag, driftsscenarie o.a. Beregningen af zoner-
ne kan ske helt ned til dagen før. De vil som udgangspunkt blive beregnet for et 
længere tidsinterval (eks. efter årstiderne), men stadig med mulighed for at 

1 Se også ”Final model paper for the new balancing rules in the natural gas transmission 

system from 1 October 2014” 
2 Se uddybning på slides ”User Group on balancing_06022014” 
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ændre størrelsen inden for det pågældende tidsinterval. Den endelige udmel-
ding af zonerne sker dagen før det pågældende gasdøgn og låses derefter fast. 

Før gasdøgnet beregnes den første prognose for, hvor den samlede kommerci-

elle balance E(SCB) vil ende i slutningen af gasdøgnet. E(SCB) vil dels bestå af 
nomineringerne fra grænsepunkterne og lagerne, og dels af forecast af exitzo-
neforbruget beregnet af Energinet.dk. Efter den første prognose er publiceret, 

vil forventningen til slutbalancen blive beregnet hver time igennem hele gas-
døgnet (de lilla stjerner i figuren). Den blå stjerne repræsenterer den faktiske 
slutposition for SCB, som bliver brug til afregningen (Energibalancen). 

Den grøn/gule zonemodel og E(SCB) vil blive kommunikeret ud til markedet via 

Energinet.dk Online samt via app og/eller SMS service. Således kan transport-
kunderne følge den kommercielle balance time for time (i overensstemmelse 
med BAL NC Artikel 32, stk. 1 og 2). 

2.1.1 TSO reaktionsmekanisme i gasdøgnet 

Når prognosen i gasdøgnet bevæger sig ud i gul zone, betyder det, at der er en 
forventning til, at SCB vil slutte døgnet i for stor ubalance i forhold til det tillad-
te på dagen. Dette vil afføde en reaktion fra Energinet.dk’s side af i form af en 

handel på Gaspoint Nordic. Handlen har to formål: 

1) Handlen skal bevirke, at modparten, som Energinet.dk handler med (el-

ler en transportkunde længere ude i handelskæden), foretager en re-
nominering i den rigtige retning, der resultere i en fysisk indførsel eller

aftag i gassystemet. Gasbalancen er i sig selv neutral i forhold til gas-
børshandler (virtuel), men en transportkunde, der for eksempel sælger
gas på gasbørsen, vil skulle øge tilførslen af gas

2) Prisen, som Energinet.dk handler til, skal bruges til at afregne ubalancer
med i slutningen af gasdøgnet (se afsnit 3 nedenfor, samt BAL NC Kapi-

tel 5)

De eksakte handelstidspunkter og mængder for Energinet.dks handel i gul zone 

vil være transparente for markedsdeltagerne. Der er lagt op til, at Energinet.dk 
ikke selv vil lægge bud ud for at undgå, at Energinet.dk skal indikere en pris. I 
stedet vil Energinet.dk tage bedste bud indtil mængden er handlet ud fra de 

bud, der ligger i markedet.  

2.2 Baggrund for metodeændring 

Ifølge BAL NC kapitel 3 (Artikel 6-11), skal TSOen kun foretage en handling i 
forhold til balance for blandt andet at opretholde transmissionssystemet inden 

for systemets operationelle grænser. Den handling, som TSOen skal foretage i 
denne sammenhæng, skal foregå via de kommercielle produkter på markedet, 

primært within-day og day ahead produkter, på en handelsplatform.  

Det vil grundlæggende sige, at Energinet.dk skal udarbejde en model, der for-

tæller, hvornår og hvordan vi skal reagere på det kommercielle marked for at 
opretholde balancen i transmissionssystemet inden for systemets operationelle 
bånd. 
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GTS i Holland og Fluxys i Belgien benytter begge en form for lyskrydsmodel, 
hvor den kommercielle balance kan være i grøn, gul eller rød. Modellen fortæl-

ler TSOen og omverden om, hvornår og hvordan TSOen vil reagere. Der er en 
række fordele i en sådan model: 

• Modellen er transparent, da alle på markedet kan se, hvornår og hvor-
dan TSOen vil reagere

• Modellen er bygges på objektive kriterier for hvornår, hvordan og hvor
meget TSOen skal handle

• Modellen er designet til at være ikke-diskriminerende på samme niveau

eller endda bedre end det nuværende balancesystem.

Systemerne i Holland og Belgien er kendetegnet ved, at de begge udfordrer 
kravet fra BAL NC om, at et system skal være døgnbaseret idet begge systemer 
er yderst dynamiske og kan reagere på ubalancer i den enkelte time. I Danmark 

har vi et døgnbalancesystem, og der er ikke sket nogen fysiske ”negative for-
værringer” af det fysiske system, som skulle indikere, at vi ikke kan fortsætte 

med den samme fleksibilitet i døgnet, også efter 1. oktober 2014 (fleksibiliteten 
er måske endda forbedret i kraft af den nye kompressor ). 

Det vil sige, at for at balanceregimet i Danmark skal afspejle de danske forhold, 
vil modellen ikke være designet til at reagere på ubalancer i den enkelte time, 
men vil skulle kunne reagere på forventningen til den samlede ubalance i gas-

døgnet, i hver time.  

Ved at indføre et sådant reaktionsmønster i gasdøgnet fra Energinet.dks side, 
ændres incitamentsstrukturen sig i balancemodellen. I det nuværende system 
er høje adfærdsregulerende gebyrer nødvendige3 for at sikre, at hver transport-

kunde har incitament til at balancere sin portefølje. I det nye balancesystem er 
det Energinet.dks reaktion i gul zone, der skaber incitamentet til at balancere.  

2.2.1 Valg af handelsplatform 

Ifølge BAL NC skal TSOen bruge en handelsplatform til bringe systemet i balan-

ce, da det er den eneste måde, TSOen kan sikre en transparens og ikke diskri-
minerende måde at handle på. Desuden har TSOen brug for en pris på balance 
gas, som TSOen kan videre sende til den/de transportkunder, der i slutningen 

af gasdøgnet har en ubalance i samme retning, som systemet. 

I Kapitel 3 (Artikel 10) i BAL NC står der, at anvendelse af en handelsplatform 
har første prioritet. Handelsplatformen skal opfylde seks kriterier: 

a) den giver tilstrækkelig støtte i løbet af gasdøgnet til, at transportkunder
kan handle og transmissionssystemoperatørerne foretage passende ba-
lancering 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

3 1,35/0,65 procent af den neutrale gaspris 
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f) den sikrer, at alle handler behørigt meddeles transmissionssystemope-
ratøren.

Kriterierne fastslår overordnet, at handelsplatformen skal sikre transparens og 

ikke diskriminerende aktivitet, samt at likviditeten skal være til stede. TSOen 
skal være med til at sikre, at handelsplatformen opfylder de seks kriterier. Hvis 
TSOen ikke kan sikre, at disse kriterier er opfyldt, skal TSOen gå videre med 

udvikling af en balanceplatform.   

I Danmark har vi en gasbørs, Gaspoint Nordic, som i udgangspunkt overholder 

alle kriterierne. Transportkunderne i Danmark har til Shipper Task Force mø-
derne i efteråret 2013 understreget, at de gerne ser, at Gaspoint Nordic bruges 

som handelsplatform, og at likviditeten skal øges.  

Det kan dog være en udfordring at sikre nok likviditet – især i ydertidspunkter-

ne. Dette skyldes ene og alene det danske markeds størrelse. Det nødvendige 
system til at understøtte likviditeten er til stede. Derfor vil Energinet.dk ikke 

umiddelbart kunne sikre mere likviditet, hvis Energinet.dk vælger at udvikle en 
balanceplatform. Der tages dog forskellige initiativer i modellen til at fremme 
likviditeten.  

Også erfaringer fra udlandet peger på det uhensigtsmæssige i at bruge flere 
handelsplatforme: 

• I Holland har man udviklet en balanceplatform til at handle ubalance-
gas, men GTS har erkendt, at deres balanceplatform har drænet den

hollandske børs for likviditet og vil i løbet af sommeren 2014 stoppe
handel på deres balanceplatform.

• I Tyskland handler de tyske TSO’er mellem 80-90 procent af deres be-

hov for balance gas på henholdsvis EEX og GASPOOL. De tyske TSO’er
bruger dog stadig bilaterale handelsplatforme, når de skal handle ikke
standardiserede produkter. De tyske transportkunder har gjort de tyske

TSO’er opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at der er flere handels-
platforme, som transportkunderne skal orientere sig på og bedt de ty-

ske TSO’er om at lukke for muligheden for at handle på de bilaterale
handelsplatforme.

• I Belgien har Fluxys udviklet deres balancesystem med, at Fluxys hand-

ler alt deres behov for balancegas på gasbørsen (Zeebrugge). I UK
handler National Grid alt deres behov for balancegas på On-the-day
Commodity Market (OCM). Det er desuden også på OCM, at gastrans-

portkunderne kan handle within-day og day-ahead produkter.

2.2.2 Initiativer til at samle likviditeten 

I samarbejde med Gaspoint Nordic foreslår Energinet.dk at bruge tidsbegrænset 
åbningsvinduer for sikre, at likviditeten koncentreres. I dag ses det ofte, at det 

meste af handelsaktiviteten sker lige før lukketid. Derfor, hvis man vælger at 
have en børs, der har åben 24 timer, syv dage om ugen, vil det ikke være mu-

ligt på forhånd at vide, hvornår handelsaktiviteten vil ske. Det vil betyde store 
ressourcer for primært mindre markedsaktører at skulle overvåge markedet og 
være klar til at handle, når aktiviteten foregår. Derfor vil det være mere hen-
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sigtsmæssigt at have åbningsvinduer i løbet af dagen, hvor likviditeten kan 
være til stede.  

Gaspoint Nordic vil efter al sandsynlighed fortsætte med at have de eksisteren-

de åbningstider som i dag, men får åbningstiden udvidet med et sæt handels-
vinduer. Vinduerne skal ligge i forlængelse af, at markedsaktørerne har fået 
deres balancestatus. Når markedsdeltagerne får oplysninger om deres balance-

status får de samtidig også besked om E(SCB), som offentliggøres hver time. 
Tabelen nedenunder viser, hvornår handelsvinduerne cirka vil ligge. Gaspoint 
Nordic kan vælge at holde længere åben.  

Tabel, der viser hvornår handelsvinduerne cirka vil ligge 

Energinet.dk er opmærksom på, at der kan være behov for brug for en market 

maker4. Indtil videre vil Energinet.dk afvente, hvordan markedet vil reagere på 
implementeringen af den nye balancemodel for at vurdere, hvordan markedet 
reagerer, og om der er behov for en market maker (se også afsnit 4.3 om mar-

kedsovervågning).  

2.2.3 Valg af kortfristede standardprodukter 

Ifølge BAL NC Artikel 6 skal TSOen primært balancere via de kortfristede stan-
dartprodukter, beskrevet i Artikel 7, eller via balanceringsydelser, beskrevet i 

Artikel 8. Prioriteringsrækkefølgen (Merit Order) er beskrevet i Artikel 9, og 
lægger størst vægt på brugen af de kortfristede handelsprodukter (day-ahead 

og within-day). 

Merit order for de forskellige typer kontrakter er: 

1. Title produkt (within day eller day ahead)
2. Produkt med levering på et specifikt punkt
3. Midlertidig title produkt

4. Midlertidigt produkt med levering på et specifikt punkt
5. Brug af Balance Service Aftale

Da Energinet.dk kun skal handle i markedet for at bringe balancen tilbage i 
gasdøgnet, giver det ikke mening at skulle bruge et day ahead produkt, da det-

te først vil tilføre/fraføre gas det følgende døgn. Desuden har Energinet.dk ikke 
brug for produkter, hvor der er levering på et specifikt punkt. Disse produkter 

er tænkt til TSOer, hvor der næsten ingen likviditet er, eller hvor der kan være 
fysiske grunde til at leverancen skal være punktspecifik. 

4 En market maker er en transport kunde eller lignende, der lægger et købs og et salgstil-

bud på børsen. På den måde bliver der indikeret et prisniveau for de andre markeds-

deltagere.   
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I dag har Gaspoint Nordic allerede en within day kontrakt. Ifølge Artikel 7(3c) er 
hensigten, at gassen skal leveres løbende over det resterende gasdøgn fra kon-

trakten er handlet med samme mængde gas leveret i hver time. I Gaspoint 
Nordics nuværende within day kontrakt får transportkunderne alt gassen leveret 

i den sidste time af gasdøgnet. Energinet.dk er i dialog med Gaspoint Nordic i 
forhold til at tilpasse within day kontrakten til hensigten beskrevet i BAL NC og i 
forhold til den generelle harmonisering, der er i Europa af de forskelige kontrak-

ter mellem de forskellige europæiske gasbørser.  

Gaspoint Nordic har påpeget, at deres nuværende within day kontrakt er bredt 

anerkendt og forstået af markedet, og at det vil være omkostningsfuldt at skul-
le ændre kontrakten. I forhold til at få modellen til at virke har det ingen indfly-

delse, hvornår gassen bliver leveret, da transportkunderne i det danske system 
kender til kontrakten og kan tage højde for, at gassen først bliver leveret i sid-
ste time.  

2.2.4 Dataunderstøttelse 

En væsentlig forudsætning for metodeændringen er, at denne understøttes af 
en øget datamængde om transportkundernes balanceposition i gasdøgnet, be-
skrevet i BAL NC Kapitel 8 (primært Artikel 34 og 36). Dette skal ifølge BAL NC 

ske via oplysning om forbrugsdata hos slutbrugere, som skal leveres to eller 
flere gange i gasdøgnet.  

Transportkunderne får i dag to opdateringer i løbet af gasdøgnet omkring deres 
DMS kunders aftag, se figur nedenfor: 

Skitsering af within-day data i dag 

I dialog med transportkunderne har kunderne givet udtryk for, at frekvensen af 
DMS data skal øges fra to til fem gange i gasdøgnet, for at transportkunderne 
har det nødvendige data til at kunne balancere efter. Distributionsselskaberne 

vil i udgangspunktet gerne efterkomme dette ønske: 
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Skitsering af within-day data efter 1. oktober 2014 

Det er samtidigt essentielt, at sikkerheden for dataleverancen øges markant i 
forhold til i dag. Energinet.dk er i god dialog med DSO’erne om, at antallet af 

leverancer skal øges til fem gange i gasdøgnet, samt om at finde det rette mi-
nimumsniveau for datakvaliteten og antal succesfulde leverancer pr. måned 

(den forventes at ligge på 98 procent).  

For nDMS data udarbejder Energinet.dk frem mod 1. oktober 2014 en midlerti-

dig løsning, da den færdige nDMS løsning først implementeres frem mod 1. 
oktober 2015.  

På nuværende tidspunkt oplyser Energinet.dk løbende på hjemmeside det 
samlet timeforbrug i exitzonen fordelt på de 5 distributionsområder. Yderligere 

oplyses timeværdier for det seneste år.  

For at forbedre denne service kan Energinet.dk supplerer oplysningerne om det 

samlet forbrug (per DSO) med det samlede DMS forbrug (per DSO), der kan 
opgøres på baggrund af modtagne DMS porteføljer fem gange i døgnet. På 
baggrund af disse data kan transportkunder løbende få oplysninger om 

residualforbruget i de fem distributionsområder og dermed også en indikation af 
det forventede nDMS forbrug. 

2.2.5 Fremtidige samarbejde med Gasunie 

Der er aftalt et samarbejde med Gasunie om at analysere muligheden for at 

koble balancemarkederne mellem Danmark, GASPOOL og Holland tættere 
sammen i fremtiden. Samarbejdet forventes at begynde i løbet af 2014.  
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3. Udligning af ubalancer for gasdøgnet og prissæt-

ning

3.1 Beskrivelse af ny metode 

Den foreslåede model er en cash out model. Det betyder, at den mængde gas, 
hver enkelte transportkunde har i slutningen af gasdøgnet, bliver udlignet til 
nul. Mængden af ubalance gassen afregnes med Energinet.dk efter et fast prin-

cip.  

Helt konkret betyder dette i den nye balancemodel: 

Illustration af, når Energinet.dk ikke har handlet 

- Hvis Energinet.dk ikke har handlet i løbet af dagen bliver transportkun-

den afregnet følgende: 
Neutral gas pris +/- small adjustment * mængden af ubalancen 

hvor neutral gas pris er det vægtede gennemsnit af alle handler af 

within day kontrakten på den pågældende dag på Gaspoint Nordic.  

Illustration af, når Energinet.dk har handlet i løbet af dagen 
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- Hvis Energinet.dk handler i løbet af dagen, vil transportkunden, der i 
slutningen af dagen er på den side, hvor E(SCB) er gået i gul zone, bli-

ve afregnet 
Pris * mængden af ubalancen 

hvor Pris vil være den mindst attraktive pris af enten Energinet.dks 
handelspris eller neutral gas pris tillagt/fratrukket small adjustment. 

Omvendt vil transportkunderne, der i slutningen af dagen, er på den 
modsatte side, hvor E(SCB) er gået i gul zone, blive afregnet  

Neutral gas pris +/- small adjustment * mængden af ubalancen 

hvor neutral gas pris er det vægtede gennemsnit af alle handler af 
within day kontrakten på den pågældende dag på Gaspoint Nordic. 

Illustration af når Energibalancen ender i gul zone 

- Hvis Energibalancen ender gasdøgnet med at være i gul zone, vil de 

transportkunder, der har en ubalance i samme retning som energiba-
lancen, blive afregnet 

Neutral gas pris +/- small adjustment(*) * mængden af ubalan-

cen 
hvor neutral gas pris er det vægtede gennemsnit af alle handler af 

within day kontrakten på den pågældende dag på Gaspoint Nordic. 

Omvendt vil transportkunder, der har en ubalance i modsat regning af 

energibalancen, blive afregnet 
Neutral gas pris +/- small adjustment * mængden af ubalancen 

hvor neutral gas pris er det vægtede gennemsnit af alle handler af 

within day kontrakten på den pågældende dag på Gaspoint Nordic. 

Størrelsen af small adjustment er +/- 0,5 procent af den neutrale gas pris for at 
intensivere transportkunderne til at bruge Gaspoint Nordic til at balancere i 
stedet for at bruge Energinet.dk. Dog vil størrelsen af small adjustment (*) 

være 2,0 procent af den neutrale gaspris, når Energibalancen ender i gul zone. 
Dette er for at intensivere transportkunderne til at bruge andre muligheder til at 

balancere i stedet for at bruge Energinet.dk.   
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3.2 Baggrund for metodeændring 

I Kapitel 5 i BAL NC står der, at hvis forskellen mellem transportkundens indtag 
og udtag er forskelligt fra nul i slutningen af gasdøgnet, er transportkunden i 
ubalance og skal betale en ubalance pris for forskellen (se Artikel 21(4)). 

Desuden omhandler kapitel 5, hvordan den daglige ubalance pris skal beregnes. 
I Artikel 19(3) står der: 

The daily imbalance charge shall be cost reflective and shall take account of the 

prices associated with transmission system operator’s balancing actions, if any, 

and of the small adjustment referred to in Acticle 22(6). 

Hvis mængden af transportkundens ubalance er positiv, skal transportkunden 

sælge gassen til TSOen til den marginale salgspris, og omvendt, hvis mængden 
er negativ, skal TSOen sælge gassen af transportkunden til den marginale 
købspris (se Artikel 22(1)). 

Ifølge Artikel 22(2) beregnes den marginale salgspris således: 

a) Den marginale salgspris er den laveste pris af
i. Den laveste pris TSOen har opnået ved eventuelle salg af gas i

løbet af gasdøgnet eller

ii. Den vægtede gennemsnitspris for alle handler af en within day
kontrakt på Gaspoint Nordic i løbet af gasdøgnet minus et min-
dre incitamentsgebyr

b) Den marginale købspris er den højeste pris af
i. Den højeste pris TSOen har opnået ved eventuelle køb af gas i

løbet af gasdøgnet eller
ii. Den vægtede gennemsnitspris for alle handler af en within day

kontrakt på Gaspoint Nordic i løbet af gasdøgnet plus et mindre

incitamentsgebyr

Da Energinet.dk kun går i markedet, når E(SCB) er i gul zone, vil (i) kun gøre 
sig gældende på dage, hvor E(SCB) har været i gul zone og Energinet.dk har 
været i markedet. Den vægtede gennemsnitspris for alle handler af en within 

day kontrakt er det samme som den neutrale gas pris for within day. Allerede i 
dag offentliggør Gaspoint Nordic denne pris på deres hjemmeside.   

I Artikel 22(6) står der, at small adjustment skal give transportkunderne inci-
tament til at balancere deres indtag og udtag. Desuden skal størrelsen af small 

adjustment ikke være en hindring for udviklingen af gasmarkedet. I Artikel 
22(7) bliver det præciseret, at small adjustment ikke må overstige ti procent af 
det vægtede gennemsnitspris. 

3.2.1 Baggrund for forskel i størrelsen af small adjustment 

Størrelsen af small adjustment er sat således, at det intensiverer transportkun-
derne til at bruge Gaspoint Nordic til at balancere og/eller andre muligheder end 
Energinet.dk. Transaktionsomkostningerne på Gaspoint Nordic er pt. 0,03 

EUR/MWh5. Med en størrelse på small adjustment på 0,5 procent af den neutra-
le gas pris vil det faktiske beløb af small adjustment i forhold til aktuelt gasbørs 
prisniveau være marginalt højere end transaktionsomkostningerne (se tabel). 

5 Trading & clearing fee se www.gaspointnordic.com 
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Tabel, der viser den faktiske størrelse af small adjustment i forhold til aktuelt prisniveau 

Hvis den endelige SCB (Energibalancen) ender i gul zone vil størrelsen af small 

adjustment være 2,0 procent. Grunden til den højere procentsats skyldes, at 
om natten vil Gaspoint Nordic ikke have åben. Derfor bør alternativet til at bru-
ge Energinet.dk til at balancere omkostningen være injektion og udtræk af lager 

eller andre lignende muligheder.  

Omkostningen ved at have et standard årsprodukt i lageråret 2013 er cirka 0,4 

EUR/MWh6. Med en størrelse på small adjustment (*) på 2,0 procent af den 
neutrale gas pris, vil det faktiske beløb af small adjustment (*) i forhold til ak-

tuelt prisniveau være marginalt højere end omkostningerne for et standard 
årsprodukt hos lagerne (se tabel). 

Tabel, der viser den faktiske størrelse af small adjustment () i forhold til aktuelt prisniveau 

Til sammenligning kan det bemærkes, at i Holland forventes det, at tillægget vil 
være på ca. 0,4 procent7, og i UK er tillægget på 1,5 procent. 

3.2.2 Baggrund for valg af within-day som neutral gaspris 

En af de primære ændringer til, hvordan transportkunders fokus og styring af 
balancen vil ændre sig i den nye balancemodel er, at balanceringen udelukken-

de vil ske i gasdøgnet. I dag sker balanceringen også i høj grad efter gasdøgnet 
pga. det gratis balancebånd og BSA. Ved at fjerne balancebåndet, fjernes også 
koblingen i mellem gasdøgnene. Dette bestyrkes af, at det grønne bånd bereg-

nes på en daglig basis.  

6 Gældende priser hos DONG Storage og Energinet.dk Gaslager 
7 Betaling for Linepack Flexibility Service 
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Sagt med andre ord vil hver gasdøgn være isoleret, da gasbalancen ”lukkes” 
(cashes-ud), når gasdøgnet er slut. Derfor er det også naturligt, at det er han-

delsprisen på gas i gasdøgnet, der skal lægge til grund for ubalanceprisen. 

Skiftet i beregningen af den neutrale gaspris fra day-ahead til within-day prisen 
på Gaspoint Nordic bygger også på en klar forventning om, at den nye balan-
cemodel i sig selv vil medføre en øget likviditet på within-day markedet, da 

transportkunderne vil have et øget behov til at justere sin balance i løbet af 
gasdøgnet, når balancebåndet er væk. Det er dog usikkert, i hvor stor grad 
likviditeten vil øges, og udviklingen af within-day markedet vil indgå i Energi-

net.dk’s monitorering af balancemarkedet (se afsnit 4.3 om Markedsovervåg-
ning). Erfaringen fra bl.a. Tyskland er, at likviditeten er øget markant på within 

day produktet, hvor også within day bruges. 
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4. Konsekvensanalyse

4.1 Påvirkning af forskellige leverancepunkter 

Nedenfor er vist en oversigt over, hvordan de væsentligste punkters karakteri-
stika er, og hvordan de ventes at kunne påvirke balancen i transmissionssyste-

met: 

Entry 

Nybro 

Entry 

Ellund 

Exit 

Dragør 

Exitzonen 

Kapacitet på 

punktet 

Firm Primært 
firm 

Primært 
firm 

Firm 

Kapacitets flaske-

hals 

Ingen Lille (på 
tysk side) 

Lille-ingen Ingen 

Forventet usik-

kerhed om flow 

Mellem-stor Lille Lille-ingen Lille-mellem 

Forventet mulig-

hed for prognosti-

cering 

Lille Stor Stor Mellem-stor 

Forventet størrel-

se af afbrudt flow 

Mellem-stor Lille-ingen Lille Ingen 

Forventet balan-

cepåvirkning 

Mellem-stor Lille-ingen Lille Lille-mellem 

Punkternes karakteristika ift. balance efter 1. oktober 2014 

4.1.1 Entry Nybro versus entry Ellund 

Overordnet vil transportkunder ved Nybro entry have en større balance risiko 
end Ellund entry, især efter 1. oktober 2014. Dette gælder både i forhold til, 

hvor ofte ubalancer må forventes at opstå og i forhold til størrelsen af ubalan-
cer. Kort fortalt vil transportkunder ved Ellund have firm adgang til likvide mar-
keder i Tyskland og Holland, mens man ved Nybro vil være påvirket af den sta-

digt større produktionsusikkerhed i Nordsøen.  

Med den nye balance model mindskes omkostningerne ved en ubalance dog for 

transportkunderne i Nybro, og generelt stilles transportkunder ved de to punk-
ter mere lige. Det ses ved følgende to forhold: 

(1) Det er forventet, at den nye balancemodel i langt størstedelen af tilfæl-
dene vil dæmme op for den usikkerhed, som transportkunderne i Nybro 

oplever i forhold til den nuværende balancemodel. Det skyldes det 
grønne bånd, som den nye model indeholder, der på de fleste dage vil 

have en vis ”buffer” ved produktionsnedgange. Så længe SCB ender 
gasdøgnet i grøn zone, vil en ubalance prissættes tæt på den neutrale 
gaspris.  

(2) Hvis en produktionsnedgang medfører, at E(SCB) kommer i gul zone, 
og Energinet.dk skal ud og handle, vil Nybro transportkunderne være 

mere ligestillet i forhold til Ellund i den nye model i forhold til den nu-
værende model. Det skyldes en klar forventning om, at alene Energi-

net.dk’s tilstedeværelse på Gaspoint Nordic vil øge likviditeten8. I dag 

8 Holdning udtrykt af Gaspoint Nordic 
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har Nybro transportkunderne en risiko for at skulle indkøbe dyr gas for 
produktionsnedgange, der sker efter børsens åbningstid - i værste fald 

op til 35 procent mere end markedsprisen. Ved at gøre brug af Gaspoint 
Nordic’s udvidede sæt af handelsvinduer vil prissætningen ske transpa-

rent.  

4.1.2 Exitzonen versus resten af systemet 

Der en vis usikkerhed i forhold til aftaget i exitzonen i dag, som gradvist vil 
blive reduceret frem mod 1.oktober 2015 via oftere data til markedet, først for 

DMS kunder og derefter for nDMS. Det forventes dog ikke, at aftaget nogensin-
de kan fastsættet helt præcist i løbet af gasdøgnet, hvilket gør, at der altid vil 
være en (mindre) usikkerhed. Transportkunder har dog selv mulighed for at 

dæmme op for usikkerheden igennem prognosticering, hvilket ikke er tilfældet i 
Nybro, hvor produktionsnedgangene er tilfældige i tid og størrelse. 

For transportkunder i exitzonen vil den nye model være ”give-and-take” ift. til 
den nuværende: 

”Give”:  
• Forbrugsdata i gasdøgnet vil sænke usikkerheden signifikant
• Grønt fleksibilitetsbånd med markedspriser på ubalancer

• Forecast på exitzone forbrug, der mindsker behovet for nominering til
zonen

”Take”: 
• Fjerner gratis balancebånd

• Fjerner muligheden for at købe BSA

Det er vigtigt, at der er ligevægt mellem ”give” og ”take”; grundlaget for at 

kunne fjerne balancebåndene er, at prisen på ubalancer sænkes, og at data-
grundlaget øges kraftigt.  

4.2 Påvirkning af forskellige kundesegmenter 

Det er givet af BAL NC, at uanset modelvalg, vil den fremtidige model medføre: 

• behov for transportkunder til at handle oftere også uden for normal
kontortid

• behov for transportkunder til at forstå og reagere på data hurtigere end
i dag

• behov og mulighed for generelt at overvåge sin (og systemets) balance

tættere end i dag

Det vil sige, at der i BAL NC på forhånd er inkorporeret en potentiel øget ar-

bejdsbyrde hos transportkunderne.  

Følgende tiltag kan hjælpe transportkunder generelt: 
• Transparensen omkring det samlet balance system og den enkelte kun-

des balance, for eksempel igennem direkte beskeder til markedsdelta-

gerne ved nogle forudbestemte grænser. På den måde formindskes
transportkundernes behov for konstant at overvåge systemet.

• Indførelse af åbningsvinduer på Gaspoint Nordic for, at likviditeten kon-
centreres til nogle specifikke tidspunkter.
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4.3 Markedsovervågning 

Den nye balancemodel indeholder en række ændringer, hvor den eksakte kon-
sekvens ikke kan udregnes på forhånd. Der er derfor behov for at overvåge 
funktionaliteten af modellen på tæt hånd, efter at den er trådt i kraft. Eventuelt 

kan der være behov for at foretage justeringer, hvis der skulle identificeres 
imperfektioner. Fokus kan bl.a. være på, om der er behov for en market maker, 
og om likviditeten stiger på within day produktet.  

På den baggrund vil Energinet.dk udføre en tæt monitorering af balancemarke-

det. Opgaven indeholder: 
• Udvikling af en intern rapportering, der giver et overblik over markedet

og på en række kritiske faktorer

• Dialog med Gaspoint Nordic og SET op til 1. oktober 2014 om, hvordan
markedet skal/kan overvåges, samt ad hoc dialog med begge parter om
status for markedet efter ikrafttræden

• Evaluering af modellen efter et halvt år med afrapportering til SET
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5. Konklusion
Samlet set lever de foreslåede metodeændringer op til kravene i BAL NC, jf. 
oversigten nedenfor.  

Samtidig lever metodeændringerne op til kravene i Lov om naturgasforsyning § 
18 stk. 2 om adgang til gassystemet på objektive, gennemsigtige og ikke-

diskriminerende kriterier.  

Metodeændringerne er funderet på et sæt af objektive kriterier herunder 
• introduktion af en semi-fysisk grøn/gul zonemodel, der indikerer, hvor-

når og hvor meget Energinet.dk vil handle

• definering af en grøn zone per gasdøgn, baseret på fysiske beregninger
af forventede system fleksibilitet

• introduktion af markedsbaseret balance for Energinet.dk i gasdøgnet

(gule zone), via handel på Gaspoint Nordic
• implementering af reglerne for afregning af ubalancer fra Balancing

Network Code

Med de forslåede metodeændringer vil den danske balancemodel være med til 

at øge gennemsigtigheden i det danske gasmarked ved: 
• øget gennemsigtighed om TSO dispositioner – herunder hvornår Energi-

net.dk vil handle
• øget information om, hvornår man som transportkunde er i ubalance
• øget information om status for fysikken i samlede system

• øget transparens om prisen på ubalance - når E(SCB) kommer i gul zo-
ne, vil Energinet.dks handel på Gaspoint Nordic være transparens for al-
le

Desuden vil de forslåede metodeændringer være med til at sikre en mindre 

diskriminerende balance model for det danske gasmarked  
• Modellen er udviklet under hensynstagen, at den søger størst mulige

ensartede vilkår for forskellige typer transportkunder i gassystemet

• Der er ingen gratis balancebånd til udvalgte transportkunder
• Afregningsprisen for ubalancer bliver sat betragtelig ned og ligger tæt

på samme niveau, som den neutrale gaspris

Nedenfor er vist en oversigt over metodeændringernes overholdelse af artikler-

ne i BAL NC, hvor: 
• ”hvid” står for generelle artikler
• ”grøn” står for ”opfyldt pr. 1. oktober 2014

• ”grå” står for ikke relevant for den danske balance system
• ”gul” står for bestemmelse, der kun delvist implementeres til 1. okto-

ber 2014, og først helt opfyldes 1. oktober 2015

• ”orange” står for bestemmelse der implementeres til 1. oktober 2015

ARTIKEL I BAL NC BESKRIVELSE KOMMENTAR 

Artikel 1 Genstand Generel artikel 
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Artikel 2 Anvendelsesområde Generel artikel 

Artikel 3 Definitioner Generel artikel 

Artikel 4 Balanceringssystem – gene-
relle bestemmelser 

Principper indføres via ny 
balancemodel pr. 1. okto-

ber 2014 

Artikel 5 Handelsmeddelelser og allo-
keringer 

Indført i dag 

Artikel 6 Driftsbalancering – generelle 
bestemmelser 

Indføres via model pr. 1. 
oktober 2014 

Artikel 7 Kortfristede standartproduk-
ter 

Indføres via model pr. 1. 
oktober 2014 

Artikel 8 Balanceringsydelser Indført i dag 

Artikel 9 Prioriteringsrækkefølge Indføres via model pr. 1. 
oktober 2014 

Artikel 10 Handelsplatform Valg af Gaspoint Nordic 

Artikel 11 Incitamenter – NRA til TSO N/A (vurderet af Energi-
net.dk) 

Artikel 12 Nomineringer – generelle 

bestemmelser 

Indført i dag 

Artikel 13 Information om nominerin-
ger 

Indført i dag 

Artikel 14 Procedure for nomineringer Indført i dag 

Artikel 15 Re-nomineringer Indført i dag 

Artikel 16 Nomineringer Indført i dag 

Artikel 17 Afvigelser af nomineringer Indført i dag 

Artikel 18 Nomineringer Indført i dag 

Artikel 19 Dagligt gebyr for ubalance – 
generelle bestemmelser 

Implementeres pr. 1. okto-
ber 2014 

Artikel 20 Dagligt gebyr for ubalance – 
metode 

Implementeres pr. 1. okto-
ber 2014 

Artikel 21 Beregning af den daglige 
ubalancemængde 

Implementeres pr. 1. okto-
ber 2014 

Artikel 22 Gældende pris for ubalance Implementeres pr. 1. okto-
ber 2014 

Artikel 23 Afregning af daglig gebyr for 

ubalance 

Implementeres pr. 1. okto-

ber 2014 

Artikel 24 Intradag forpligtelser N/A (indføres ikke) 

Side 45 af 78



Artikel 25 Intradag forpligtelser N/A (indføres ikke) 

Artikel 26 Intradag forpligtelser N/A (indføres ikke) 

Artikel 27 Intradag forpligtelser N/A (indføres ikke) 

Artikel 28 Intradag forpligtelser N/A (indføres ikke) 

Artikel 29 Udligningsordninger Vurderes opfyldt via 
over/underdækning 

Artikel 30 Udligningsordninger Vurderes opfyldt via 

over/underdækning 

Artikel 31 Udligningsordninger Vurderes opfyldt via 
over/underdækning 

Artikel 32 Informationspligt over for 

transportkunderne 

Samlede informationspligt 

Artikel 33 Informationspligt (generelle 
bestemmelser) 

Hvordan data skal oplyses 

Artikel 34 Within-day data DMS 5 gange i døgnet pr. 1. 

oktober 2014 

Artikel 35 Døgnaflæst udtræk N/A (forventer ikke variant 

1 implementeret) 

Artikel 36 nDMS data Midlertidig model imple-
menteret pr. 1. oktober 

2014, endelige model im-
plementeret pr. 1. oktober 

2015 

Artikel 37 Tilførsler og udtræk efter 

gasdøgnet 

Energibalancer (SCB) efter 

gasdøgnet 

Artikel 38 Cost-benefit analyse af data Vurdering 2 år efter ikraft-
træden 

Artikel 39 nDMS bestemmelse 1. oktober 2015

Artikel 40 nDMS bestemmelse 1. oktober 2015

Artikel 41 nDMS bestemmelse 1. oktober 2015

Artikel 42 nDMS bestemmelse 1. oktober 2015

Artikel 43 Linepack fleksibilitet N/A (ikke en del af fremti-
dige balancemodel) 

Artikel 44 Linepack flexibilitet N/A (ikke en del af fremti-
dige balancemodel) 

Artikel 45 Midlertidige foranstaltninger N/A (implementering ift. 
primære deadline) 
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Artikel 46 Midlertidige foranstaltninger N/A (implementering ift. 
primære deadline) 

Artikel 47 Midlertidige foranstaltninger N/A (implementering ift. 
primære deadline) 

Artikel 48 Midlertidige foranstaltninger N/A (implementering ift. 
primære deadline) 

Artikel 49 Midlertidige foranstaltninger N/A (implementering ift. 
primære deadline) 

Artikel 50 Midlertidige foranstaltninger N/A (implementering ift. 
primære deadline) 

Artikel 51 Midlertidige foranstaltninger N/A (implementering ift. 
primære deadline) 

Artikel 52 Overgangsbestemmelse N/A (implementering ift. 
primære deadline) 

Artikel 53 Ikrafttrædelse Generel bestemmelse 
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Proces og markedsinvolvering for Energinet.dk’s 
balancemodel 
1. Balancekoden sætter de overordnede rammer for, hvordan
balancereglerne skal designes, men giver ligeledes en række valgmuligheder 
i forhold til indarbejdelsen. Det vil med andre ord sige, at der er visse 
frihedsgrader i forhold til at designe balancereglerne således, at de passer 
med forholdene i det danske system.  

2. Energinet.dk har udarbejdet slutdesignet for det nye danske
balancesystem ud fra tre kriterier: 1) markedsinvolvering, 2) inspiration fra 
balancemodeller i andre EU-lande og 3) det danske systems karakteristika, 
jf. figur 1.  

Figur 1: Proces og markedsinvolvering 

Balancing Network Code

Kilde: Energinet.dk 

3. Energinet.dk har siden sommeren 2013 løbende diskuteret
slutdesignet for det nye danske balancesystem med transportkunderne i 
Danmark. Energinet.dk har oplyst, at formålet har været at involvere 
transportkunderne på et tidligt tidspunkt i processen. Det skal sikre en bredt 
forankret model og sikre, at transportkundernes ekspertise indgik i 
modeludviklingen.  

4. Der har været afholdt tre brugergruppemøder (User Group meetings)
i henholdsvis september 2013, december 2013 og februar 2014, samt en 
større proces med en arbejdsgruppe under Energinet.dk’s aktørforum 
(Shipper Task Force) i november og december 2013. Derudover nævner 
Energinet.dk, at der har været afholdt tre uofficielle høringsrunder på 

Ny dansk balancemodel 

Markedets 
involvering 

Danske 
forhold 

Andre EU 
balancemod

eller 
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konkrete spørgsmål fra Energinet.dk i juni 2013, januar 2014 og februar 
2014.  

5. Resultatet af Energinet.dk’s involvering af markedsdeltagere:

Tabel 1: Eksempler på transportkundernes indflydelse 

Kilde: Energinet.dk, Sekretariatet for Energitilsynet 

Emne Transportkundernes indflydelse 
Beregning af grøn zone Fra fast til semi-dynamisk 
Beregning af E(SCB) Fra nominering til prognose (forecast) 
DMS data Foreslog hyppighed og tidspunkt 
nDMS data Foreslog midlertidig nDMS løsning 
Gasbørsens åbningstider Foreslog løsning med handelsvinduer 
Incitamentsgebyrer Argumenter for lave incitamentsgebyrer 
Afregningsmodel for gasdøgnet 
(End-of-day settlement model) 

Argumenter for den valgte model fra størstedelen af 
transportkunderne 
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Artikel i 
balancekoden Beskrivelse Energinet.dk’s valg 

Sekretariatets vurdering 
om Energinet.dk’s regler 
er i overensstemmelse 
med balancekoden 

Kræver specifik godkendelse af den 
nationale regulerende myndighed 

Artikel 4 Kapitel II Balanceringssystem 
Generelle principper 

Principper indføres via ny balancemo-
del pr. 1. oktober 2014 X 

Artikel 5 Handelsmeddelelser og allokeringer Allerede indført af Energinet.dk X 

Artikel 6 Kapitel III Driftsbalancering 
Generelle bestemmelser Indføres via model pr. 1. oktober 2014 X 

Artikel 7 Kortfristede standardprodukter Indføres via model pr. 1. oktober 2014 X 

Artikel 8 Balanceringsydelser Allerede indført af Energinet.dk X 

Artikel 9 Prioriteringsrækkefølge Indføres via model pr. 1. oktober 2014 X 

Artikel 10 Handelsplatform Valg af Gaspoint Nordic X 

Artikel 11 Incitamenter N/A (vurderet af Energinet.dk) Ikke vurderet relevant på 
nuværende tidspunkt 

Artikel 12 Kapitel IV Nomineringer 
Generelle bestemmelser Allerede indført af Energinet.dk X 

Artikel 13 Oplysninger vedrørende nominering og renominering i 
sammenkoblingspunkter Allerede indført af Energinet.dk X 

Artikel 14 Nomineringsprocedure for sammenkoblingspunkter Allerede indført af Energinet.dk X 

Artikel 15 Renomineringsprocedure for sammenkoblingspunkter Allerede indført af Energinet.dk X 

Artikel 16 Særlige bestemmelser for sammenkoblingspunkter Allerede indført af Energinet.dk X 

Artikel 17 Afvisning af nomineringer og renomineringer eller æn-
dring af ønsket gasmængde i sammenkoblingspunkter Allerede indført af Energinet.dk X 

Artikel 18 Nominerings- og renominerings-procedure i ikke-
samkoblingspunkter Allerede indført af Energinet.dk X 

Artikel 19 Kapitel V Dagligt gebyr for ubalance 
Generelle bestemmelser Implementeres pr. 1. oktober 2014 X 

Artikel 20 Metode til beregning af det daglige gebyr for ubalance Implementeres pr. 1. oktober 2014 X Forventes godkendt af Energitilsynet på 
Tilsynsmøde 155 d. 23. september 2014 

Artikel 21 Metode til beregning af den daglige ubalancemængde Implementeres pr. 1. oktober 2014 X 

Artikel 22 Gældende pris Implementeres pr. 1. oktober 2014 X Forventes godkendt af Energitilsynet på 
Tilsynsmøde 155 d. 23. september 2014 

Artikel 23 Dagligt gebyr for ubalance Implementeres pr. 1. oktober 2014 X 
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Artikel 24 - 28 Kapitel VI Intradag-forpligtelser N/A (indføres ikke) Ikke vurderet relevant på 
nuværende tidspunkt 

Artikel 29 Kapitel VII Udligningsordninger 
Principper for udligning  

Vurderes opfyldt via 
over/underdækning X 

Artikel 30 Cash flow i forbindelse med udligning Vurderes opfyldt via 
over/underdækning X Forventes godkendt af Energitilsynet på 

Tilsynsmøde 155 d. 23. september 2014 

Artikel 31 Ordninger af kreditrisikostyring Vurderes opfyldt via 
over/underdækning X 

Artikel 32 
Kapitel VIII Tilrådighedsstillelse af oplysninger Trans-
missionssystemsoperatørens informationspligt over for 
netbrugerne 

Samlede informationspligt 1. oktober 2015

Artikel 33 Generelle bestemmelser Hvordan data skal oplyses Opfyldt da der kun er én 
balanceringszone 

Artikel 34 Intradøgnaflæste tilførelser og udtræk 5 gange i døgnet pr. 1. oktober 2014 X Forventes godkendt af Energitilsynet på 
Tilsynsmøde 155 d. 23. september 2014 

Artikel 35 Døgnaflæste udtræk N/A (forventer ikke variant 1 imple-
menteret) 

Ikke vurderet relevant på 
nuværende tidspunkt 

Artikel 36 Ikke-døgnaflæste udtræk 
Midlertidig model implementeret pr. 1. 
oktober 2014, endelig model imple-
menteret pr. 1. oktober 2015 

1. oktober 2015

Artikel 37 Tilførelser og udtræk efter gasdøgnet Energibalancer (SCB) efter gasdøgnet X 

Artikel 38 Cost-benefit-analyse Vurdering 2 år efter ikrafttrædelse 
Cost-benefit analyse 
senest gennemført af 

Energinet.dk i april 2016 

På baggrund af cost-benefit analyse og 
høringsresultaterne træffer nationale 
regulerende myndighed beslutning om 
alle relevante ændringer af tilrådigheds-
stillelsen af oplysninger  

Artikel 39 
Distributionssystemoperatørers og prognosestedende 
parters informationspligt over for transmissionssystem-
operatøren 

1. oktober 2015 1. oktober 2015

Artikel 40 Distributionssystemoperatørens informationspligt over 
for transmissionssystemoperatøren 1. oktober 2015 1. oktober 2015

Artikel 41 Distributionssystemoperatørens informationspligt over 
for den prognoseudstedende part 1. oktober 2015 1. oktober 2015

Artikel 42 Den prognoseudstedende parts informationspligt over 
for transmissionssystemoperatøren 1. oktober 2015 1. oktober 2015

Artikel 43 - 44 Kapitel IX Linepack-fleksibilitet N/A (ikke en del af fremtidige balan-
cemodel) 

Artikel 45 - 50 Kapitel X Midlertidige foranstaltninger N/A (ikke en del af fremtidige balan-
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Opfyldt pr. 1. oktober 2014 

Delvist opfyldt pr. 1. oktober 2014, og forventes endeligt godkendt 1. oktober 2015 

Forventes implementeret og godkendt på et senere tidspunkt 

Ikke relevant for den danske balancemodel 

Kræver specifik godkendelse af national regulerende myndighed 

cemodel) 

Artikel 51 - 52 Kapitel XI Afsluttende bestemmelser og overgangsbe-
stemmelser 

N/A (implementering ift. primære 
deadline) 
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Fra: Christian Allan Rutherford
Til: Iben Hvilsted-Olsen (SET)
Cc: Christian Dybro (SET); Julie Frost Szpilman; Jeppe Danø
Emne: SV: Forlængelse af høringsfrist: HØRING af Sekretariatet for Energitilsynets udkast til tilsynsnotat:

 ”Energinet.dk’s nye kommercielle balanceringsmodel – metodegodkendelse (naturgas)”
Dato: 4. august 2014 12:46:57

Kære Iben

Mange tak for det tilsendte udkast til tilsynsnotat.

Jeg vil gerne kvittere for et rigtigt godt skrevet notat, som beskriver forslaget til den fremtidige
 balancemodel på en så letforståelig måde som muligt, og som har de væsentligste argumenter
 med for de enkelte delelementer, og for modellen som helhed.

På den baggrund har Energinet.dk ikke kommentarer til tilsynsnotatet.

Vi ser frem til Energitilsynets afgørelse af balancemetoden med spænding, og håber på det
 bedste!

Venlig hilsen
Christian

Christian Rutherford
Senior Economist

Customers and Market Development
Tlf dir: +45 4487 3362
Mobile: +45 2333 8908
cru@energinet.dk

Energinet.dk
Pederstrupvej 76
DK-2750 Ballerup
Tel: +45 7010 2244
Fax: +45 4487 3210
www.energinet.dk
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DONG Energy A/S 

Nesa Allé 1 
2820 Gentofte 
Danmark 

Tlf. +45 99 55 11 11 
Fax +45 99 55 00 01 

www.dongenergy.dk 
CVR-nr.  36 21 37 28 

14. august 2014

Hovedkontor: 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia, Danmark 

Høringssvar - kommentarer til sekretariatets udkast til tilsynsnotat i relation til Energinet.dk’s 
anmeldelse af en ny metode til balancering på det danske engrosmarked for naturgas.  

Tak for fremsendte udkast til tilsynsnotat: ”Energinet.dk’s nye kommercielle balanceringsmodel – 
metodegodkendelse (naturgas)”, modtaget d. 17. juli d.å. Vi har blot enkelte kommentarer jf. nedenfor. 

Punkt 52, 58, 69, 93 og 200ff  
Det fremgår, at Gaspoint Nordic har en lav Churn rate, og at  børsen er illikvid, særligt hvad angår 
within-day-produktet. Det er DONG Naturgas' opfattelse, at det begrænsede antal aktører 
sammenholdt med den begrænsede likviditet kan betyde, at jo større volumener og fleksibilitet en 
transportkunde råder over, desto større risiko er der for at disse mængder kan påvirke prisen på 
børsen på trods af, at transportkunden handler ud fra legitime hensyn.  
De tidsbegrænsede åbningsvinduer og det forhold, at Energinet.dk ikke vil handle på Gaspoint Nordic 
om natten, kan forstærke ovenstående effekt. Hensigtsmæssigheden i at have tidsbegrænsede 
åbningsvinduer på Gaspoint Nordic, hvor Energinet.dk kan handle markedet i balance, og det forhold, 
at Energinet.dk ikke vil anvende handel til at bringe systemet i balance om natten, bør på den 
baggrund tages op til revision, når der er opnået erfaring med det nye balance system.  

Dataunderstøttelse punkt 127 - 135.  

Der er risiko for fejlagtige eller manglende within-day data (DMS/nDMS kunder), da disse ikke er 
validerede/ikke eksisterende. Energinet.dk vil i overensstemmelse med Regler for Gastransport 
version 14 afregne transportkundernes balancemængder på baggrund af afregningsvalide data. Det 
betyder, at transportkunderne skal styre deres balance på dagen efter de uvaliderede within-day data, 
men afregnes efter de validerede data. Der er altså en risiko for, at transportkunderne kommer til at 
betale en incitamentsbaseret pris for en gasmængde, de ikke har haft mulighed for at styre sig ud af. 
Fejlene i data kan blive udtrykt i priserne på Gaspoint Nordic, hvis transportkunderne forsøger at 
handle sig i balance baseret på fejlbehæftede data. DONG Naturgas efterspørger en procedure for, 
hvordan markedet håndteres i tilfælde af ikke-eksisterende within-day data. 

I Energinet.dk’s nuværende balancesystem benyttes et princip (Regler for Gastransport ver. 13, afsnit 
19.2 d iii), hvor en for transportkunden eventuel ugunstig forskel mellem de afregningsvalide data og 
de uvaliderede data afregnes til en neutral gaspris, altså uden incitamentselement. Dette princip er 
ikke med i den nye balancemodel. Et tilsvarende princip kunne implementeres i den nye 
balancemodel, hvor en eventuel ugunstig forskel mellem de afregningsvalide data og de uvaliderede 

Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby  

Sendt pr. e-mail til: 
Christian Dybro (cdy@energitilsynet.dk) 
Iben Hvilsted-Olsen (iho@energitilsynet.dk) 
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within-day data afregnes til en neutral gaspris, således transportkunden ikke stilles ugunstigt pga. en 
forskel i datakvalitet, denne ikke har indflydelse på. Da fejlene i data kan blive udtrykt i priserne på 
Gaspoint Nordic, foreslår DONG at den neutrale gaspris i disse tilfælde baseres på Gaspool Day 
Ahead priser fratrukket et transportelement.  

Punkt 133.  

Energinet.dk bør tilstræbe, at transportkunderne inden 1. oktober 2015 får leveret ikke-timeaflæste 
data (nDMS kunder) for hver enkelt transportkundes forbrug. 

Punkt 105.  

Det formodes, at punkt 105 skal beskrive det tilfælde, der er modsat af tilfældet i punkt 104, altså hvor 
transportkunden slutter i modsat side af den side, hvor E(SCB) er gået i gul zone? I så fald skal denne 
afregnes til neutral gaspris +/- 0,5pct. af den neutrale gaspris ifølge tabel 2 under punkt 114.  

Punkt 119.  

Skal der ikke byttes om på transportkunden og Energinet.dk i andet afsnit, således at der i stedet står: 
Er mængden negativ (transportkundens udtag overstiger transportkundens indtag i det pågældende 
gasdøgn) skal transportkunden købe naturgassen af Energinet.dk til den marginale købspris.  

Vi står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål 

Med venlig hilsen 
DONG Energy 
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Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Att.: Christian Dybro (cdy@energitilsynet.dk og Iben Hvilsted-Olsen 
(iho@energitilsynet.dk) 

Høring af udkast til tilsynsnotat ift. Energinet.dk’s balancemodel (naturgas) 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovennævnte i høring den 17. juli 2014 og har følgende 
foreløbige kommentarer:  

Landbrug & Fødevarer er enig i vigtigheden af, at der er fælleseuropæiske regler, der kan fremme 
gashandel på tværs af landegrænser og støtte udviklingen af et konkurrencepræget engrosmarked 
for naturgas i Europa. Vi finder det også vigtigt, at der nu introduceres en mere kommerciel 
balancemodel, der kan være med til at balancere det danske gassystem, og gøre gassystemet 
endnu mere effektivt. 

Vore fødevarevirksomheder har et betydeligt forbrug af naturgas og er helt afhængig af en sikker 
og omkostningseffektiv gasforsyning. 

Vi er enige i, at ideelt set så er det mindre nødvendigt, at Energinet.dk griber ind, når 
transportkunderne bidrager til markedsbaseret balancering.  Vi finder dog, at det er ret afgørende, 
at der er de nødvendige rammebetingelser tilstede for Energinet.dk’s til at gribe ind (købe og sælge 
naturgas), hvis transportkunderne ikke kan holde det samlede system i balance for på den måde, at 
få systemet tilbage i balance. 

Det er tillige centralt for os, at den nye balancemodel lever op til kravene i balancekoden og 
afspejler det danske gasmarkedets karakteristika, samt at den er transparent og 
omkostningseffektiv. 

Den opstillede balancemodel er særdeles omfattende og tekniske kompliceret, og det kræver en 
betydelig teknisk indsigt i gassystemets funktionsmåde at tage endelig stilling til alle de enkelte 
punkter. Vi forudsætter, at denne ekspertise er tilstede både hos Energinet.dk og hos 
Energitilsynet. 

Det er vores vurdering, at konsekvenserne for kapacitetshåndtering og den nye balancemodels 
mulige forskellige konsekvenser for små versus store transportkunder ikke er tilstrækkeligt belyst. 
Vi kan ikke umiddelbart gennemskue om der er nogle potentielle problemer her eller ej. 

Som det også fremgår af det medfølgende høringsbrev, så er den nye balancemodel væsentlig 
anderledes end den eksisterende balancemodel og vil betyde markante ændringer for både 
transportkunderne og Energinet.dk. Som repræsentant for en række store gasforbruger har vi 
imidlertid svært ved at se hvilke effekter den nye model direkte og indirekte har for gaskunderne. 
Det gælder ikke mindst de potentielle forsyningsproblematikker og de økonomiske konsekvenser 
på priser og tariffer. Det finder vi ikke er tilstrækkeligt belyst i det fremsendte materiale. 
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I høringsmaterialet hedder det, at Energinet.dk’s handel i gasbørsen vil kunne ske til en mindre 
attraktiv pris for transportkunderne, og at disse omkostninger skal betales af de transportkunder, 
der i slutningen af gasdøgnet er i ubalance til den side, hvor det samlede system er i ubalance. 
Videre hedder det, at risikoen for at måtte betale disse omkostninger til Energinet.dk’s mindre 
attraktive børshandel vil give transportkunderne incitament til at forblive i balance. Det er vores 
opfattelse at disse principielle betragtninger godt kan være rigtige i teorien, men vi kan være 
bekymret for at det også vil sådan i praksis. Hvad bliver fx overvæltet i forbrugerpriserne? 

Vi er således også enige i, at de eksakte konsekvenser af den nye model først vil vise sig, når 
balancen har været i anvendelse i nogen tid, herunder om Gaspoint Nordic er tilstrækkelig likvid til 
at fungere som handelsplatform til balancering. Landbrug og Fødevarer kan derfor fuldt ud tilslutte 
sig kravet om en evaluering senest januar 2016 og, at evalueringen indeholder de punkter, der er 
nævnt under Indstillingen under punkt 8. I forlængelse af vores bekymring for effekten på prisen på 
naturgas vil vi tillige anbefale, at der i evalueringen også indgår et punkt, der ser på, hvilke effekt 
balancemodellen direkte og indirekte har for forbrugerne.  

Vi vil gerne forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere kommentarer, hvis vi 
finder dette nødvendigt. 

Med venlig hilsen 

Jens Astrup Madsen 
Energichef 

Miljø og Energi 

D +45 3339 4222 
M 2724 5722 
E ja@lf.dk 

Side 70 af 78



Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

Nyborg, den 13. august 2014 

Høring af udkast til tilsynsnotat om ”Energinet.dk’s nye kommercielle balanceringsmodel – 
metodegodkendelse (naturgas)” 

Tak for det fremsendte udkast til tilsynsnotat om ”Energinet.dk’s nye kommercielle 
balanceringsmodel – metodegodkendelse (naturgas)”. 

FSE finder det som udgangspunkt positivt, at der introduceres en mere markedsbaseret 
balanceringsmodel for naturgas. 

Vi har forstået, at de foreslåede metodeændringer vil øge gennemsigtigheden på det danske 
gasmarked gennem større transparens omkring den fysiske balance i systemet samt større 
gennemsigtighed om priserne på ubalance. 

Metodeændringerne skulle endvidere betyde mere ensartede betingelser for forskellige typer af 
transportkunder, og betydeligt lavere afregningspriser for ubalancer. 

For FSE er det afgørende, at ændringerne resulterer i større konkurrence på gasmarkedet, samt lavere 
priser og større prisgennemsigtighed for slutbrugere af gas. 

I den forbindelse må det sikres, at reglerne udformes således, at barrierer for tilgang af nye aktører 
minimeres. 

FSE finder det hensigtsmæssigt, at Gaspoint Nordic anvendes som handelsplatform frem for en 
dedikeret handelsplatform. Vi forstår ikke sammenligningen af churn rates i notatet, idet der indgår 
både dag til dag priser, hvor churn rate pr. def. er 1 samt fysiske og finansielle terminspriser. 

Lindholm Havnevej 31 
DK-5800 Nyborg 
Tlf.  +45 7879 7010 
e-mail  fse@fse.dk 
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FSE finder det positivt, at der tages skridt til harmonisering af balanceringsydelser over grænsen til 
Tyskland. 

Det fremgår at transportkunder, der er i ubalance i modsat retning af systemet, skal betale et mindre 
gebyr. Dette er uhensigtsmæssigt, da vil tilskynde disse transportkunder til at reducere deres 
ubalance og derved og dermed øge systemets ubalance i modsat retning. 

I høringsudkastet indstilles til Energitilsynet, at Energinet.dk senest 1. januar 2016 skal forelægge en 
evaluering af balanceringsmodellen. 

FSE er enig i punkter, som her anføres. Men de bør suppleres med en evaluering af de 
markedsmæssige konsekvenser, herunder for: 

• Prisdannelsen på en gros og detailmarkedet
• Konkurrencen mellem forskellige aktører

Med venlig hilsen 
Foreningen for Slutbrugere af Energi 
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Høring af Energinet.dk’s kommercielle balanceringsmodel 

DI takker for lejligheden til at kommentere Energinet.dk’s anmeldelse af en ny 

balanceringsmodel.  

DI hæfter sig ved, at den nye balanceringsmodel i højere grad understøtter et mere 

integreret europæisk energimarked i tråd med gennemførelse af EU's indre 

energimarked for gas, som DI anser for vigtigt af hensyn til at sikre så stærk konkurrence 

på gasmarkedet som muligt.  

Samtidig er det efter DI’s opfattelse hensigtsmæssigt med et mere markedsorienteret 

setup for balanceringsmodellen – DI er som udgangspunkt fortaler for brug af 

markedsbaserede løsninger, herunder til at sikre markedsbaserede priser på ubalancer.  

DI er enig med Energitilsynet i, at Energinet.dk bør foretage en evaluering af de nye 

regler. De nye balanceringsregler stiller større krav til markedets aktører til at kunne 

håndtere de opgaver, der følger med et større ansvar for at skabe balance via 

markedsmekanismer. I evalueringen af den nye balanceringsmodel vil det være nyttigt at 

skele til, i hvor høj grad de større krav og de omkostninger, der følger heraf, står mål 

med gevinsterne. Samtidig kan det med fordel vurderes, om de større krav påvirker 

muligheden for nye potentielle aktører i markedet, der kan bidrage til øget konkurrence.  

DI har ikke yderligere kommentarer. 

Med venlig hilsen 

Martin Bay Michelsen 

Chefkonsulent 

Sekretariatet for Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Sendt pr. e-mail til:  
cdy@energitilsynet.dk 
og  
iho@energitilsynet.dk  

14. august 2014

MABM 
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Fra: Karen Marie Nygaard - Dansk Fjernvarme [mailto:kmn@danskfjernvarme.dk] 
Sendt: 22. juli 2014 09:57
Til: Iben Hvilsted-Olsen (SET)
Emne: SV: HØRING af Sekretariatet for Energitilsynets udkast til tilsynsnotat: ”Energinet.dk’s nye
 kommercielle balanceringsmodel – metodegodkendelse (naturgas)”

Kære Iben Hvilsted-Olsen

Dansk Fjernvarme har nu gennemset det fremsendte materiale og kan oplyse, at vi ikke har
 bemærkninger hertil.

Med venlig hilsen
Karen Marie Nygaard Juridisk konsulent, jurist
Direkte +45 7630 8024 · Mobil +45 2498 4453

Dansk Fjernvarme · Danish District Heating Association · Merkurvej 7 · DK-6000 Kolding
· Tlf. +45 7630 8000 · www.danskfjernvarme.dk
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