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Punkt 6 

Energitilsynets møde den 25. september 2012 

Energinet.dk´s forsyningssikkerhedsmodel - meto-
degodkendelse (gas) 

Resumé 

1. Energitilsynet skal i denne sag tage stilling til Energinet.dk´s metode for

fastsættelse af priser og vilkår i forbindelse med udmøntning af nyt nødfor-

syningskoncept. 

2. Energinet.dk har ansvaret for forsyningssikkerheden af gas i Danmark.

Energinet.dk har anmeldt ændret metode for fastsættelse af priser og vilkår i 

Energinet.dk´s forsyningssikkerhedsmodel for naturgas (”2012-modellen”). 

Modellen betyder en væsentlig ændring af nødforsyningskonceptet i forhold 

til de tidligere metoder, som er godkendt af Energitilsynet. Sagen er derfor 

principiel og forelægges for Energitilsynet til godkendelse.  

3. Energitilsynet er kompetent myndighed i forhold til de ændringer i

Energinet.dk’s priser og vilkår, som nødforsyningskonceptet medfører. 

Energistyrelsen er kompetent myndighed i forhold til selve forsyningssik-

kerheden. Denne sag omhandler ikke selve omfanget af forsyningssikkerhe-

den. 

4. Energinet.dks ændring af nødforsyningskonceptet skyldes EU's forsy-

ningssikkerhedsforordning af 20. oktober 2010. Energinet.dk har planlagt at 

det ny koncept skal træde i kraft den 1. oktober 2012. Hensigten med Ener-

ginet.dk´s 2012-model er at sikre, at Danmark efterlever den ny EU-

forordning. Formålet med forordningen er at sikre ens standarder for forsy-

ningssikkerhed i EU samt bidrage til solidaritet. Et kerneelement i forord-

ningen er kravet om en opdeling af beskyttede kunder og ikke-beskyttede 

kunder. 

5. Danmark har efter den ny forordning valgt, at alle forbrugere, som kan

beskyttes efter forordningen skal være beskyttet. De ikke beskyttede forbru-

gere i Danmark vil fra 1. oktober 2012 bestå af ca. 100 store virksomheder 

og de største nærmere definerede kraftvarmeværker. Dette svarer til ca. 33 

pct. af det danske marked målt i gasvolumen. I en eventuel nødsituation vil 

disse forbrugere blive afbrudt med et varsel på 3 døgn. 
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6. Forordningen sætter de grundlæggende rammer for graden af forsy-

ningssikkerhed og dermed overordnede rammer for Energinet.dk´s ny 2012-

model. I 2012-modellen deler Energinet.dk i tråd med forordningen sin drift 

af transmissionssystemet op i normal drift samt krise-drift: Varsling, alar-

mering og nødsituation. 

7. Energinet.dk vil i 2012-modellen indføre tre markedsbaserede redska-

ber, der skal bidrage til, at Energinet.dk undgår eller udsætter at skulle er-

klære nødsituation.  

8. De to af de markedsbaserede redskaber er Energinet.dks anvendelse af

hyperafbrydelige og 3-dages afbrydelige kunder – samlet kaldet kommerciel 

afbrydelighed. Her indgår store forbrugere (årligt forbrug større end 2 mio. 

m
3
 naturgas) aftale med Energinet.dk om – mod betaling fra Energinet.dk -

frivilligt at afbryde sit forbrug i tilfælde af en kritisk før-nød eller nødsitua-

tion. De to afbrydelighedsredskaber vil fremover blive anvendt som system-

balanceredskab, hvor det tidligere var et nødredskab. Transporttariffen vil 

stige marginalt, da omkostningerne til hyperafbrydelige fremover anvendes 

som systembalanceberedskab. Nødtariffen bliver tilsvarende lavere. 

9. Energinet.dk foreslår som et tredje markedsbaseret redskab, at der i kri-

seniveauet ”varsling” og ”alarmering” indføres en forhøjelse af den allerede 

gældende incitamentsbaserede balancebetaling, når transportkunderne er i 

ubalance.  

10. I den ny 2012-model indføres der endvidere to forskellige nødtariffer: én

for de beskyttede forbrugere, som vil være beskyttet i op til 60 dage, og en 

for de ikke-beskyttede forbrugere for at være beskyttet i de første 3 dage 

med varsel.  

11. Energitilsynet skal i denne sag vurdere metoderne ved de nye ”redska-

ber” i 2012-modellen: de to kommercielle afbrydelighedsredskaber, forhø-

jelse af balancebetaling samt tariferingsmetoderne ved de differentierede 

nødtariffer. 

12. Markedets aktører har peget på en række negative konsekvenser ved

Energinet.dk´s forslag om at forhøje den incitamentsbaserede balancebeta-

ling i en krisesituation.  

13. Aktørerne pegede på, at forhøjede incitamentsbetalinger kunne medvir-

ke til en forværring af forsyningssituationen, da der gives de forkerte inci-

tamenter. Ændringen af den neutrale gaspris til day-ahead noteringen på 

gasbørsen NordPool Gas pr. 1. oktober 2012 vil i sig selv betyde et øget in-

citament til at undgå ubalancebetalinger i form af køb af gas fra Energi-

net.dk. Endelig er forhøjelsen ekstra urimelig da den enkelte kundes forbrug 

kan opføre sig markant anderledes i en krisesituation i forhold til en normal-

situation. Såfremt Energinet.dk ønsker at transportkunderne i en række situ-
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ationer skal balancere bedre må selskabet også stille de nødvendige facilite-

ter til rådighed. 

14. Til Energinet.dks principper for beregning af gasnødforsyningstariffer 

for beskyttede og ikke-beskyttede forbrugere er flertallet af høringsaktører-

ne positivt indstillet over for de nye principper. En enkelt aktør fandt det 

imidlertid urimeligt, at allokeringen af omkostningerne ikke i højere grad 

afspejlede dækningsperioden – dvs. at de ikke-beskyttede kunder kun var 

dækket i 3 døgn.  

15. Energinet.dk skal give adgang til systemet på grundlag af objektive, 

gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier. Endvidere er det Energi-

net.dk´s formål at sikre en effektiv drift og sikre en åben og lige adgang for 

alle brugere af nettet.  

16. For så vidt angår forslaget om forhøjelse af balancebetalingen, finder 

SET det som udgangspunkt rimeligt, at transportkunderne gives stærkere in-

citamenter til at agere hensigtsmæssigt og ikke spekulere i mulige arbitrage-

gevinster i en krisesituation. Omvendt er det ikke rimeligt, hvis Energinet.dk 

anvender de forhøjede incitamentsbaserede balancebetalinger, såfremt 

transportkunder – selvom disse agerede fornuftigt og ikke spekulerede mod 

systemet – ikke har reel mulighed for at undgå større ubalance – fx hvis der 

ikke i tilstrækkeligt omfang er adgang til data, som kan understøtte trans-

portkundernes styring af gasporteføljen.  

17. SET vurderer på den baggrund, at den af Energinet.dk foreslåede nedre 

grænse på 25 % af den neutrale gaspris er urimelig, og derfor indstilles, at 

den nugældende nedre grænse på 65 % bibeholdes. SET vurderer endvidere, 

at den øvre grænse på 200 % af den neutrale gaspris kan godkendes indtil 

videre. SET vil foretage en evaluering af den øvre grænse, blandt andet un-

der hensyntagen til, om Energinet.dk kan tilbyde transportkunder adgang til 

time-data flere gange dagligt. 

18. For så vidt angår allokeringen af omkostninger til beskyttede og ikke-

beskyttede kunder bemærker Energitilsynet, at i de tilfælde, hvor det har 

været objektivt og klart – har Energinet.dk fordelt et omkostningselement 

præcist på det enkelte segment. I de tilfælde hvor det ikke har været enty-

digt, hvad hvert segment har skullet bære, er omkostningerne blevet fordelt 

objektivt i forhold til de respektive andele af markedet.  

19. Energitilsynet konstaterer, at begge segmenter antages at kunne gøre 

brug af de enkelte nødforsyningselementer. SET lægger vægt på, at risikoen 

for, at en nødsituation opretholdes i mere end tre dage antages at være lille.  

20. Det skal imidlertid understreges, at det er afgørende, at henholdsvis de 

beskyttede som ikke-beskyttede kunder i videst muligt omfang kun kommer 

til at bære de omkostninger, de selv giver anledning til.  
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Afgørelse 

21. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 

truffet afgørelse om følgende:   

Energitilsynet godkender Energinet.dk´s metode til fastsættelse af priser og 

vilkår i 2012-forsyningssikkerhedsmodellen (2012-modellen), jf. naturgas-

forsyningslovens § 36 a. 

 

Godkendelsen er givet på det vilkår, at: 

 Energinet.dk i udmøntningen af forsyningssikkerhedsmodellen bibe-

holder grænsen på 65 % af den neutrale gaspris ved køb af balance-

gas, svarende til de nugældende balanceringsregler. 
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Sagsfremstilling 

22. Energinet.dk har den 16. marts 2012 anmeldt ændret metode for fastsæt-

telse af priser og vilkår i Energinet.dk´s forsyningssikkerhedsmodel for na-

turgas – herefter kaldet ”2012-modellen
1
”, jf. bilag 1. Energitilsynet skal ef-

ter naturgasforsyningslovens (herefter NGFL) § 36a godkende Energi-

net.dk´s metoder for fastsættelse af priser og vilkår inden priser og vilkår 

kan træde i kraft. Energinet.dk´s eksisterende nødforsyningsmodel - også 

kaldet nødkoncept 2009 – er metodegodkendt af Energitilsynet i 2009.
2

23. Metodeanmeldelsen er 29. maj, 20. juni og 26. juni 2012 suppleret af

yderligere oplysninger fra Energinet.dk, nemlig henholdsvis om incita-

mentsbaserede balancebetalinger, ”koncept for kommerciel afbrydelighed” 

og supplerende metodeanmeldelse om nødtariffer, jf. bilag 2. Endelig har 

Energinet.dk den 28. juni 2012 fremlagt supplerende beregninger om nødta-

riferingen, jf. bilag 3.  

24. Energinet.dk har ansvaret for forsyningssikkerheden af gas i Danmark.

Således er Energinet.dk ansvarlig for, at der konstant er gas til de danske 

forbrugere – også når gasforsyningen utilsigtet reduceres eller afbrydes – fx 

ved brud på søledningen, der fører gas fra gasfelterne i Nordsøen til Dan-

mark - og i situationer ved særlig koldt vejr, hvor der vil være markant høje-

re efterspørgsel efter gas. Alle forbrugere i Danmark betaler til opretholdel-

se af forsyningssikkerheden via en såkaldt nødtarif. Forbrugernes betaling 

til nødforsyningen sker via gasleverandøren. 

25. Energinet.dks ændring af nødforsyningskonceptet skyldes EU's ny for-

syningssikkerhedsforordning af 20. oktober 2010.
3
 En forordning er direkte

anvendelig i dansk ret. Energinet.dk har planlagt at det ny koncept – (2012-

modellen) skal træde i kraft den 1. oktober 2012.
4
 Hensigten med Energi-

net.dk´s 2012-model er at sikre, at Danmark efterlever den ny EU-

forordning.   

26. Baggrunden for EU's forordning er, at en betydelig afbrydelse af Unio-

nens gasforsyninger kan påvirke alle medlemsstater og føre til alvorlige 

1
 I 2009, 2008 og 2007 er Energinet.dk´s metode blevet benævnt ”nødkoncept”. I 2012 æn-

dres dette til ”forsyningssikkerhedsmodel” eller ”2012-model”. Ændringen fra ”nød” til 

”forsynings” skyldes at de tidligere koncepter primært omhandlede tiltag i selve en nødfor-

syningssituation, mens 2012-modellen også indeholder tiltag i perioden lige før en eventuel 

nødsituation. 2012-modellen har således et bredere sigte end blot nødsituationen – men sta-

dig med henblik på at undgå en sådan.  
2
 Se www.energitilsynet.dk 

3
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foran-

staltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af Rådets di-

rektiv 2004/67/EF. 
4
 Det er ifølge Energinet.dk mest hensigtsmæssigt, at den nye model træder i kraft ved star-

ten af det såkaldte Gasår. Et Gasår går fra 1. oktober til 30. september det efterfølgende år.    
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økonomiske skadevirkninger for hele Unionens økonomi.
5
 En afbrydelse

kan også få alvorlige sociale virkninger, navnlig for sårbare kundegrupper. 

Det er dog afgørende for et velfungerende indre gasmarked, at de foranstalt-

ninger, der træffes af hensyn til forsyningssikkerheden, ikke går uforholds-

mæssigt hårdt ud over konkurrencen eller det indre gasmarkeds effektive 

funktion. 

27. Gasforbruget i Europa er steget hastigt i de seneste 10 år. Europæisk

egenproduktion er faldende, mens den importerede mængde er steget hur-

tigt. Dette har skabt øget afhængighed af import og behov for at tage højde 

for forsyningssikkerhedsaspekter. Formålet med forordningen er at opnå, at 

alle de nødvendige foranstaltninger tages for at sikre gaskunderne en kon-

stant forsyning, også i forbindelse med vanskelige klimaforhold og i tilfælde 

af afbrydelse.
6

28. I henhold til forordningen skal hvert land udpege en kompetent myndig-

hed. I Danmark er den kompetente myndighed Energistyrelsen, og Energi-

styrelsen har bedt Energinet.dk om at udføre det praktiske arbejde med ud-

møntningen af forordningens krav, så det danske gassystem og gasmarked 

bringes i overensstemmelse med forordningens bestemmelser. Energinet.dk 

har siden etableringen af selskabet haft ansvaret for varetagelse af forsy-

ningssikkerheden for gas i Danmark, og Energinet.dk sender årligt forsy-

ningssikkerhedsplaner til Energistyrelsen.
7

29. Energitilsynet er den regulerende myndighed i forhold til Energinet.dk´s

fastsættelse af de priser og vilkår for 2012-modellen, der følger af den ny 

forsyningssikkerhedsmodel, og Energitilsynet skal godkende den metode, 

der ligger til grund for fastsættelsen af priser og vilkår, inden disse kan træ-

de i kraft. Energitilsynet er således ikke kompetent myndighed i forhold til 

selve forsyningssikkerheden men alene i forhold til de ændringer i Energi-

net.dk’s priser og vilkår, som nødforsyningskonceptet medfører.  

30. I overensstemmelse med forordningen har Energinet.dk i løbet af 2011

udarbejdet en risikovurdering af det danske gassystem
8
. Risikovurderingen

tager udgangspunkt i gasinfrastrukturen, som den ser ud i dag, suppleret 

med de udbygninger, som foretages mod Tyskland, og som den derved for-

5
 Tidligere har det været op til de enkelte medlemslande at tilrettelægge egen forsynings-

sikkerhed. 
6
 I Danmark er der (og har der historisk været) en høj grad af forsyningssikkerhed med be-

skyttelse af alle forbrugere i op til 60 dage. Alle forbrugere har betalt til opretholdelse af 

forsyningssikkerheden. Gaskrisen mellem Rusland og Ukraine i 2008/2009, hvor Rusland 

lukkede for gassen til Ukraine i januar 2009 – og dermed også til gasforsyningen til en del 

af de europæiske lande - satte fokus på EU's energiafhængighed samt behovet for at udvikle 

en fælles og solidarisk energipolitik. Det er også på den baggrund at forordningen er blevet 

født.    
7
 Jf. bekendtgørelse nr. 884 af 21. august 2006 om varetagelse af forsyningssikkerheden. 

8
 Krav om udarbejdelse af en risikovurdering følger af forordningens artikel 9.  
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ventes at se ud 1. oktober 2014. De identificerede scenarier i risikovurderin-

gen, der i forhold til sandsynlighed og konsekvenser vil have størst påvirk-

ning på det danske gassystem, er i prioriteret rækkefølge, jf. boks 1: 

Boks 1: Scenarier i risikovurderingen 

1. Eksplosion, brand eller lign. På Tyra-platformen 

2. Eksplosion, brand eller lign. på Stenlille Gaslager 

3. Eksplosion, brand eller lign. på Nybro gasbehandlingsanlæg 

4. Ekstreme bølger i Nordsøen 

5. Ekstrem kulde, der påvirker procesanlæg 

6. Skibskollision med Tyra-platformen 

7. Kommercielle hændelser med konsekvens for leverancerne fra Tyskland 

8. Beskadigelse af den ene af rørledningerne mellem Tyra og Nybro Gasbehandlingsanlæg 

Kilde: Energinet.dk 

Nuværende forsyningssikkerhed og nødkoncept 2009  

31. Indtil nu har Danmark haft en høj grad af forsyningssikkerhed. De eksi-

sterende forsyningssikkerhedsstandarder er fastsat i forsyningssikkerheds-

bekendtgørelsens § 3. Det følger heraf, at Energinet.dk´s nødforsyning er 

dimensioneret til at kunne håndtere: 

 3 på hinanden følgende gasdøgn med en gennemsnitslig temperatur 

på minus 13 grader i tilfælde af afbrydelse af den største gasforsy-

ning 

 Op til 60 gasdøgn i en periode med normale vintertemperaturer i til-

fælde af afbrydelse af den største gasforsyning. 

32. Alle forbrugere i Danmark er omfattet af denne forsyningssikkerhed. 

Forbrugere med et forbrug på mere end 2 mio. m
3
 årligt kan frivilligt indgå 

aftale med Energinet.dk om at være nødafbrydelige forbrugere, og på den 

måde – mod betaling fra Energinet.dk – bidrage til Energinet.dk´s oprethol-

delse af forsyningssikkerheden.
9
   

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Forudsat at forbrugerne opfylder visse objektive krav for deltagelse. Der henvises til det 

eksisterende nødkoncepter 2009 for en nærmere uddybning af disse krav.  
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33. I figur 1 nedenfor skiteseres hovedlinjerne i det eksisterende nødkon-

cept. 

Figur 1: Eksisterende nødkoncept – hovedlinjer. 

Kilde: Energinet.dk 

34. De samlede omkostninger til Energinet.dks nødforsyningspulje var i

gasåret 2011/2012 165 mio. DKK. Til sammenligning er omkostningsram-

men for den øvrige transmissionsforretning i størrelsen 600-700 mio. DKK.   

35. Omkostningerne til Energinet.dk´s nødredskaber i det nuværende kon-

cept finansieres via en nødtarif, der er variabel betaling som p.t. udgør 4,5 

øre/m
3
. Den volumenbaserede nødtarif pålægges alle gasmængder transpor-

teret til exit-zonen – dvs. alle forbrugerne i Danmark skal som udgangs-

punkt betale denne obligatoriske nødtarif.  

36. I tabel 1 nedenfor ses i hovedtræk Energinet.dk´s nødkoncept 2009:

Tabel 1: Energinet.dk´s nødkoncept 2009 

Nødkoncept 2009 
Nødafbrydelighed aftales direkte med Energinet.dk 

Forbrugssteder med forbrug > 2 mio. m
3 omfattet 

Volumenbaseret nødforsyningstarif for alle forbrugere 

2 kategorier af afbrydelighed 

Hyper og 3-døgn (72 timer).  

Hyper = afbrud efter 3 timer + åbne igen efter 72 timer. 3-døgns = afbrud efter 3 

døgn + forblive afbrudt i op til 60 dage  

Betalingen (kompensation) til nødafbrydelige forbrugere fastsættes ved auktion. 

Kilde: Energinet.dk 
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37. Energitilsynets metodegodkendelse af nødkoncept 2009 findes på 

www.energitilsynet.dk.  

Forordningen om forsyningssikkerhed 

38. Forordningen om forsyningssikkerhed og en nærmere beskrivelse af de 

enkelte bestemmelser fremgår af afsnittet om Lovgrundlag.  

39. Overordnet set er formålet med forordningen at sikre ens standarder for 

forsyningssikkerhed i EU’s indre marked for gas, at medlemslandende tager 

de nødvendige skridt til forebyggelse af nødsituationer samt at indbygge 

mekanismer, der sikrer solidaritet mellem medlemslandende i en knap res-

sourcesituation. 

40. Et kerne-element i forordningen er, at der defineres en opdeling mellem 

beskyttede og ikke-beskyttede kunder. Beskyttede kunder omfatter som mi-

nimum alle privatkunder, og medlemslandende har derudover kunnet vælge 

at omfatte små og mellemstore virksomheder og fjernvarmeinstallationer 

hvis disse ikke kan skifte til alternative brændsler. Medlemslandene har ved 

udgangen af 2011 underrettet EU-Kommissionen om hvilke kunder, der er i 

medlemslandet er defineret som beskyttede kunder. 

41. Endelig fremgår det af forordningen, at det er et fælles ansvar at fore-

bygge en afbrydelse af forsyningen, og at medlemslandende skal udarbejde 

forebyggende handlingsplaner og nødplaner, som skal være gennemsigtige, 

forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og kontrollerbare.           

Udmøntning af forordningen om forsyningssikkerhed i Danmark 

42. Den ny forordning bestemmer, at forsyningssikkerhedsstandarden i EU 

skal være mindst 30 dage. I Danmark er der fastsat en forhøjet forsynings-

standard på 60 dage, da det gennemsnitligt vil tage 60 dage at reparere et 

brud på sørøret Tyra-Nybro. Tyra-Nybro er én af de fire hovedforsynings-

kilder af gas til Danmark.  

43. Energistyrelsen har i 2011 underrettet Kommissionen om, at følgende 

forbrugergrupper fremover vil være defineret som beskyttede kunder i 

Danmark:  

 Alle husholdninger 

 Små- og mellem store virksomheder (med årligt aftag under 2 mio. 

m
3
) samt væsentlige sociale tjenester 

 Fjernvarmeinstallationer, hvis de ikke kan skifte til alternative 

brændsler. 
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44. Danmark har således valgt, at alle forbrugere, som kan beskyttes efter 

forordningen skal være beskyttet.  

45. De ikke beskyttede forbrugere i Danmark vil fra 1. oktober 2012 bestå af 

ca. 100 store virksomheder og de største nærmere definerede kraftvarme-

værker. Dette svarer til ca. 33 pct. af det danske marked målt i gasvolumen.  

46. Forordningen sætter dermed de grundlæggende rammer for graden af 

forsyningssikkerhed og dermed overordnede rammer for Energinet.dk´s ny 

2012-model: Konkret sætter forordningen grænserne for, hvilke forbrugere 

der kan være beskyttet og sikret gasforsyninger i nødsituationer. Dette er en 

markant forskel i det danske set-up i forhold til tidligere. 

47. Siden etableringen af naturgassystemet i Danmark har der kun været er-

klæret egentlig nødsituation én gang (i 2007), og nødsituationen varede kun 

i ca. et døgn. Statistisk set forventes det, at langt de fleste tilfælde, hvor der 

erklæres nødsituation i gassystemet, vil være af kortere varighed end 3 

døgn.  

48. Energitilsynets rolle i medfør af § 36a i NGFL er at vurdere metoden for 

fastsættelse af priser og vilkår for visse elementer i Energinet.dk´s 2012-

model. Selve graden af forsyningssikkerheden – dvs. hvem der er beskyttet 

og ikke beskyttet og i hvor lang tid – er ikke underlagt Energitilsynets kom-

petence, men derimod Energistyrelsens.  

49. I det følgende præsenteres Energinet.dk´s anmeldte 2012-model.  

2012-modellen 

50. Energinet.dk har i 2012-modellen lagt vægt på at videreføre den eksiste-

rende høje forsyningssikkerhed i det omfang det er muligt under forordnin-

gen. Endvidere har Energinet.dk i vidt omgang inddraget de eksisterende 

nødredskaber (eller elementer herfra), som markedet kender til.  

51. I 2012-modellen bliver de eksisterende redskaber dog anvendt mere 

præventivt for at undgå at skulle erklære nødsituation. Energinet.dk´s grund-

læggende målsætning i 2012-modellen er at undgå at skulle erklære nødsi-

tuation, da erklæring af nødsituation vil have store økonomiske og sam-

fundsmæssige konsekvenser for det danske marked, da de ikke-beskyttede 

kunder - 33 pct. af det danske marked - efter 3 døgn vil få afbrudt gasforsy-

ningerne.  

52. Så længe Energinet.dk undgår at skulle erklære nødsituation forsynes 

hele det danske marked – såvel beskyttede som ikke-beskyttede – ligesom 

det svenske marked også fortsat forsynes. I boks 2 nedenfor skitseres kort 

forsyningssituationen i Sverige. 

 

Side 10 af 78



11/45 

Boks 2: Forsyningen til Sverige og nødsituation 

Sverige bliver forsynet med gas via entry Dragør – dvs. gennem Danmark. I tilfælde af en 

reel nødsituation vil det danske transmissionssystem være så presset, at det ikke er fysisk 

muligt at forsyne andet end de beskyttede kunder i Sverige med naturgas via Dragør.  

De beskyttede kunder i Sverige udgør ca. 2 pct. af det svenske marked for naturgas.
10

 Når 

Energinet.dk bliver nødt til at erklære nødsituation, vil Energinet.dk allerede efter 2-4 ti-

mer kun kunne transportere gas til de beskyttede kunder i Sverige.  

Energinet.dk har været i længere dialog med de svenske myndigheder om en afklaring af 

rollefordeling, ansvar, forsyningssikkerhed etc. i en nødsituation. SET er blevet orienteret 

løbende og Energinet.dk har oplyst, at der er ved at være en afklaring på problemstillingen. 

Bl.a. har Energimyndigheden i Sverige givet tilsagn om at arbejde for at etablere et system 

med kommerciel afbrydelighed i det svenske system i ”førnød” (kriseniveauerne før nødsi-

tuation) senest oktober 2014, dog før hvis det er praktisk muligt.   

Note: Forsyningsrelationen til Sverige vil ikke blive uddybende belyst, da problemstillin-

gen – omfanget af forsyningssikkerhed - er udenfor Energitilsynets kompetence. 

Kilde: Energinet.dk 

53. I 2012-modellen indfører Energinet.dk tre markedsbaserede redskaber,

der skal bidrage til, at Energinet.dk undgår eller udsætter at skulle erklære 

nødsituation.  

54. Energinet.dk har i 2012-modellen delt sin drift af transmissionssystemet

op i normal drift samt krise-drift: Varsling, alarmering og nødsituation. Der 

er ingen forsyningsafbrydelser i ”Normal drift” samt ”Varsling”, mens der 

vil være forsyningsafbrydelser i ”Alarmering” og ”Nødsituation”. Forskel-

len på ”Alarmering” og ”Nødsituation” er, om markedet selv håndterer for-

syningsafbrydelsen, eller om Energinet.dk må erklære nødsituation og også 

bruge ikke-markedsbaserede redskaber (afbrud, nødlager etc.) for at sikre 

forsyningerne til de beskyttede forbrugere, jf. figur 2.  

10
 I Sverige er det en lille del af forbrugerne, der er defineret som beskyttede kunder i hen-

hold til forordningen. 
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Figur 2: Energinet.dk´s normaldrift og kriseniveauer - redskaber 

 

Kilde: Energinet.dk 

Note: Kriseniveauerne varsling, alarmering og nødsituation følger af forordningens artikel 

10, stk. 3.  

55. I ”normal drift”, ”varsling” og ”alarmering” vil Energinet.dk anvende 

systembalanceredskaber til håndteringen af krisesituationen. Systembalan-

ceredskaberne finansieres over transporttariffen.  

56. Energinet.dk vil i det nye koncept fortsat have brug for 2 afbrydelig-

hedsredskaber: Et justeret 3-timers hyperafbrydelighedsredskab (fra 3 til 72 

timer) og et nyt 3-dages afbrydelighedsredskab, der dækker perioden fra 72 

timer til 144 timer (dvs. fra dag 3 til dag 6) efter indtræden af kriseniveauet 

”alarmering”. De to afbrydelighedsredskaber vil fremover blive anvendt 

som systembalanceredskab, hvor det tidligere var et nødredskab. Energi-

net.dk betegner dette som ”koncept for kommerciel afbrydelighed”.
11

  

57. Derudover vil Energinet.dk indføre et nyt systembalanceredskab, som 

også skal være med til at forhindre, at der bliver erklæret nødsituation i 

Danmark. I kriseniveauet ”varsling” og ”alarmering” indføres en forhøjelse 

af den allerede gældende incitamentsbaserede balancebetaling når transport-

kunderne er i ubalance – dvs. har et for lille eller for stort aftag i forhold til 

transportkundernes balancemargin.  

                                                 
11

 De kunder, der vælger at indgå en aftale med Energinet.dk om frivilligt at få afbrudt for-

syningen, bliver fremover kaldt ”kommercielt afbrydelige kunder” og redskabet bliver om-

talt som et ”kommercielt afbrydeligheds redskab”. Begrebet ”kommercielle” skal forstås 

således, at det er markedsbaserede afbrud – modsat en egentlig afbrydelse af forsyningen til 

de ikke-beskyttede kunder i en reel nødsituation. 
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58. I den ny 2012-model indføres der endvidere to forskellige nødtariffer: én 

for de beskyttede forbrugere, som vil være beskyttet i op til 60 dage, og en 

for de ikke-beskyttede forbrugere for at være beskyttet i de første 3 dage 

med varsel.  

59. Samlet introducerer 2012-modellen: 

 Tre kriseniveauer* 

 Opdeling i beskyttede og ikke-beskyttede kunder* 

 To kommercielle afbrydelighedsredskaber (inden og i nød) 

 Forhøjelse af balancebetaling i krisesituationer (inden nød) 

 Differentierede nødtariffer (nødtarif 1 og nødtarif 2) 

 Generel målsætning om at forhindre erklæring af nødsituation*. 

  

* følger af forordningen 

60. Energitilsynet skal forholde sig til metoderne ved de nye ”redskaber” i 

2012-modellen: de to kommercielle afbrydelighedsredskaber og forhøjelse 

af balancebetaling samt tariferingsmetoderne ved de differentierede nødta-

riffer. Nedenfor følger en detaljeret gennemgang af Energinet.dk´s ”redska-

ber” i 2012-modellen samt en beskrivelse af de nye nødtariferingsprincip-

per.  

Forhøjede incitamentsbetalinger  

61. Energinet.dk har udover ansvaret for forsyningssikkerheden også ansva-

ret for den daglige drift af systemet – herunder for at sikre det korrekte tryk i 

systemet, så gassen uden problemer kan føres ind i exitzonen (distributions-

områderne i Danmark, hvorfra de endelige forbrugere modtager gassen). 

Hvis transportkunderne fx fører mindre gas ind i systemet, end de trækker 

ud, kommer der ubalance i systemet. Energinet.dk´s omkostninger til at sik-

re balanceringen bliver afspejlet i tarifferne, og det er til alle brugeres fordel 

at sikre balance i systemet.  

62. Energinet.dk har fastsat regler for transportkundernes balancering af gas 

i systemet. I boks 3 nedenfor gengives hovedlinjerne i Energinet.dk´s al-

mindelige krav om balancering i transmissionssystemet.  

 

 

 

 

 

Side 13 af 78



14/45 

Boks 3: Generelt om balancering og incitamentsbetaling ved ubalance 

En transportkunde skal på døgnbasis sikre balance mellem de mængder gas, som 

kunden henholdsvis leverer ind i transmissionssystemet og trækker ud af trans-

missionssystemet.  

Ved køb af transportkapacitet til exitzonen får transportkunden en gratis balan-

cemargin, på +/- 3 pct. af kundens maksimale relevering (udtræk) i løbet af et 

døgn. Den gratis balancemargin giver kunden fleksibilitet.  

Akkumulerede balancegasmængder, som overstiger balancemarginen, afregnes 

ved, at Energinet.dk henholdsvis køber eller sælger gassen til transportkunden, 

således at transportkunden igen kommer inden for sin balancemargin. 

Energinet.dk´s købs- og salgspris – den såkaldte balancebetaling - er fastsat såle-

des, at transportkunden har incitament til at holde sig i balance. Der gælder et trin 

1 – den normale balancebetaling og trin 2 (dyrere for kunden) hvis transportkun-

den i længere tid (på månedsbasis) har oversteget sin balancemargin.  

Transportkunden kan købe en balanceserviceaftale af Energinet.dk og derved få 

en udvidet fleksibilitet på døgnbasis for at kunne trække ekstra gas ud eller sende 

gas ind i systemet. 

Kilde: Energinet.dk 

63. Den incitamentsbaserede balancebetaling indebærer, at hvis transport-

kunden aftager mindre gas end leveret ind i transmissionssystemet – så kø-

ber Energinet.dk den overskydende gasmængde til en incitamentsbaseret 

pris (65 % af den neutrale gaspris) og hvis transportkunden aftager mere gas 

end kunden har leveret ind i systemet – og der således mangler gas – sælger 

Energinet.dk den manglende gasmængde til transportkunden (135 % af den 

neutrale gaspris).  

64. Den neutrale gaspris modsvarer markedsprisen på gas. Energinet.dk vil

fra den 1. oktober 2012 – særligt af hensyn til understøttelse af 2012-

modellen - anvende den daglige day-ahead notering ved den danske gasbørs 

NordPool Gas som den neutrale gaspris frem for - som nu - et månedsgen-

nemsnit af day-ahead priserne på den hollandske gashandelsplads TTF.    

65. I 2012-modellen vil Energinet.dk indføre forhøjede balancebetalinger

uden for normal drift som nyt redskab til håndtering af forsyningssikkerhe-

den. De forhøjede balancebetalinger skal bidrage til, at transportkunderne 

holder sig i balance – dvs. fører samme mængde ind i systemet, som der 

trækkes ud af systemet. I kriseniveauet ”varsling” og endnu mere i ”alarme-

ring” er Danmark i en presset forsyningssituation – og det er ifølge Energi-

net.dk afgørende for, om krisen eskalerer, at transportkunderne holder sig i 

balance.  

66. Energinet.dk ønsker derfor, at der i kriseniveauet ”varsling” og ”alarme-

ring” kan fastsættes forhøjede balancebetalinger, hvor Energinet.dk køber 

og sælger gas til henholdsvis 25 % og 200 % af den neutrale gaspris.  Dette 

svarer til betalingen i trin 2 i de eksisterende incitamentsbaserede balance-

betalinger, som aktiveres når transportkunden overskrider sin maksimale ba-
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lancemargin på månedsbasis. Trin 2 har netop til formål at ”straffe” trans-

portkunder der har så store ubalancer, at det kan påvirke det fysiske system.  

67. Energinet.dk har vanskeligt ved at forudsige, hvorledes markedet vil re-

agere i en eventuel kommende krisesituation, da der kun har været én nød-

hændelse i det danske transmissionssystem, hvilket skete i november 2007. 

Det var imidlertid i en situation, hvor der ikke var adgang til import af gas 

fra Tyskland som i dag.  

68. Det er Energinet.dks vurdering, at anvendelse af henholdsvis 25 % og 

200 % af den neutrale gaspris fra kriseniveauet varsling vil kunne give et til-

strækkeligt incitament for transportkunderne til at holde sig i balance i en 

presset forsyningssituation. 

69. Forhøjede incitamentsbetalinger er ét ud af flere redskaber, som Energi-

net.dk kan vælge at anvende, men som - afhængigt af omstændighederne - 

ikke nødvendigvis vil blive aktiveret i en krisesituation. 

70. Hvis det i en konkret krisesituation måtte vise sig, at transportkunderne 

ikke har mulighed for at holde sig i balance, vil det i øvrigt indgå i Energi-

net.dks vurdering af, om markedet er så presset, at det ikke længere kan 

håndtere forsyningskrisen, og at det derfor er nødvendigt at erklære nødsitu-

ation.  

Transportkundernes adgang til data i en krisesituation 

71. Transportkunderne har efterspurgt adgang til såkaldt ”real-time-data”. 

Real-time-data kan omfatte alt fra minut-for-minut aflæsninger af den enkel-

te kundes forbrug op til én enkelt aflæsning i døgnet. Energinet.dk har op-

lyst, at de data, som transportkunderne efterspørger for at kunne styre deres 

balance og undgå incitamentsbaserede balancebetalinger, er på et højt ag-

gregeringsniveau – fx den enkelte aktørs samlede balance.  

72.  Energinet.dk oplyser følgende om transportkundernes mulighed for at 

holde sig i balance i en krisesituation, jf. boks 4.  
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Boks 4: Transportkunders mulighed for balancering i krisesituation 

 Energinet.dk vil i krisesituationen (varsling og alarmering) fastholde et gratis ba-

lancebånd (fleksibilitet) på +/- 3 pct. 

 Transportkunderne vil have samme mulighed for adgang til data om forbruget 

som i normalsituationer: 

 Energinet.dk leverer data på hver enkelt transportkundes aftag i det følgende gas-

døgn 

 Energinet.dk leverer på sin hjemmeside time for time data på brutto aftaget i exit-

zonen 

 Gasleverandørerne (og transportkunderne) kan få adgang til målerdata fra distri-

butionsselskaberne om aftaget fra de større timeaflæste forbrugere med aftag > 

300.000 m3 årligt (industrien og kraftvarmeværkerne). Dette svarer til ca. 66 pct. 

af det danske marked. 

 Øvrigt forbrug (villakunder) er i væsentligt omfang temperaturafhængigt. 

 Transportkunderne kan selv holde kontakt med de største forbrugere, der kan 

tænkes at påvirke en ubalance mest. 

 

Kilde: Energinet.dk 

73. Efter Energinet.dk’s opfattelse er de ovennævnte muligheder tilstrække-

lige for at transportkunderne i en krisesituation vil kunne balancere deres 

portefølje inden for det gratis balancebånd på +/- 3 pct.   

Kommercielt afbrydelige forbrugere (hyperafbrud)  

74. Et eventuelt forsyningsafbrud har den konsekvens at trykket i transmis-

sionssystemet falder. Hvis forbruget ikke dæmpes, vil trykket blive så lavt, 

at det ikke er muligt at levere gas til forbrugerne. Energinet.dk har derfor 

brug for et ”redskab” der kan afhjælpe sådanne situationer. 

75. ”Hyperafbrydelighed” anvendes i det eksisterende koncept af Energi-

net.dk for meget hurtigt at kunne sikre tilstrækkelig kapacitet i transmissi-

onssystemet. I det eksisterende koncept skal de hyperafbrydelige forbrugere 

afbryde deres gasforbrug med 3 timers varsel fra Energinet.dk og forblive 

afbrudt i 72 timer.  

76. Energinet.dk ønsker også fremover at kunne anvende et såkaldt 3 timers 

kommercielt afbrydelighedsredskab. Den eksisterende hyperafbrydelig-

hedsmodel, der gælder i det nuværende nødkoncept, videreføres derfor i 

2012-modellen. Det vil i den ny model være nødvendigt at aktivere hy-

perafbrydelige forbrugere inden for 3 timer og op til 72 timer. I tilfælde af et 

forsyningsafbrud vil Energinet.dk i mange tilfælde kunne undgå at erklære 

nødsituation, hvis gasforbruget dæmpes inden for et par timer.  

77. I det eksisterende nødkoncept kan Energinet.dk kun aktivere de hy-

perafbrydelige kunder i en nødsituation. I 2012-modellen ønsker Energi-

net.dk at kunne aktivere de hyperafbrydelige kunder fra kriseniveauet 

”Alarmering.” Det justerede hyper-afbrydelighedsredskab får derved status 

som et systembalanceredskab, hvor det tidligere var et nødredskab. 
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78. Hyperafbrydelighed er også et markedsbaseret redskab. I 2012-modellen

vil forbrugere med årligt aftag på over 2 mio. m
3
 kunne vælge at deltage i

Energinet.dk´s årlige auktioner om at indgå hyperafbrydelighedskontrakt 

mod betaling. Det gælder både beskyttede forbrugere og ikke-beskyttet for-

brugere, blot forbrugeren opfylder Energinet.dk´s objektive krav for delta-

gelse.
12

 Energitilsynet har i 2009 godkendt, at Energinet.dk indkøber hy-

perafbrydelige produkter ved auktion.  

79. Energinet.dks omkostninger
13

 i forbindelse med de hyperafbrydelige

kunder vil i det nye koncept blive pålagt transporttariffen – som et system-

balanceredskab - i stedet for nødtariffen.  Transporttariffen betales af alle 

transportkunder (både danske og udenlandske) ved entry- transit- og exitzo-

nepunkterne. 

80. Både de ikke-beskyttede og de beskyttede 3-timers afbrydelige forbru-

gere kan genoptage deres gasforsyninger efter 72 timer, forudsat at krisen 

forbliver på alarmeringsniveauet.  

81. Såfremt der erklæres nødsituation inden for de første 72 timer efter akti-

vering af de hyperafbrydelige forbrugere, skal de ikke-beskyttede forbruge-

re, som har valgt at deltage i det kommercielle 3-timers afbrydelighedskon-

cept, forblive afbrudt med den afbrydelige kapacitet.
14

 3 døgn – eller 72 ti-

mer - efter erklæring af kriseniveauet nød skal de ikke-beskyttede forbruge-

re indstille sit forbrug fuldstændigt, hvis nødsituationen ikke er afblæst.
15

82. Behovet for sådanne tiltag bygger på et hensyn til den overordnede drift

af gastransmissionssystemet. Hvis der er behov for at erklære nød, vil det 

være fordi forsyningsbilledet er yderst presset, og i den situation vil det væ-

re kritisk, hvis det at erklære nødsituation helt eller delvist indebærer, at 

forbruget stiger, om end det så bare er for en kortere periode, inden de ikke-

beskyttede forbrugere afbrydes. 

83. Energinet.dk vil fortsat foretage både en kommunikations- og fysisk test

af de hyperafbrydelige kunder. 

12
 Principperne for disse krav er godkendt af Energitilsynet i 2009. 

13
 Energinet.dk´s respektive omkostninger ved de hyperafbrydelige forbrugere bliver først 

opgjort efter afholdelse af hyperafbrydeligsauktionen (planlagt ultimo oktober 2012).   
14

 Forbrugeren kan vælge at byde ind i den kommercielle auktion med hele eller dele af sin 

fulde kapacitet, herunder også forskellige andele af kapaciteten budt ind til forskellige pris-

niveauer. 
15

 En ikke-beskyttet forbruger, der deltager som hyperafbrydelig forbruger, kan vælge at 

deltage med fx kun halvdelen af det samlede forbrug. Når Energinet.dk erklærer nødsituati-

on skal alle ikke-beskyttede forbrugere efter 3 døgn afbryde sit forbrug fuldstændigt – dvs. 

halvdelen af forbruget kan fx have været tilbudt som hyperafbrydeligt inden erklæring af 

nød, og resten af forbrugerens forbrug afbrydes så helt 3 dage efter erklæring af nød. 
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Kommercielt afbrydelige forbrugere (3-6 dage)  

84. Energinet.dk´s 3 dages afbrydelighed (fra 3 dage op til 60 dage), som er 

et redskab i det eksisterende nødkoncept, vil ikke blive videreført til den nye 

2012-model.  

85. Efter fornyede beregninger og overvejelser vurderer Energinet.dk imid-

lertid, at det i 2012 modellen vil være nødvendigt at indføre et nyt 3-dages 

afbrydelighedsredskab, der dækker perioden fra 72 timer til 144 timer (dvs. 

fra dag 3 til dag 6) efter indtræden af kriseniveauet alarmering. Både beskyt-

tede og ikke-beskyttede kunder (med et forbrug over 2 mio. m3) vil kunne 

tilbyde Energinet.dk dette redskab. 

86. Det nye 3-dages redskab er i visse situationer nødvendigt for at Energi-

net.dk kan søge at undgå at erklære nødsituation og formålet er primært at 

tilvejebringe kapacitet i gassystemet, hvor det udgående redskab (60 dages) 

havde til formål at sikre tilstrækkelige mængder (volumen) i en lang hæn-

delse.  

87. 3-dages afbrydelighedsredskabet skal sikre, at systemet ikke erklæres i 

nød, førend markedet har haft lejlighed til at demonstrere, om det kan hånd-

tere forsyningskrisen alene ved anvendelse af markedsbaserede instrumen-

ter. Desuden giver redskabet mulighed for, at der kan ske en mere gradvis 

aflastning af gasforbruget i overgangen mellem kriseniveauet alarmering og 

nødsituation, hvilket i sig selv vil være med til at styrke robustheden i sy-

stemet. 

88. Energinet.dk vil foretage både en kommunikations- og fysisk test af de 

afbrydelige kunder (3-6 dages). 

Afbrud af de ikke-beskyttede 

89. Forordningen indeholder ikke krav til eller definition af, hvor hurtigt de 

ikke-beskyttede forbrugere skal afbrydes. Energinet.dk har fastsat et varsel 

for afbrud i en nødsituation på 3 dage for at sikre en kontrolleret afbrydelse 

– også i situationer hvor en nødsituation måtte opstå fx en fredag efter nor-

mal arbejdstid.  

90. De ikke-beskyttede forbrugere skal deltage i en årlig kommunikations-

test for at sikre, at de kan modtage meddelelsen om afbrydelse af forsynin-

gerne (svarer til den gældende kommunikationstest for hyperafbrydelige 

forbrugere i 2009 konceptet). Forbrugerne skal acceptere at distributionssel-

skaberne fysisk afbryder gasforsyningen, hvis forbrugeren ikke selv gør det. 

De ikke-beskyttede forbrugere skal ikke deltage i fysiske tests (svarende til 

den gældende fysiske test for hyperafbrydelige forbrugere i 2009 koncep-

tet.)  
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Nødtarifering og omkostningsfordeling 

91. I det eksisterende koncept opkræver Energinet.dk en transporttarif

(transmissionstarif) og en nødtarif, hvor der gælder én nødtarif for alle for-

brugere, hvor indtægterne herfra har dækket alle de nødvendige omkostnin-

ger til indkøb af nødforsyningsydelserne. De store afbrydelige forbrugere 

får kompensation (fastsat ved auktion) for frivilligt at afbryde forsyningen i 

en eventuel nødsituation. 

92. Energinet.dk vil i 2012-modellen indføre en differentieret nødtarif. Én

tarif for de beskyttede forbrugere for at være beskyttet i op til 60 dage 

(nødtarif 1) og én for de ikke-beskyttede forbrugere for at være beskyttet i 3 

dage (nødtarif 2). Transporttariffen vil stige marginalt, da omkostningerne 

til hyperafbrydelige fremover anvendes som systembalanceberedskab. 

Nødtariffen bliver tilsvarende lavere. 

93. De beskyttede forbrugere svarer p.t. til ca. 67 pct. af markedet målt i vo-

lumen og de ikke-beskyttede tilsvarende til ca. 33 pct. af markedet. Indtæg-

ter fra nødforsyningstariffen skal dække de samlede omkostninger til Ener-

ginet.dk´s indkøb af nødforsyningsydelser.  

94. I 2011/2012 har Energinet.dk købt følgende nødforsyningsydelser, jf.

tabel 2: 

Tabel 2: Energinet.dk´s indkøbte nødydelser 2011/12 

Nødydelse 

Kapacitet og mængder på Nybro via Harald-Nybro ledningen (Syd Arne-sørøret) 

ved brud på Tyra-Nybro (produceret gas omledes via Syd Arne til Nybro) 

Nødlager (både nødudtrækskapacitet og fysisk beholdning af gas) 

Fyldningsrestriktioner, som på frivillig basis pålægger de kommercielle lager-

kunder en fyldningsprofil over året mod en markedsbestemt kompensation (som 

sikrer tilstrækkelige mængder gas i lagrene ved en længere nødsituation). 

Nødafbrydelige forbrugere som mod markedsbestemt kompensation (via auktion) 

får afbrudt deres forsyninger 

 Kilde: Energinet.dk 

95. Energinet.dk´s omkostninger til nødforsyningspuljen var i 2011/2012 på

165 mio. DKK. For 2012/2013 forventer Energinet.dk samlede nødforsy-

ningomkostning på 91 mio. DKK, inklusive afvikling af en akkumuleret 

overdækning. Reduktionen skyldes bl.a. en reduktion af 60 dages beskyttel-

se for de nu ikke-beskyttede, men også konkrete forventninger til prisudvik-

ling for de markedsbestemte omkostninger. Endvidere flyttes omkostninger 

til hyperafbrydelighed ud af nødforsyningsbetalingen og over på den almin-

delige transmissionstarif. 
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96. Fremover er det forordningens forsyningsstandarder og definition af be-

skyttede forbrugere, der danner baggrund for vurderingen af, hvad der er 

nødvendig omkostning til varetagelse nødforsyningen.  

Allokering af omkostninger – beskyttede og ikke-beskyttede kunder 

97. Energinet.dk har oplyst, at de beskyttede kunder og ikke-beskyttede

kunder kun skal afholde de omkostninger der er relateret til den forsynings-

standard, der gælder for hver kundegruppe. De beskyttede kunder vil skulle 

betale mere end de ikke-beskyttede. Forbrugerne uden for den danske exit 

zone skal ikke betale nødtarif. (dvs. fx svenske kunder). 

98. Ifølge Energinet.dk er længden på de forskellige forbrugersegmenters

dækningsperiode ikke brugbar som omkostningsnøgle, da 

omkostninger til kapacitet og volumen ikke er ens 

kapacitet er en knap ressource i en kortvarig ekstrem vintersituation 

volumen er en knap ressource i en langvarig normalvinter situation 

Sandsynligheden for at en nødhændelse afblæses indenfor de første 3 

døgn er langt større, end at den strækker sig ud på dag 4 og frem. 

99. Den nødvendige kapacitet (udtræk) kan kun sikres, hvis der er tilstræk-

kelig understøttende volumen i lagret. Volumen bidrager derfor både til ka-

pacitet og volumen. 

100. Der er en vis (men ikke fuld) substitutionsmulighed mellem visse af 

de forskellige redskaber i nødforsyningen. Endvidere kan der være stigende 

marginalomkostninger jo større mængder, der skal indkøbes – særligt på de 

auktionsbestemte produkter. Der er fysisk sammenhæng mellem kapacitet 

og volumen. 

101. Kunderne betaler til nødforsyningsbeskyttelsen, uanset om der op-

står nødsituation eller ej. Det er ikke muligt at sige noget konkret om, hvor 

ofte en nødforsyningssituation vil opstå i det danske gassystem, eller hvor 

alvorlig den vil være. Nødforsyningsbetalingen kan derfor sammenlignes 

med en forsikringspræmie. I de 40 år, der har været transporteret naturgas i 

Danmark har der kun været én nødhændelse (i 2007). Denne blev afblæst ef-

ter ca. 1 døgn. I den ny 2012-model vil Energinet.dk forstærke ”førnøddrif-

ten” og markedets rolle, inden Energinet.dk erklærer nødsituation.
16

102. Energinet.dk oplyser, at det kun er omkostningerne til Syd Arne sø-

røret, der entydigt kan allokeres til nødtariffen for de beskyttede forbrugere, 

da redskabet først kan anvendes 3 døgn efter erklæring af nødsituation – 

16
 ”Førnøddriften” er kriseniveauerne ”varsel” og ”alarmering”, hvor Energinet.dk nu vil 

indføre kommercielt afbrydelighed og øge den incitamentsbaserede balancebetaling – for 

på den måde at kunne udskyde eller helt afbøde en eventuel nødsituation. 
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dvs. på et tidspunkt, hvor Energinet.dk vil afbryde forsyningen til de ikke-

beskyttede kunder. Derfor vil Energinet.dk allokere omkostningerne til Syd 

Arne 100 pct. til de beskyttede kunder. 

103. For de øvrige nødforsyningsredskaber gælder, at fordelingen mellem 

beskyttede og ikke-beskyttede forbrugere kan variere afhængigt af de fysi-

ske og markedsmæssige omstændigheder i det konkrete tilfælde. Derfor vil 

Energinet.dk allokere ligeligt til henholdsvis de beskyttede og ikke-

beskyttede i forhold til den overordnede markedsandel (andel af den samle-

de gasvolumen), da begge forbrugersegmenter har gavn af øvrige elementer: 

nødudtræk fra lagre, lagervolumen og fyldningsrestriktion.  

104. Således vil 67 pct. af omkostningerne til de øvrige nødforsynings-

redskaber allokeres til de beskyttede kunder i Danmark og 33 pct. allokeres 

til de ikke-beskyttede kunder, jf. tabel 3 nedenfor. 

Tabel 3: Fordeling af omkostninger til beskyttede og ikke-beskyttede. 

Samlet 

Omkostning 

(mio. DKK) 

Nødtarif 1 

(beskyttet) 

– andel af

omkostning 

(pct.) 

Nødtarif 2 

(ikke-

beskyttet) 

Andel af 

omkost-

ning 

(pct.) 

Om-

kostning 

til 

Nødtarif 

1 (mio. 

DKK) 

Om-

kostning 

til 

nødtarif 

2 

Syd Arne XX XX XX XX XX 

Nødudtræk 

lagre (kapaci-

tet) 

XX XX XX XX XX 

Volumen nød-

lager 

XX XX XX XX XX 

Fyldnings- 

Krav 

XX XX XX XX XX 

Kommercielt 

Afbrydelige 

(nød) 

XX XX XX XX XX 

 kapitalbin-

ding af ejer-

skab nødgas) 

XX XX XX XX XX 

Total XX n.a. n.a. XX XX 

Kilde: Energinet.dk 

Note: De specifikke oplysninger er udeladt i den offentlige version. 

105. Med en anslået transporteret volumen på ca. 3,5 mia. m
3
 vil en ca.

tarif for nødforsyning for de beskyttede kunder blive ca. XX øre/m
3
 og XX

øre/m
3
 for de ikke-beskyttede kunder.

17
 De beskyttede kunder vil med den

17
 Tallene er beregnet ud fra tentativt budget og ud fra skønnet transporteret mængde i 

2012/2012. Derfor kan de endelige tariffer ændre sig. 
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ny metode og under de givne budgetforudsætninger opleve en reduktion i 

nødtariffen på ca. 25 pct. i forhold til foregående år. De ikke-beskyttede for-

brugere vil opleve en reduktion på ca. 60 pct. sammenlignet med nødtariffen 

foregående år, jf. figur 3. Reduktionen på ca. 60 pct. afspejler grundlæggen-

de set den forringede forsyningsstandard, som Energinet.dk pga. de ny EU-

regler leverer til dette kundesegment.
18

  

 

Figur 3: Skitsering af 2 niveauer for nødtarif.  

 

 

Kilde: Energinet.dk 

106. Reduktionen på 25 pct. og 60 pct. er beregnet i forhold til den (sam-

me) volumenbaserede nødtarif, der gælder for alle forbrugere i det eksiste-

rende koncept. Reduktionen er endvidere beregnet af den rene nødtarif – 

dvs. uafhængig af en eventuel kompensation som følge af at kunden har væ-

ret fx hyperafbrydelig forbruger. Afbrydelige forbrugere i det eksisterende 

koncept vil også kunne blive (kommercielt) afbrydelige i den ny 2012-

model – forudsat de fortsat lever op til de grundlæggende krav hertil (for-

brug > 2 mio. m
3
 årligt) m.v. Der sker således ingen ændringer i kravene til 

at blive (kommercielt) afbrydelig. 

107. Samlet indeholder 2012-modellen i forhold til eksisterende 2009-

koncept, jf. tabel 4:  

 

 

 

                                                 
18

 Bemærk at de anførte nødtarifreduktioner er baseret på de givne budgetforudsætninger. 

De endelige nødtariffer kan derfor variere fra disse.  
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Tabel 4: 2012-modellen i hovedtræk sammenlignet med nuværende 

koncept 

 Ny 2012-model Eksisterende koncept 

Nødforsyning – hvem er 

omfattet? 

Opdeling i beskyttede og ikke-

beskyttede kunder. 100 pct. af 

markedet er beskyttet i 3 dage. 

Ca. 67 pct. af markedet (de 

beskyttede forbrugere) er be-

skyttet i op til 60 dage.   

100 pct. af markedet – alle 

har ret til beskyttelse i nød-

situation 

Nødtarif Differentieret volumentarif – 2 

nødtariffer 

Samme volumentarif til alle 

– 1 nødtarif 

Driftsniveauer  Normal drift og tre krise ni-

veauer 

Normal drift og ét kriseni-

veau (nød) 

Balancebetaling  Forslag om forhøjet incita-

mentsbaseret balancebetaling i 

kriseniveau inden nød (red-

skab) 

Samme balancebetaling som 

i normal drift 

Kommercielle ”hurtige” 

afbrydelige kunder (som 

redskab) 

Hyper afbrydelige kunder (3 – 

72 timer) - frivilligt mod beta-

ling: Kan aktiveres i alarmni-

veau (dvs. før nødsituation).   

Hyper afbrydelige kunder 

(frivilligt mod betaling) (3 - 

72 timer) – kan kun aktive-

res i nødsituation. 

Kommercielle ”langsom-

me” afbrydelige kunder 

(som redskab)  

3-6 dages afbrud  3 dage - 60 dages afbrud 

Energinet.dk´s betaling for 

kommerciel afbrydelighed 

Fastsættes via auktion Fastsættes via auktion 

Nødsituation – hvem af-

brydes  

Afbrud af ikke-beskyttede 

kunder med forbrug > 2 mio. 

m
3 

med 3 dages varsel. Hertil 

kommercielt afbrydelige for-

brugere. 

Kun afbrud af frivilligt 

nødafbrydelige forbrugere 

(kommercielt afbrydelige) 

med forbrug > 2 mio. m
3
 

Omkostningsfordeling 

transporttarif - nødtarif 

(systembalance – nødfor-

syning) 

Omkostninger til kommerciel 

afbrydelighed betales via 

transporttariffen   

Omkostninger til kommer-

ciel afbrydelighed betales 

via nødtariffen 

Kilde: Energinet.dk og Energitilsynet 

 

108. Energinet.dk forventer allerede i 2014 at skulle ændre 2012-

modellen, da udbygningen af infrastrukturen mod Tyskland forventes idrift-

sat i 2014, hvilket kan betyde behov for ændringer af modellen. 

Ny faktureringskanal for nødtarif 

109. De nye EU-rammevilkår har efter Energinet.dk’s opfattelse øget be-

hovet for præcision og transparens i betalingsstrømmene mod forbrugerne. 

Energinet.dk´s dialog med interesseorganisationer, slutforbrugere, aktører 

og politiske myndigheder har vist et entydigt ønske om, at de forringede 

standarder for de ikke-beskyttede forbrugere blev afspejlet meget direkte i 

reducerede tariffer for de pågældende forbrugere.  
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110. Energinet.dk har i fællesskab med distributionsselskaberne vurderet, 

at distributionsselskaberne fremover skal opkræve nødtariffen direkte hos 

slutforbrugerne.
19

 Derved forenkles den administrative procedure, samtidigt 

med at præcision og transparens i faktureringen mod slutforbrugeren sikres. 

I praksis vil det indebære, at nødtariffen fremover vil figurere på distributi-

onsfakturaen som en ekstra linje, på samme vis, som distributionsselskaber-

ne i dag udover selve distributionsbetalingen også fakturerer diverse afgif-

ter. 

Høring 

Energinet.dk´s inddragelse af aktørerne  

111. I forbindelse med Energinet.dk´s involvering af aktørerne i proces-

sen med ændringen af den ny forsyningssikkerhedsmodel har Energinet.dk 

afholdt bilaterale møder med aktørerne. Siden december 2011 har Energi-

net.dk holdt møder med DONG Energy A/S, Dansk Industri, Dansk Energi, 

Dansk Fjernvarme, Foreningen af Slutbrugere af Energi (FSE) samt den 

svenske energistyrelse ”Energimyndigheten”, Svenska Kraftnät og Swede-

gas.  

112. Energinet.dk har udarbejdet et modelpapir til brug for metodeanmel-

delsen og til brug for Energinet.dk´s inddragelse af aktørerne.  Modelpapiret 

”Security of gas supply – A new model effective from October 2012” er 

vedlagt som bilag 4.  

113. Modelpapiret har været drøftet på User Group i Energinet.dk den 6. 

marts 2012, hvor SET deltog. 2012-modellen er desuden løbende blevet 

præsenteret på aktørforum i december 2011 og i marts og juni 2012. 

114. Energinet.dk har den 1. – 24. februar 2012 haft modelpapiret i hø-

ring hos aktørerne. Energinet.dk har modtaget 10 høringssvar i alt: Dansk 

Energi, DONG Energy, Energigas Sverige Service AB, KE Bygas A/S, 

HMN Naturgas I/S, CTR I/S, VEKS I/S, Københavns Energi A/S, Dansk 

Industri og Energimyndigheten, jf. Energinet.dk´s høringsnotat af 16. marts 

2012.  

115. SET vil i det følgende kortfattet gengive hovedbudskaberne i Ener-

ginet.dks modtagne høringssvar og Energinet.dks besvarelse heraf. For hø-

ringssvarene i sin fulde længde og Energinet.dk´s høringsnotat henvises til 

bilag 5.  

                                                 
19

 Undtaget er de store forbrugere, der er koblet direkte på transmissionssystemet. Energi-

net.dk vil fortsat skulle fakturere disse. 
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Energinet.dk´s høring af aktørerne 

Fjernvarmeinstallationer i Københavnsområdet – definition af beskyt-
tet/ikke-beskyttet. 

116. CTR og VEKS, Københavns Energi samt Dansk Energi har ønsket 

en præcisering af, hvilke fjernvarmeinstallationer, der er ikke-beskyttede og 

en uddybning af Energinet.dk´s overvejelser i den forbindelse. Svanemølle-

værkets blok 7 og H.C. Ørstedsværkets blok 8 er rent naturgasfyrede og bør 

derfor defineres som beskyttede forbrugere. DONG Energy fremhæver, at 

en afbrydelse af forsyningerne til de 3 centrale værker, som er direkte til-

sluttet transmissionssystemet (Skærbækværket, Avedøreværket og H.C. Ør-

stedsværket) vil være forbundet med væsentlige omkostninger – ikke mindst 

for de varmeforbrugere, der kommer til at bære meromkostningerne til var-

meproduktionen ved afbrydelse af forsyningerne.  

117. Der har været en længere drøftelse mellem Energinet.dk, Energisty-

relsen og ovenfor nævnte aktører. Problemstillingen drejer sig om, hvem der 

er beskyttet og ikke beskyttet forbruger. Denne problemstilling er ikke un-

derlagt Energitilsynets kompetence. SET vil derfor ikke gå nærmere i detal-

jer med problemstillingen.  SET kan dog oplyse, at der efter SETs opfattelse 

ser ud til at være en afklaring på problemstillingen, og at den endelige afkla-

ring af problemstillingen (udpegning af beskyttede og ikke-beskyttede) bli-

ver udmøntet i en bekendtgørelse. Udkast til bekendtgørelsen er sendt i hø-

ring af Energistyrelsen den 12. september 2012, se nedenfor under lov-

grundlag.    

Kompensation af ikke-beskyttede forbrugere 

118. Flere aktører har udtrykt en forventning om, at ikke-beskyttede for-

brugere kompenseres økonomisk, hvis der bliver afbrydelser af gasforsynin-

gen. Dansk Industri understreger bl.a., at det er vigtigt at de ikke-beskyttede 

forbrugere kompenseres i form af en tarifnedsættelse. Endvidere har HMN 

anført, at det skal sikres, at de beskyttede og ikke-beskyttede kommer til at 

betale den rigtige nødtarif.  

119. Energinet.dk har hertil oplyst, at nødtariffen vil blive nedsat for de 

ikke-beskyttede forbrugere, så de ikke-beskyttede kun kommer til at betale 

for den 3-dages beskyttelse, de opnår. De ikke-beskyttede vil endvidere 

fortsat have mulighed for at deltage i auktion om hyperafbrydelighed, og 

derved opnå en kompensation. Energinet.dk kan ikke på anden måde kom-

pensere de ikke-beskyttede forbrugere. Energinet.dk bemærker hertil, at 

Energinet.dk forventer, at langt de fleste nødsituationer kan håndteres inden 

for 3 dage. 

Forhøjede incitamentsbaserede balancebetalinger 

120. DONG Energy har anført, at forhøjede incitamentsbaserede balance-

betalinger først bør indføres, når gasleverandørerne har adgang til real-time 

data, og dermed reelt kan reagere, når de er ude af balance. Det ønskes end-
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videre, at balancebetalingen kommer til at afhænge af dagsprisen – som alt 

andet lige er markant højere i en krisesituation – end af en faktor på den 

sædvanlige incitamentsbaserede betaling.  

121. Energinet.dk bemærker, at hensigten med at forhøje balancebetalin-

gerne i krisesituationer er at give et kraftigt incitament til at stabilisere mar-

kedet i stedet for at spekulere i mod markedet. Energinet.dk oplyser endvi-

dere om de forskellige muligheder transportkunden har for adgang til data, 

og at gasleverandørerne efter Energinet.dk´s opfattelse har tilstrækkeligt 

med oplysninger til at holde sig i balance.  

SETs henvendelse til transportkunderne  

122. SET har 13. juli 2012 via mail kontaktet transportkunderne og gasle-

verandørerne i Danmark for at få undersøgt disse aktørers opfattelse af 

Energinet.dk´s forslag om at forhøje den incitamentsbaserede balancebeta-

ling i en krisesituation.  

123. SET har modtaget svar fra HMN Gashandel, Dansk Shell, EON 

Gashandel Sverige, Naturgas Fyn og Danske Commodities, se bilag 6. 

124. HMN Gashandel har ikke generelle bemærkninger til den forhøjede 

balancebetaling udenfor normal drift, men angiver, at den ikke vil skabe 

øget incitament i forhold til den normale ubalancebetaling, og altså dermed 

ikke virke efter hensigten.    

125. Dansk Shell anerkender behovet for incitamentsbaserede tariffer, 

men er ikke enige i prissætningen. Efter Shells opfattelse er 200 % af den 

neutrale gaspris ubegrundet og sat alt for højt. 

126. EON Gashandel påpeger tre problemstillinger ved forhøjelsen, som 

øger risikoen for aktører på det danske marked, og navnlig for mindre aktø-

rer kan betyde et fravalg af entry på markedet. 

127. For det første finder EON Gashandel ikke, at en forhøjelse vil med-

føre en ændring i selskabets porteføljestyringsproces, som i forvejen er til-

rettelagt til at undgå ubalancer og ubalanceomkostninger. EON Gashandel 

savner ligeledes begrundelse for hvordan en forhøjelse af ubalancebetalin-

gen skulle forbedre forsyningssikkerheden.  

128. For det andet vil ændringen af den neutrale gaspris til day-ahead no-

teringen på gasbørsen NordPool Gas pr. 1. oktober 2012 i sig selv betyde et 

øget incitament til at undgå ubalancebetalinger i form af køb af gas fra 

Energinet.dk. Det skyldes, at børsprisen på gas i Danmark i en krisesituation 

med forsyningsbegrænsninger alt andet lige må forventes at stige kraftigt. 

Den markedsbestemte pris – børsprisen - for at udtage mere gas end trans-

portkunden har leveret ind i systemet vil i sig selv altså være afskrækkende 

for transportkunden i en krisesituation.  
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129. For der tredje påpeger EON Gashandel, at prisen på 25 % af den 

neutrale gaspris i en situation, hvor Energinet.dk køber gas, fordi transport-

kunden har indført mere gas end kunden har udtaget, risikerer at forværre 

forsyningssituationen. 

130. Samlet set ønsker EON Gashandel derfor at den incitamentsbaserede 

balancebetaling i en krisesituation fastsættes på 100 % /135 % af den neu-

trale gaspris, alternativt at den nuværende grænse på 65 % / 135 % bibehol-

des.  

131. Naturgas Fyn påpeger, at det ikke er velbegrundet at indføre særlige 

incitamentsbetalinger, særligt efter at den neutrale gaspris bliver ændret til 

at følge day ahead markedet på NordPool Gas.  

132. Naturgas Fyn påpeger endvidere, at de som transportkunde allerede 

gør alt, hvad der står i deres magt for at undgå ubalancer, og at dette også 

gælder deres kollegaer. De finder forhøjelsen ekstra urimelig, da den enkelte 

kundes forbrug kan opføre sig markant anerledes i en krisesituation i forhold 

til en normalsituation. Naturgas Fyn påpeger, at hvis Energinet.dk ønsker, at 

transportkunderne i en række situationer skal balancere bedre, må de også 

stille de nødvendige faciliteter til rådighed. Naturgas Fyn vil gerne i dialog 

med SET og Energinet.dk om, hvorledes dette kan ske.  

133. Endelig skriver Naturgas Fyn, at Energinet.dk med forslaget vil få et 

incitament til at gå til advarselsniveau tidligere end nødvendigt på grund af 

den forhøjede balancebetaling. Forslaget vil med andre ord medføre forkerte 

incitamenter for Energinet.dk. 

134. Danske Commodities støtter en harmonisering af nødforsyningsbe-

stemmelserne i EU, men påpeger, at incitamentsbetalingerne på henholdsvis 

25 % og 200 % af den neutrale gaspris er sat for højt og bør sænkes, da det 

kan være en demotiverende faktor til at handle gas i Danmark.            

135. SET vil inddrage ovennævnte synspunkter fra høringssvarene i vur-

deringsafsnittet vedrørende incitamentsbetaling.  

Energinet.dk´s høring vedr. nødtariferingen og allokeringsprin-
cipper   

136. Energinet.dk har efter aftale med SET foretaget en supplerende hø-

ring specifikt om ”principper for beregning af gasnødforsyningstariffer for 

beskyttede og ikke-beskyttede forbrugere”. Høringen er foretaget i perioden 

25. juli 2012 – 15. august 2012 hos de erhvervsorganisationer, der repræsen-

terer de berørte forbrugere: Dansk Industri, Dansk Energi, FSE/Norenergi, 

Dansk Fjernvarme, Foreningen af Danske Kraftvarmeværker samt Landbrug 

& Fødevarer. Se Energinet.dk´s høringsnotat inkl. høringssvar i bilag 7. 
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137. Energinet.dk har modtaget høringssvar fra Dansk Industri, Dansk 

Fjernvarme, Landbrug & Fødevarer samt FSE. Der blev i et par af hørings-

svarene udtrykt bekymring over den forringede forsyningsstandard samt at 

kompensationen til de ikke-beskyttede kan risikere at blive for lav. 

138. Specifikt til de foreslåede tariferingsprincipper var flertallet af er-

hvervsorganisationerne positiv indstillet over for de nye principper. Dansk 

Industri fandt allokeringsnøglen mellem de to nødtariffer for velbegrundet. 

Landbrug & Fødevarer fandt, at modellen for beregning af nødforsyningsta-

riffer afspejlede den forringede forsyningsstandard via væsentlig lavere 

gasnødforsyningstariffer for de ikke-beskyttede forbrugere. Dansk Fjern-

varme havde ingen bemærkninger, idet foreningen fandt principperne for-

nuftige.  

139. FSE imidlertid fandt det derimod urimeligt, at de øvrige omkostnin-

ger (bortset fra Syd-Arne aftalen) ville blive fordelt forholdsmæssigt mellem 

de beskyttede og ikke-beskyttede forbrugere (i forhold til markedsandel) og 

ikke i forhold til varigheden af beskyttelsesperioden. FSE fremsatte forslag 

om, at de ikke-beskyttede forbrugere kun skulle bidrage til omkostningerne 

for de første 3 døgn for nødlager, fyldningsrestriktion og kommerciel afbry-

delighed.  

140. Energinet.dk fremfører i sit høringsnotat, at isoleret set vil det være 

korrekt at anvende en fordelingsnøgle med udgangspunkt i dækningsperio-

den, men at den fysiske sammenhæng mellem lagervolumen, udtrækskapa-

citet og fyldningsrestriktionerne betyder, at en allokering af omkostningerne 

efter en tidsmæssig udstrækning af de to kundesegmenters dækningsperiode 

ikke vil modsvare den anvendelse og nytte, som de to segmenter reelt har. 

Det er således Energinet.dks vurdering, at en fordeling i forhold til de over-

ordnede markedsandele er mere korrekt.  

141. SET bemærker, at flertallet af høringsaktørerne er positivt indstillet 

over for de nye principper, men noterer sig samtidig kritikpunkterne fra FSE 

og ønsket om allokering af omkostningerne i forhold til dækningsperioden.  

Energinet.dk´s bemærkninger til SETs høringudkast 

142. Energinet.dk har haft nærværende sag i høring, og samtlige kom-

mentarer er indarbejdet i notatet. Energinet.dk´s høringssvar fremgår af bi-

lag 8.   
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Lovgrundlag  

143. Nødforsyningens priser og vilkår er en del af de samlede priser og 

vilkår for anvendelse af transmissionssystemet fastsat af Energinet.dk.   

Naturgasforsyningsloven20 

144. NGFL § 36a  

145. Det følger af § 36 a, at: 

"§ 36 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distribu-

tionsnet samt LNG-faciliteter fastsættes af transmissions-, distributions- og 

LNG-selskaber efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitil-

synet."  

 

 

146. Af bemærkningerne
21

 til § 36 a ses bl.a., at 

”Formålet er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med naturgas-

forsyningsloven. Der skal bl.a. redegøres for, hvilke overvejelser der ligger 

bag forskelle i tariffer som følge af forbrugeres og netbrugeres forskellige 

karakteristika." 
 

147. Det følger af § 7, stk. 5, 2. pkt. at Energinet.dk skal stille sine ydel-

ser til rådighed over for forbrugeren på objektive, gennemsigtige og ikke-

diskriminerende vilkår.  

”Stk. 5. Bevillingspligtige selskaber, jf. kapitel 3 og 4, skal stille deres ydel-

ser til rådighed for forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikkediskri-

minerende vilkår. Dette gælder tilsvarende for virksomhed, der varetages 

af Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af 

§ 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk”. 
 

148. Af § 9, stk. 1, nr. 1 fremgår  

"§ 9. Følgende omkostninger til offentlige forpligtelser skal afholdes af alle 

forbrugere tilsluttet det sammenkoblede system:  

1) Transmissionsselskabernes nødvendige omkostninger til dækning af de 

opgaver, disse er pålagt efter bestemmelserne i § 11, stk. 3, og § 12, stk. 1, 

nr. 2, 3 og 6, samt pålagte opgaver vedrørende naturgassikkerhed."  

 

149. Endvidere følger det bl.a. af bemærkninger
22

 til § 9, stk. 1, at  

                                                 
20

 Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning (LBK nr. 996 af 13/10/2011)  
21

 Bemærkningerne til lov nr. 494 af 9. juni 2004. 
22

 Bemærkningerne til lov nr. 449 af 31. maj 2000.  
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" .. Med hensyn til betaling for omkostninger forbundet med nødforsyning 

vil kunder med afbrydelige kontrakter ikke skulle betale det samme for 

denne ydelse som uafbrydelige kontrakter." 

150. Energinet.dk skal sikre tilstrækkelig og effektiv transport af naturgas 

og opretholde den fysiske balance i nettet, jf. § 11: 

”§ 11. Transmissionsselskaber og distributionsselskaber skal sikre en tilstrækkelig 

og effektiv transport af naturgas med tilhørende ydelser i egne net, herunder 

1) opretholde den fysiske balance i nettet,

2) stille fornøden transportkapacitet til rådighed, ……..”

151. I § 12, stk. 1, nr. 3 fremgår det at transmissionsselskabet (Energi-

net.dk) skal varetage forsyningssikkerheden i Danmark. 

”§ 12. Et transmissionsselskab skal 

1) i fornødent omfang tilslutte distributionsnet samt forbrugere,

2) sikre kvaliteten af den naturgas, der leveres fra transmissionsnettet,

3) varetage forsyningssikkerheden i Danmark,

4) samarbejde med andre transmissionsselskaber i Danmark og i andre

lande med henblik på en effektiv udveksling af naturgas, 

5) udarbejde planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet,

6) sikre, at der er tilstrækkelige mængder naturgas i det samlede naturgas-

forsyningssystem, således at den fysiske balance i nettet kan opretholdes, jf. 

§ 11, stk. 1, nr. 1, og

7) anvende gennemsigtige, ikkediskriminerende, markedsbaserede metoder

ved anskaffelse af den energi, det anvender til at udføre sit hverv. 

Stk. 2. Et transmissionsselskab kan indgå aftaler om kapacitet, som forbe-

holdes forsyningssikkerhed for transit. 

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om gen-

nemførelsen af bestemmelserne i stk. 1, herunder regler om afgrænsning af 

opgaverne. Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere give på-

læg om ændringer i forsyningssikkerheden. 

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan beslutte, at opgaver, som 

bevillingshaveren er pålagt efter stk. 1, nr. 2-6, med mindst 1 års varsel 

overføres til en systemoperatør.” 

152. § 12, stk. 3 bestemmer, at det er klima-, energi og bygningsministe-

ren, der er den kompetente myndighed vedr. forsyningssikkerheden. 

153. Det fremgår af § 18, stk. 2, 2. pkt. at transmissionsselskaber skal gi-

ve adgang til systemet på grundlag af objektive, gennemsigtige og ikke-

diskriminerende kriterier. 

154. Af § 37 d følger, at Energinet.dk kun kan indregne de nødvendige 

omkostninger i priserne. 
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”§ 37 d. Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber kan 

i priserne for de aktiviteter, som varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov 

om Energinet.dk indregne nødvendige omkostninger, herunder til indkøb af 

energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre 

driftsomkostninger og afskrivninger, samt nødvendig forrentning af virk-

somhedens kapital. …..” 

 

155. Af lovens § 38 følger 

”§ 38. Priser og betingelser for ydelser fra transmissions- og LNG-

selskaber skal fastsættes således, at der ikke diskrimineres mellem system-

brugere.” og  

 

”Stk. 4. Energitilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rime-

lighed. ….” 

 

156. Det følger af bemærkningerne
23

 til § 38, at 

"Energitilsynet skal i forbindelse med tilsynet med priserne og betingelser-

nes rimelighed tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i 

gassektoren. Transmissions- og lagerselskaberne er f.eks. pålagt offentlige 

forpligtelser, som er begrundet i hensynet til forsyningssikkerheden." 

Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk 

157. "Energinet.dk kan i priserne for de aktiviteter, der varetages i medfør 

af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, indregne nødvendige omkostnin-

ger ved effektiv drift og nødvendig forrentning af kapital.", jf. § 2. 

Lov om Energinet.dk 

158. Energinet.dks formål følger af § 2: 

 
”§ 2. Energinet.dks formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den 

overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige 

adgang for alle brugere af nettene.” 

 

Forsyningssikkerhedsbekendtgørelsen24  

159. Det følger af den gældende bekendtgørelse
25

, jf. § 1, at "Bekendtgø-

relsen har til formål at fastlægge ansvar og opgaver for varetagelse af lan-

dets naturgasforsyningssikkerhed, herunder fastsættelse af minimumsstan-

darder for opretholdelse af forsyningssikkerheden". 

                                                 
23

 Bemærkningerne til lov nr. 449 af 31. maj 2000. 
24

 Bekendtgørelse nr. 884 af 21. august 2006 om varetagelse af naturgasforsyningssikker-

heden. 
25

 Det forventes – jf. udkast til ny bekendtgørelse – at den gældende bekendtgørelse ophæ-

ves pr. 1. oktober 2012. 
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160. I § 2, stk. 1 fremgår det, at "Transmissionsselskaber, der er bevil-

lingspligtige efter naturgasforsyningslovens § 10, samt Energinet.dk og 

dennes helejede datterselskaber, der varetager naturgastransmissionsvirk-

somhed i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark, er ansvar-

lig for varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden i Danmark". 

161. Af § 3, stk. 2 følger: " Ved en hel eller delvis afbrydelse af naturgas-

forsyningen til det danske marked skal forsyningen af ikke-nødafbrydelige 

forbrugere som minimum kunne opretholdes i tre døgn i særlig kolde perio-

der, der statistisk set forekommer hvert tyvende år.” 

162. § 3, stk. 3 bestemmer at "Ved en hel eller delvis afbrydelse af natur-

gasforsyningen til det danske marked skal forsyningen af ikke-

nødafbrydelige forbrugere som minimum kunne opretholdes i 60 døgn ved 

en temperaturmæssig normal vinter." 

163. Energistyrelsen har 12. september 2012 sendt udkast til ny bekendt-

gørelse om naturgasforsyningssikkerhed i høring. Hovedformålet med be-

kendtgørelsen er at udmønte forordningens (se nedenfor) definition af be-

skyttede kunder i en eventuel nødsituation.  Udkast til den ny forsyningssik-

kerhedsbekendtgørelse samt høringsbrev hertil er vedlagt som bilag 9.  

Forordningen26  

164. Forordningen er umiddelbart anvendelig i dansk ret. Det er Energi-

styrelsen, der er kompetent myndighed i forhold til forordningen, og Energi-

tilsynet skal alene sikre, at en metodegodkendelse i medfør af NGFLs § 36a, 

ikke er i strid med forordningen. 

165. Formålet med forordningen fremgår af artikel 1:  

”Ved denne forordning fastsættes bestemmelser med henblik på beskyttelse 

af gasforsyningssikkerheden ved at sikre, at det indre marked for naturgas 

(i det følgende benævnt »gas«) fungerer hensigtsmæssigt og uafbrudt, ved 

at fastlægge ekstraordinære foranstaltninger, der skal implementeres, når 

markedet ikke længere kan levere de påkrævede gasforsyninger, og ved at 

fastsætte en tydelig definition og fordeling af ansvarsområder blandt na-

turgasvirksomheder, medlemsstaterne og Unionen for såvel forebyggende 

foranstaltninger som konkrete afbrydelser af forsyningen. Denne forord-

ning giver også mulighed for gennemsigtige mekanismer i en ånd af solida-

ritet med henblik på koordinering, planlægning og reaktion på en nødsitua-

tion på medlemsstatsniveau, regionalt niveau og EU-niveau.” 

 

166. I artikel 2 defineres en opdeling i beskyttede og ikke-beskyttede 

kunder. Opdelingen er ét af kerne-elementerne i forordningen, som får væ-

sentlig betydning for forbrugerne i Danmark.  

                                                 
26

 Europa-Parlamentet forordning og Rådets Forordning Nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 

om foranstaltninger til opretholdelse af naturgassikkerheden   
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”I denne forordning finder definitionerne i direktiv 2009/73/EF, forordning 

(EF) nr. 713/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009 anvendelse.  

1) »beskyttede kunder«: alle privatkunder, som er tilsluttet et gasdistributions-

net, og derudover, hvis den pågældende medlemsstat træffer beslutning herom, 

også:  

a) små og mellemstore virksomheder, hvis de er tilsluttet et gasdistributionsnet, 

og væsentlige sociale tjenester, hvis de er tilsluttet et gasdistributions- eller 

transmissionsnet, og forudsat alle disse yderligere kunder ikke udgør mere end 

20 % af det endelige gasforbrug, og/eller  

b) fjernvarmeinstallationer i det omfang, at de leverer varme til privatkunder 

og til kunder omhandlet i litra a), hvis disse installationer ikke kan skifte til an-

dre brændsler og er tilsluttet et gasdistributions- eller transmissionsnet.  

Så hurtigt som muligt og ikke senere end den 3. december 2011 underretter 

medlemsstaterne Kommissionen, om de agter at medtage litra a) og/eller b) i 

deres definition af beskyttede kunder  

2) »kompetent myndighed«: den nationale offentlige myndighed på regerings-

plan eller den nationale regulerende myndighed, som hver medlemsstat har 

udpeget som ansvarlig for at sikre gennemførelsen af de foranstaltninger, der 

er fastsat i denne forordning. Dette berører ikke medlemsstaternes mulighed 

for at give den kompetente myndighed mulighed for at uddelegere specifikke 

opgaver, der er fastsat denne forordning til andre organer. Sådanne delegere-

de opgaver varetages under den kompetente myndigheds tilsyn, og de specifi-

ceres i de i artikel 4 omhandlede planer. ” 

 

167. Danmark (Energistyrelsen) har meddelt Kommissionen, at Danmark 

medtager a og b i definition af beskyttede kunder. 

168. Artikel 3 omhandler ansvaret for forsyningssikkerhed, og det frem-

går bl.a., at det er et fælles ansvar og at det skal søges at forebygge en af-

brydelse af forsyningen. Uddrag af artikel 3: 

”1) Gasforsyningssikkerheden er et fælles ansvar, som påhviler naturgas-

virksomheder, medlemsstaterne, navnlig via deres kompetente myndigheder 

og Kommissionen inden for deres respektive aktivitets- og kompetenceom-

råder. Et sådant fælles ansvar forudsætter et udstrakt samarbejde mellem 

disse. 

2) Hver medlemsstat udpeger så hurtigt som muligt og ikke senere end den 3. 

december 2011 en kompetent myndighed, der sikrer gennemførelsen af de for-

anstaltninger, der er fastsat i denne forordning. …………….. De kompetente 

myndigheder samarbejder indbyrdes for at søge at forebygge en afbrydelse 

af forsyningen og begrænse skadevirkninger i tilfælde heraf. Der er intet til 

hinder for, at medlemsstater vedtager gennemførelseslovgivning, hvis det 

er nødvendigt for at overholde denne forordnings krav. 

6) Foranstaltningerne, der findes i de forebyggende handlingsplaner og 

nødplanerne, hvormed forsyningssikkerheden skal opretholdes, skal tyde-

ligt defineres, være gennemsigtige, forholdsmæssige, ikke-diskriminerende 

og kontrollerbare, må ikke uretmæssigt forvride konkurrencen eller den ef-

fektive funktion af det indre marked for gas og må ikke bringe gasforsynin-

gen i andre medlemsstater eller i Unionen som helhed i fare.” 
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169. Artikel 4 indeholder krav om opstilling af forebyggende handlings-

plan og nødplan, jf. uddrag nedenfor.: 

”Artikel 4 

Opstilling af en forebyggende handlingsplan og en nødplan 

1. Hver enkelt medlemsstats kompetente myndighed opstiller, jf. dog stk. 3, på

nationalt plan efter høring af naturgasvirksomhederne, de relevante organisa-

tioner, som repræsenterer private og industrielle gaskunders interesser, og den 

nationale regulerende myndighed, for så vidt denne ikke er den kompetente 

myndighed:  

a) en forebyggende handlingsplan med foranstaltninger, som er nødvendige for

at afbøde de konstaterede risici i overensstemmelse med de risikovurderinger, 

der er foretaget i henhold til artikel 9, og  

b) en nødplan med foranstaltninger, som skal træffes for at eliminere eller

afbøde konsekvenserne af en afbrydelse af gasforsyningen i overensstem-

melse med artikel 10.” 

170. Artikel 8 fastlægger standarden for forsyning: 

”Artikel 8  

Standard for forsyning 

1. Den kompetente myndighed kræver, at naturgasvirksomheder, som den

identificerer, træffer foranstaltninger for at sikre gasforsyninger til med-

lemsstatens beskyttede kunder i følgende tilfælde:  

a) ekstreme temperaturer i en spidsbelastningsperiode på syv dage, som fo-

rekommer med en statistisk sandsynlighed en gang hvert tyvende år 

b) en hvilken som helst periode på mindst 30 dage med usædvanlig stor

gasefterspørgsel, der forekommer med en statistisk sandsynlighed en gang 

hvert tyvende år, og  

c) i en periode på mindst 30 dage i tilfælde af en afbrydelse af den største

enkeltstående gasforsyningsinfrastruktur under gennemsnitlige vinterfor-

hold. Den kompetente myndighed identificerer senest den 3. juni 2012 de i 

første afsnit omhandlede naturgasvirksomheder.  

2. En forhøjet standard for forsyning, som går ud over perioden på 30 dage

i stk. 1, litra b) og c), eller enhver anden forpligtelse, som er pålagt som 

følge af gasforsyningssikkerhed, skal være baseret på den i artikel 9 om-

handlede risikovurdering, skal afspejles i den forebyggende handlingsplan, 

og:  

a) skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3, stk. 6

b) må ikke uretmæssigt forvride konkurrencen eller hindre et velfungerende

indre marked for gas 

c) må ikke indvirke negativt på en medlemsstats evne til at forsyne dens be-

skyttede kunder i overensstemmelse med denne artikel i tilfælde af en nød-

situation på nationalt niveau, EU-niveau eller regionalt niveau, og  

d) skal opfylde de i artikel 11, stk. 5, specificerede kriterier i tilfælde af en

nødsituation på EU-niveau eller regionalt niveau.  

Den kompetente myndighed påpeger i en ånd af solidaritet i den forebyg-

gende handlingsplan og i nødplanerne, hvordan en forhøjet standard for 
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forsyning eller yderligere forpligtelser, der er pålagt naturgasvirksomhe-

der, midlertidigt kan reduceres i tilfælde af en nødsituation på EU-niveau 

eller regionalt niveau.  

3. Ved udløbet af de perioder, som er fastsat af den kompetente myndighed

i overensstemmelse med stk. 1 og 2, eller under forhold, der er værre end 

de i stk. 1, fastsatte, bestræber den kompetente myndighed og naturgasvirk-

somhederne sig på at opretholde gasforsyningen, navnlig for beskyttede 

kunder. 

4. De forpligtelser, som pålægges naturgasvirksomheder for at opfylde de i

denne artikel fastsatte standarder for forsyning, skal være ikke-

diskriminerende og må ikke påføre disse virksomheder en urimelig byrde.  

5. Naturgasvirksomhederne har lov til, hvor dette er relevant, at opfylde

disse forpligtelser på regionalt niveau eller EU-niveau. Den kompetente 

myndighed må ikke kræve, at de i denne artikel fastsatte standarder skal 

opfyldes udelukkende med infrastruktur, som findes inden for dens område.  

6. Den kompetente myndighed sikrer, at betingelserne for forsyning af be-

skyttede kunder fastsættes, uden at disse berører virkemåden af det indre 

marked for gas, og til en pris, som er i overensstemmelse med forsyningens 

markedsværdi." 

171. Uddrag af artikel 9 som fastslår at den kompetente myndighed skal 

udarbejde en risikovurdering
27

”Risikovurdering 

1. Senest den 3. december 2011 foretager hver kompetent myndighed på

grundlag af følgende fælles elementer en fuldstændig vurdering af de risici, 

som påvirker gasforsyningssikkerheden i dennes medlemsstat: ……..” og i 

artikel 9, stk. 4: 

”4. Risikovurderingen ajourføres for første gang senest 18 måneder efter 

vedtagelsen af de i artikel 4 nævnte forebyggende handlings- og nødplaner 

og derefter hvert andet år inden den 30. september i det relevante år, 

medmindre forholdene begrunder hyppigere ajourføringer. Risikovurde-

ringen skal tage hensyn til de fremskridt, der gøres med de investeringer, 

der er nødvendige for at opfylde den i artikel 6 definerede standard for in-

frastruktur og de landespecifikke vanskeligheder, som er opstået i forbin-

delse med gennemførelsen af nye alternative løsninger. ……….” 

172. I artikel 10, stk. 3 defineres tre overordnede kriseniveauer (uddrag): 

”a) tidligt varslingsniveau (varsling): når der foreligger konkrete, alvorlige og 

pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som formodentlig vil 

resultere i en betydeligt forringet forsyningssituation og formodentlig vil føre til, 

at alarm- eller nødsituationsniveauet vil blive udløst. Det tidlige varslingsniveau 

kan aktiveres af en tidlig varslingsmekanisme.  

b) alarmniveau (alarmering): når en afbrydelse af forsyningerne eller en usæd-

vanlig høj gasefterspørgsel forekommer, som vil resultere i en betydeligt forringet 

27
 Energinet.dk har udarbejdet en risikovurdering for Danmark. 
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forsyningssituation, men markedet er stadig i stand til at håndtere denne afbrydel-

se eller efterspørgsel uden at bruge ikke-markedsbaserede foranstaltninger.  

 

c) nødsituationsniveau (nødsituation): i tilfælde af en usædvanlig høj gasefter-

spørgsel eller en betydelig afbrydelse af forsyningen eller anden betydelig forrin-

gelse af forsyningssituationen og i tilfælde af, at alle relevante markedsforanstalt-

ninger er blevet gennemført, men at gasforsyningen er utilstrækkelig til at opfylde 

den resterende gasefterspørgsel, således at ikke-markedsbaserede foranstaltninger 

også skal indføres navnlig med henblik på at sikre forsyninger til beskyttede kun-

der i henhold til artikel 8.” 
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Begrundelse  

173. SET vil i det følgende vurdere, om Energinet.dk´s anmeldte metode 

– dvs. de overordnede metodeelementer - i 2012-forsyningsmodellen kan 

godkendes, jf. NGFL § 36 a.  

174. SETs vurdering af metodeelementer i den ny 2012-model relaterer 

sig til nødtariffer og adgangsvilkår og omfatter ikke en vurdering af selve 

graden af forsyningssikkerheden – dvs. hvem der er beskyttet og hvor læn-

ge. Energinet.dk har ansvaret for forsyningssikkerheden og det er Energisty-

relsen, der er den kompetente myndighed i forhold til forsyningssikkerhe-

den. Det vil sige, at Energitilsynet i medfør af § 36a skal vurdere, om meto-

derne for adgangsvilkårene og betalingen for disse er i overensstemmelse 

med NGFLs principper. 

175. Grundlæggende gælder, at Energinet.dk skal give adgang til syste-

met på grundlag af objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende krite-

rier, jf. NGFL §§ 7 og 18. Priser og betingelser skal fastsættes således at der 

ikke diskrimineres mellem systembrugerne, og Energitilsynet fører tilsyn 

med priserne og betingelsernes rimelighed, jf. § 38. Endvidere er det Ener-

ginet.dk´s formål at sikre en effektiv drift og at sikre en åben og lige adgang 

for alle brugere af nettet, jf. Lov om Energinet.dk § 2.  

176. Samtidig hermed varetager Energinet.dk forsyningssikkerheden for 

naturgas på det danske marked, jf. NGFL § 12, stk. 1, nr. 3 og § 2 i BEK om 

varetagelse af forsyningssikkerheden. Dette gælder også i forhold til forord-

ningen, da Energistyrelsen har bedt Energinet.dk om at udføre det praktiske 

arbejde med udmøntningen af forordningens krav, så det danske gassystem 

og gasmarked bringes i overensstemmelse med forordningens bestemmel-

ser. 

177. Forordningen er baggrunden for, at Energinet.dk har udarbejdet en 

ændret metode for nødforsyning, og forordningen sætter de overordnede 

rammer for Energinet.dk´s 2012-model, hvilket også afspejles i SETs vurde-

ring nedenfor. Forordningen fastslår, at foranstaltninger skal være for-

holdsmæssige, gennemsigtige, ikke-diskriminerende og kontrollerbare.   

178. I forhold til betaling for omkostninger forbundet med varetagelse af 

den overordnede forsyningssikkerhed – herunder opretholdelse af den fysi-

ske balance i nettet - vil de nødvendige omkostninger til transmissionssel-

skabets opgaver hertil skulle afholdes af alle forbrugere tilsluttet det sam-

menkoblede system, jf. NGFL § 9.  

179. Af bemærkningerne til § 9 fremgår om betaling for omkostninger 

forbundet med nødforsyning, at kunder med afbrydelige kontrakter ikke skal 

betale det samme som kunder med uafbrydelige kontrakter. I forhold til for-

ordningen vil de beskyttede kunder kunne sidestilles med kunder med uaf-
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brydelige kontrakter og ikke-beskyttede kunder kunne sidestilles med kun-

der med afbrydelige kontrakter. 

180. Indledningsvis kan SET konstatere, at Energinet.dk´s grundlæggen-

de målsætning i 2012-modellen - at undgå at skulle erklære nødsituation så 

længe som muligt - lever op til forordningens artikel 3, stk. 2 om, at det skal 

søges at forebygge en afbrydelse af forsyningen og begrænse skadevirknin-

ger i tilfælde heraf. Samtidig er den grundlæggende målsætning i tråd med 

Energinet.dks grundlæggende opgave med at sikre forsyningssikkerheden, 

jf. NGFLs § 12. Energinet.dk har i den ny model ligeledes introduceret de 

tre kriseniveauer som forordningen foreskriver, jf. forordningens artikel 10, 

stk. 3.  

Kommercielt afbrydelige forbrugere    

181. Energitilsynet har tidligere godkendt Energinet.dk´s metode ”hy-

perafbrydelige forbrugere” og ”3 dages afbrydelighed” i nødkoncept 2009. 

Også i 2007 og 2008 har Energitilsynet godkendt 2 niveauer af afbrydelige 

forbrugere i Energinet.dk´s nødkoncept. Energitilsynet har således tidligere 

godkendt den generelle metode, hvor Energinet.dk anvender ”afbrydelige 

forbrugere” som redskab, ligesom Energitilsynet har godkendt, at de afbry-

delige forbrugeres betaling fra Energinet.dk – dvs. kompensation - for af-

brydelsen fastsættes via auktion. Fremover vil de afbrydelige forbrugere 

blive benævnt ”kommercielt afbrydelige forbrugere.”  

182. Energinet.dk viderefører i 2012-modellen to niveauer af kommerciel 

afbrydelighed. ”Hyperafbrydelighed” videreføres som i 2009: 3-72 timer af-

brud, mens ”3 dages afbrydelighed” ændres til kun at vare fra 3-6 dage, hvor 

det i 2009 var for perioden 3-60 dage. Ændringen ned til 6 dage skal ses i 

lyset af forordningens krav til opdelingen i beskyttede og ikke-beskyttede 

kunder: Når Energinet.dk fremover kan koble de ikke-beskyttede kunder fra 

efter 3 dage, medfører dette en mindre belastning af systemet – og dermed 

har Energinet.dk ikke i samme grad som tidligere behov for (gas)volumen i 

en længere periode på op til 60 dage. (Det tidligere redskab 3-60 dages af-

brydelighed skulle netop give volumen).   

183. Det ny 3-6 dages afbrydelighedsredskab skal sikre, at Energinet.dk 

ikke erklærer gassystemet i nød, førend markedet har haft lejlighed til at 

demonstrere, om det kan håndtere forsyningskrisen alene ved anvendelse af 

markedsbaserede instrumenter, jf. også forordningens artikel 10, stk. 3. For 

begge afbrydelighedsredskaber gælder samme grænse for deltagelse, og 

kompensationen fastsættes ligeledes via auktion.  

184. Energinet.dk anvender således de kommercielt afbrydelige forbruge-

re som redskab, inden der erklæres reel nødsituation. Formålet med at Ener-

ginet.dk anvender redskaberne ”hyperafbrydelige forbrugere” og ”3-6 dages 

afbrydelighed” er at undgå, at systemet bliver presset yderligere, så Energi-

net.dk bliver tvunget til at erklære nødsituation.  
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185. Energinet.dk´s anvendelse af de to niveauer af kommercielt afbryde-

lige forbrugere kan betegnes som såkaldte ”markedsbaserede foranstaltnin-

ger” jf. forordningens artikel 10, stk. 3, som skal forebygge eller udsætte 

Energinet.dk´s erklæring af nødsituation. De to redskaber bidrager dermed 

også til Energinet.dk´s effektive drift af systemet og til opretholdelse af den 

fysiske balance samt varetagelse af forsyningssikkerheden jf. NGFLs § 11 

og 12 samt Lov om Energinet.dk § 2. På den baggrund – og henset til at 

Energitilsynet tidligere har godkendt hovedelementerne for afbrydeligheds-

redskaberne - vurderes de to kommercielle afbrydeligheds redskaber (hy-

perafbrydeligt og 3-6 dages) at være i overensstemmelse med NGFLs be-

stemmelser, og Energitilsynet kan derfor godkende disse, jf. NGFLs § 36a.   

Forhøjelse af incitamentsbaseret balancebetaling i kriseniveauer 

186. Energitilsynet har tidligere godkendt metoden for Energinet.dk´s in-

citamentsbaserede balancebetaling. 

187. Energinet.dk ønsker at indføre en forhøjelse af den incitamentsbase-

rede balancebetaling som redskab i de to kriseniveauer (varsel og alarme-

ring), inden Energinet.dk erklærer egentlig nødsituation – og dermed afbry-

der forsyningen til de ikke-beskyttede kunder.  

188. Det ny redskab skal give transportkunderne incitament til at forblive 

i balance og ikke udnytte en situation, hvor transmissionssystemet er pres-

set. Der er således ikke tale om at hjælpe transportkunder, der forsøger at 

undgå ubalancer men snarere at afskrække fra at spekulere i udnyttelse af 

balancegas i en krisesituation.  

189. Der kan opstilles flere scenarier for uhensigtsmæssig spekulation. 

Det kunne som et tænkt eksempel ske ved at udnytte af arbitragemuligheder 

mellem gashubben i Nordtyskland og den danske gasbørs NordPool Gas i en 

situation hvor forsyningssituation er presset både i Danmark og Nordtysk-

land og hvor gasprisen som følge af den pressede forsyningssituation er ste-

get endnu kraftigere i Tyskland end i Danmark. I den situation kunne der 

opstå en arbitragemulighed i at komme i ubalance i det danske transmissi-

onssystem og sælge overskydende gas til en højere pris i Tyskland end den 

samlede i ubalancebetaling i Danmark.   

190. Formålet er derfor at forebygge, at Energinet.dk bliver nødt til at er-

klære nødsituation – hvilket ville være til forbrugeres og brugeres ulempe – 

før end absolut nødvendigt. Det ny redskab kan derfor ses som et element til 

Energinet.dk´s opgave med at sikre balancen i systemet og til varetagelse af 

forsyningssikkerheden, jf. NGFLs §§ 11 og 12.  

191. Energinet.dk har oplyst, at selvom transportkunderne endnu ikke er i 

besiddelse af såkaldte ”real-time” data, har transportkunderne adgang til en 

række oplysninger, der tilsammen gør det muligt for transportkunden at hol-

de sig i balance, såfremt transportkunden i den pressede krisesituation age-
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rer som vanligt. Den datausikkerhed, der måtte være, er ikke anderledes i en 

krisesituation end ved normal drift af transmissionssystemet, og den +/- 3 

pct. ”fri” fleksibilitet, som transportkunden har under normal drift gælder 

også i en krisesituation.  

192. SET finder det som udgangspunkt rimeligt, at transportkunderne gi-

ves stærkere incitamenter til at agere hensigtsmæssigt og ikke spekulere i 

mulige arbitragegevinster i en krisesituation. En enkelt transportkundes ud-

nyttelse af systemet i en krisesituation vil kunne få store konsekvenser for 

hele systemet og dermed for alle forbrugere og brugere af systemet. Specielt 

de ikke-beskyttede kunder vil blive alvorligt ramt, hvis Energinet.dk erklæ-

rer nødsituation, før end nødvendigt.  

193. Omvendt er det ikke rimeligt, hvis Energinet.dk anvender de forhø-

jede incitamentsbaserede balancebetalinger, såfremt transportkunder – selv-

om disse agerede fornuftigt og ikke spekulerede mod systemet – ikke har 

reel mulighed for at undgå større ubalance. Dette kan fx være tilfældet, hvis 

der ikke i tilstrækkeligt omfang er adgang til data, som kan understøtte 

transportkundernes styring af gasporteføljen. 

194. I SETs høring har transportkunderne givet udtryk for (1) at den for-

højede betaling ikke vil have en reel effekt på adfærden og synes ubegrun-

det, (2) at overgangen til anvendelse af day ahead noteringen på gasbørsen 

NordPool Gas vil betyde at prisen for køb af balancegas må forventes at sti-

ge forholdsvist kraftigt som følge af markedsmekanismerne i en trængt for-

syningssituation og (3) at den foreslåede grænse på 25 % af den neutrale 

gaspris i tilfælde af salg af balancegas til Energinet.dk ikke vil medvirke til 

forbedring af forsyningssituationen i en krise men tværtimod potentielt for-

værre den.     

195. SET anerkender ad (1) og (2) ovenfor, at for en såkaldt ”bonus pa-

ter” transportkunde, det vil sige en transportkunde, som handler fornuftigt 

og ansvarligt i en given situation, vil den øgede incitamentsbetaling ikke 

have en reel effekt på adfærden. Desuden vil indførelsen af day ahead note-

ringen på NordPool Gas som neutral gaspris efter SETs vurdering også be-

tyde, at prisen for køb af balancegas fra Energinet.dk må forventes at stige 

forholdsmæssigt kraftigt i en krisesituation, hvilket i sig selv vil modvirke 

arbitrage.     

196. Det ændrer imidlertid ikke på, at der som tidligere nævnt kan opstil-

les scenarier under hvilke der opstår spekulationsmuligheder i at komme i 

ubalance i en krisesituation. Energinet.dk må efter SETs vurdering derfor 

gerne indføre en balancebetaling – i dette tilfælde konkret på 200 % - som 

afskrækker mod spekulation i arbitrage muligheder og ufornuftig adfærd i 

en krisesituation, da det bidrager til Energinet.dk´s effektive drift af syste-

met og til den overordnede varetagelse af forsyningssikkerheden, jf. NGFLs 
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§§ 11 og 12 og lov om Energinet.dk § 2 om at sikre en effektiv drift og åben 

og lige adgang til systemet.  

197. Energitilsynet skal dog præcisere, at det er vigtigt – af hensyn til 

kravet om rimelighed og proportionalitet - at der hurtigt bliver etableret de 

nødvendige faciliteter til at transportkunderne bedre kan holde deres balan-

cer.  

198. SET skal derfor opfordre Energinet.dk til - i samarbejde med gasdi-

stributionsselskaberne - at arbejde for at transportkunderne får adgang til 

såkaldte timedata for forbrug, så transportkunderne bliver bedre i stand til at 

holde balance i deres gasportefølje. Dette gælder både i forhold til balance-

ring under normale omstændigheder og i en krisesituation.  

199. SET skal derfor henstille til, at transportkunderne i det danske 

transmissionssystem senest 1. oktober 2013 – med baggrund i måledata for 

forbrugerne – som minimum tilbydes en opgørelse 2 gange i døgnet om 

transportkundens respektive balancestatus i indeværende gasdøgn. Energitil-

synet vil i forlængelse heraf foretage en evaluering af, hvorvidt den øvre 

grænse på 200 % kan fastholdes.  

200. For så vidt angår transportkundernes indvending (3) vedrørende 

manglende effekt og urimelighed af fastsættelsen af den nedre grænse vur-

derer SET, at Energinet.dk ikke har begrundet, hvorledes en betaling på 25 

% af den neutrale gaspris i de tilfælde, hvor transportkunder har indført me-

re gas i systemet end de har udtaget, vil medvirke til en forbedring af forsy-

ningssituationen i en krisesituation.  

201. I modsætning til vurderingen af den øvre grænse på 200 % kan SET 

ikke se et realistisk eksempel på arbitragegevinster ved at have overskyden-

de gas i transmissionssystemet mod en betaling på mindre end day ahead 

noteringen. SET kan med andre ord ikke se, at en nedsættelse af grænsen fra 

65 % til 25 % vil skulle kunne afskrække mod spekulation, da arbitragemu-

lighederne ikke er til stede. Dermed får en nedsættelse af grænsen til 25 % 

alene den konsekvens, at bonus pater transportkunder potentielt straffes for-

holdsvist hårdere for ubalancer i en situation hvor det for den enkelte trans-

portkunde kan være sværere at balancere gasporteføljen, som følge af afbry-

delser m.v.  

202.  Desuden må man alt andet lige forvente, at en rationel transport-

kunde vil være mere tilbageholdende med at indføre gas i systemet ved en 

hårdere strafbetaling for et overskud på balancen. Dermed bidrager sænk-

ningen ikke til at få mere gas i systemet i en presset forsyningssituation.  

203. SET finder derfor ikke, at dette element lever op til kravene NGFL § 

36 a om godkendelse af metoder, og vurderer derfor, at Energinet.dk ikke 

bør ændre den gældende grænse på 65 % af den neutrale gaspris i Energi-
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net.dk’s godkendte balanceringsregler i forbindelse med indførelse af nyt 

nødkoncept.       

Allokering af omkostninger mellem transporttarif og nødtarif 

204. Energinet.dk ønsker at anvende de tre redskaber - forhøjelse af ba-

lancebetaling, hyperafbrydelige samt 3-6 dages (72-144 timers) afbrydelige 

kunder – som systembalanceredskaber. De samlede omkostninger (og ind-

tægter) vil fremover blive pålagt transporttarifferne. Tidligere har Energi-

net.dk anvendt de afbrydelige kunder som et nødredskab, der kun kunne ak-

tiveres i en nødsituation. Energinet.dk´s omkostninger (kompensationsbeta-

ling) i relation til de afbrydelige kunder er tidligere blevet pålagt nødtarif-

fen.  

205. Energinet.dk anvender disse redskaber til at forebygge erklæring om 

nødsituation – eller udsætte tidspunktet, hvor Energinet.dk er nødsaget til at 

erklære nødsituation. De tre redskaber bidrager til at sikre den fysiske ba-

lance i nettet og til at Energinet.dk kan varetage forsyningssikkerheden så 

længe som muligt inden erklæring af nødsituation, jf. Energinet.dk´s for-

pligtelse efter NGFLs §§ 11 og 12. 

206. Det kommer alle brugere og forbrugere til gode – også transitkunder 

– at Energinet.dk forsøger at forebygge eller udsætte en erklæring om nødsi-

tuation, hvor de ikke-beskyttede forbrugere vil blive afbrudt efter ca. 3 dage, 

og hvor forbindelsen til Sverige vil blive afbrudt i løbet af ca. 2-4 timer.
28

  

SET finder det derfor ikke urimeligt, at Energinet.dk´s omkostninger hertil 

bliver defineret som systembalanceomkostninger – og dermed bliver pålagt 

transmissionstariffen, jf. også NGFLs § 38 om at priserne skal fastsættes, så 

der ikke diskrimineres mellem systembrugerne.   

Nødtariferingsprincip - omkostningsfordeling mellem kundegrupper  

207. Energitilsynet har tidligere godkendt at der indføres en volumenba-

seret nødtarif. Fremover vil Energinet.dk fastsætte to niveauer for den vo-

lumenbaserede nødtarif – en for de beskyttede og en for de ikke-beskyttede. 

SET finder dette i overensstemmelse med NGFL § 9 om at de ikke-

beskyttede (afbrydelige) ikke skal betale det samme som de beskyttede 

(uafbrydelige). Ligeledes er en to-deling af nødtariffen i tråd med NGFLs 

§§ 18 og 38 om ikke at diskriminere mellem systembrugerne. 

208. Det skal nu vurderes, om Energitilsynet kan godkende Energi-

net.dk´s allokeringsprincipper for de to nødtariffer for de henholdsvis be-

skyttede og ikke-beskyttede kunder. Udgangspunktet er, at hvert forbruger-

segment skal afholde de omkostninger, de selv giver anledning til.  

209. For et enkelt nødredskab (Syd Arne) har Energinet.dk objektivt kun-

ne allokere omkostningerne hertil præcist til den ene nødtarifpulje (de be-

                                                 
28

 Forsyningerne til Sveriges beskyttede kunder bliver ikke afbrudt. 
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skyttede kunder). For de øvrige redskaber har Energinet.dk oplyst, at der er 

komplekse sammenhænge mellem de forskellige forsyningsredskaber – og 

at det ikke på forhånd er muligt i detaljeret grad at allokere disse til hvert 

nødtarifsegment (beskyttede og ikke-beskyttede).  

210. Energinet.dk har endvidere oplyst, at der i de fleste nødsituationstil-

fælde er størst sandsynlighed for, at en egentlig nødforsyningssituation ikke 

udvikler sig til at vare mere end 3 døgn. På den baggrund har Energinet.dk 

valgt at lade fordelingsnøglen være baseret på det respektive forbrugsseg-

ments andel af den samlede volumen, uagtet at de ikke-beskyttede kunder 

de facto er beskyttet i 3 døgn og at de beskyttede kunder er sikret en beskyt-

telse i op til 60 dage. 

211. Flertallet af høringsaktørerne har ikke fundet Energinet.dks alloke-

ringsprincipper urimelige. En aktør - FSE - har imidlertid i sit høringssvar 

specifikt fundet det urimeligt, at omkostningerne til nødlager er fordelt i 

forhold til den respektive markedsandel, og at det dermed ikke er afspejlet, 

at de ikke-beskyttede kunder kun er dækket i de første 3 døgn. SET har på 

den baggrund haft yderligere drøftelser med Energinet.dk om allokerings-

principperne. Energinet.dk har imidlertid fastholdt, at der hverken er drifts-

mæssige, indkøbsmæssige eller ingeniørmæssige forhold, der peger på at en 

fordeling i forhold til selve varigheden vil være den korrekte allokerings-

mekanisme for omkostninger til nødlager. 

212. Det er SETs vurdering at ovennævnte metode til allokering af om-

kostninger på de respektive nødtariffer er i overensstemmelse med NGFLs 

§§ 18 og 38 om ikke at diskriminere mellem de forskellige systembrugere. 

Energitilsynet bemærker, at i de tilfælde, hvor det har været objektivt og 

klart – har Energinet.dk fordelt et omkostningselement præcist på det enkel-

te segment. I de tilfælde hvor det ikke har været entydigt, hvad hvert seg-

ment har skullet bære, er omkostningerne blevet fordelt objektivt i forhold 

til de respektive andele af markedet. 

213. SET konstaterer, at begge segmenter antages at kunne gøre brug af 

de enkelte nødforsyningselementer. Det gælder fx lagervolumen, hvor den-

ne – udover at skulle dække de beskyttede forbrugere - også bidrager til en 

høj udtrækskapacitet i de første dage, hvilket kommer alle forbrugere til 

gavn. SET lægger derfor vægt på, at der er komplekse fysiske sammenhæn-

ge ved anvendelsen af naturgaslageret til nødforsyningshændelser – og at 

både lagervolumen og fyldningsrestriktioner derfor kommer begge segmen-

ter til gavn. 

214. Særligt har SET lagt vægt på, at Energinet.dk har oplyst, at risikoen 

for, at en nødsituation opretholdes i mere end tre dage er meget lille. Derfor 

vil de respektive nødforsyningselementer i langt de fleste tilfælde – om ikke 

alle - de facto komme begge segmenter ligeligt til gavn.   
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215. Hvis tarifferne i højere grad tog hensyn til, at de ikke-beskyttede 

kunder afbrydes efter 3 døgn (ved en noget højere tarif til de beskyttede 

kunder) – som fx FSE peger på - er der alt andet lige risiko for, at de beskyt-

tede kunder kommer til at bære en andel af omkostningerne, der reelt set er 

større end de faktiske forhold tilsiger, fordi sandsynligheden for en nødsi-

tuation, der i varighed overstiger 3 dage, er meget lille.  

216. Samlet set kan SET derfor indstille tariferingsprincipperne og allo-

keringen af omkostninger mellem de to nødtariffer til godkendelse, jf. 

NGFLs § 36 a.  

217. SET skal imidlertid understrege, at det er afgørende, at henholdsvis 

de beskyttede som ikke-beskyttede kunder i videst muligt omfang kun 

kommer til at bære de omkostninger, de selv giver anledning til. SET lægger 

derfor til grund for godkendelsen, at såfremt Energinet.dk på et senere tids-

punkt – fx pga. erfaringer fra praksis – får indsigt i en anden allokering mel-

lem de respektive segmenter – skal Energinet.dk justere allokeringen mel-

lem disse og anmelde de ændrede allokeringsprincipper til Energitilsynet.  

218. Endvidere lægger SET til grund, at Energinet.dk foretager en evalue-

ring af allokeringsprincipperne med udgangspunkt i de erfaringer Energi-

net.dk indhenter i gasåret 2012/2013. SET opfordrer til at Energinet.dk ind-

sender evalueringen og eventuelle ændringsforslag til allokeringsprincipper 

den 1. november 2013 med henblik på videre drøftelse. 

Ny faktureringskanal for nødtarif 

219. Energinet.dk oplyser, at selskabet og distributionsselskaberne i fæl-

lesskab har besluttet, at distributionsselskaberne fremover skal foretage op-

krævning af nødtariffen hos forbrugerne. SET skal gøre opmærksom på, at 

en ændring muligvis skal godkendes af Energitilsynet og selskaberne bør 

kontakte SET herom.  

Afgørelse 

220. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vur-

dering truffet afgørelse om følgende: 

Energitilsynet godkender Energinet.dk´s metode til fastsættelse af priser og 

vilkår i 2012-forsyningssikkerhedsmodellen (2012-modellen), jf. naturgas-

forsyningslovens § 36 a. 

Godkendelsen er givet på det vilkår, at: 

Energinet.dk i udmøntningen af forsyningssikkerhedsmodellen bibeholder 

grænsen på 65 pct. af den neutrale gaspris ved køb af balancegas, svarende 

til de nugældende balanceringsregler.   
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1 Indledning 

I henhold til EU's forsyningssikkerhedsforordning nr. 994/2010 af 20. oktober 

2010 bør der være et fælles regionalt samarbejde med henblik på blandt andet 

at styrke forsyningssikkerheden og integrationen af det indre marked1. Dan-

mark og Sverige anses i den forbindelse for én region, da Sverige forsynes 100 

% med gas fra Danmark. 

Den svenske Energimyndigheten har udarbejdet en forebyggende handlingsplan 

og kriseplan gældende fra 1. juni 2013, hvori man planlægger at etablere et 

markedsbaseret værktøj, som gør det muligt at afbryde dele af det svenske 

marked for at undgå erklæring af Emergency i Danmark og dermed reducere de 

leverede mængder til Sverige. Den nuværende løsning, hvor Energinet.dk's 

eneste mulighed er umiddelbart at reducere kapaciteten i Dragør til det fysisk 

nødvendige2, er en midlertidig ordning på baggrund af forordningen. 

Figur 1: Illustration af mulig proces ved nødforsyningshændelse (eksklusive Danmarks 

markedsbaserede værktøjer) 

Energinet.dk ønsker at udvide det nuværende koncept for kommerciel afbryde-

lighed til at inkludere svenske gasforbrugere, således at forsyningssikkerheden 

for det samlede marked sikres bedst muligt. 

Den metode, som Energinet.dk ønsker godkendt, er baseret på, at store sven-

ske gasforbrugere3 kan inddrages i en fælles auktion for det kommercielle af-

brydelighedsprodukt Hyper34. Energinet.dk vil være ansvarlig for afholdelse af 

en årlig fællesauktion, og Energinet.dk vil i den forbindelse modtage bud fra 

både danske og svenske gasforbrugere og forestå betalingen for det afbrydelige 

Hyper3-produkt. Swedegas må påtage sig opgaven med den operationelle 

håndtering i Sverige og sikre reduktion eller afbrud af de kommercielt afbrydeli-

ge virksomheder samt indhentning af forbrugsdata både før og under kontrakt-

perioden. 

1
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 994/2010 af 20. oktober 2010. 

2
 Erklæres der Emergency i Danmark, kan Energinet.dk nedskære kapaciteten i Dragør til 

det fysisk nødvendige, dvs. den mængde, som svenskerne forventes at kunne aftage 

ved et givet tryk. 
3
 Store gasforbrugere er defineret ved at have et årligt gasforbrug større end 2 mio. m3. 

4
 Kommercielt afbrydelighedsprodukt, hvor forbruget afbrydes eller reduceres inden for 3 

timer og først må genoptages efter 69 timer. Navnet Hyper3 refererer netop til de tre 

timers lead time. 

Forringet 
forsyningssituation 

Erklæring af 
Emergency i 

Danmark 

Reduktion af 
leverancer til Sverige 

Erklæring af 
Emergency i Sverige 

Fælles markeds-

baseret værktøj 
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Inddragelse af de svenske gasforbrugere gør sig kun gældende i forhold til det 

kommercielle afbrydelighedsprodukt Hyper3, som kan anvendes i situationer, 

hvor Energinet.dk har erklæret Alert. Dermed ses der i relation til det svenske 

marked bort fra det kommercielle afbrydelighedsprodukt Hyper725, som også 

kan aktiveres i forbindelse med Alert-hændelser, men som er til brug for længe-

revarende Emergency-hændelser. 

Såfremt metodeanmeldelsen godkendes senest ultimo september 2013, vil æn-

dringerne så vidt muligt blive implementeret i efteråret, således at ændringerne 

kan have effekt for gasåret 2013/2014. Ønsket om en hurtig implementering 

skal ses i lyset af, at forsyningssituationen kan blive anstrengt i den kommende 

vinter og det tidlige forår. Alternativt vil ændringerne blive implementeret efter 

afholdelse af auktion for kommerciel afbrydelighed for danske gasforbrugere i 

efteråret, således at ændringerne kan have effekt for gasåret 2014/2015. 

2 Struktur 

Metodeanmeldelsen er struktureret i tre overordnede afsnit. Først en indled-

ning, dernæst en beskrivelse af det nuværende koncept efterfulgt af en beskri-

velse af de ændringer, der foreslås for udvidelsen af konceptet, og sluttelig en 

konklusion. 

Det eksisterende koncept beskrives generelt og kort, hvorefter afsnittet beskæf-

tiger sig med det danske marked for kommerciel afbrydelighed, og hvilke ud-

fordringer der er. Dette efterfølges af en beskrivelse af den operationelle hånd-

tering og en beskrivelse af den nuværende tarifering. 

I beskrivelsen af udvidelsen af det eksisterende koncept bliver det 

dansk/svenske marked for kommerciel afbrydelighed behandlet sammen med 

fordelene herved. Ligeledes beskrives de foreslåede ændringer af den operatio-

nelle håndtering og tarifering. 

Konklusionen opsummerer baggrunden for metodeanmeldelsen og de ændrin-

ger, der foreslås i forbindelse med en dansk/svensk udvidelse af det eksisteren-

de koncept. 

5
 Volumenprodukt, hvor forbruget afbrydes eller reduceres inden for 72 timer og først må 

genoptages efter 72 timer. Navnet Hyper72 refererer netop til de tooghalvfjerds ti-

mers lead time. 
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3 Det eksisterende koncept for kommerciel afbryde-

lighed 

I henhold til Energinet.dk's gældende forsyningssikkerhedsmodel er driften af 

transmissionssystemet delt op i normal drift og krisedrift. Krisedriften består af 

de tre kriseniveauer Early Warning, Alert og Emergency6. 

Den primære forskel på kriseniveauerne Alert og Emergency er, hvorvidt mar-

kedet er i stand til at håndtere hændelsen uden brug af ikke-markedsbaserede 

værktøjer. Således defineres kriseniveauet Alert blandt andet ved, at markedet 

vil være i stand til at håndtere en given hændelse uden brug af ikke-

markedsbaserede værktøjer, hvorimod der i kriseniveauet Emergency er behov 

for brug af ikke-markedsbaserede værktøjer. 

Energinet.dk ønsker at undgå at erklære Emergency med brug af markedsbase-

rede værktøjer, således at det så vidt muligt undgås at afbryde de ikke-

beskyttede forbrugere. Det kommercielle afbrydelighedskoncept er et af flere 

markedsbaserede værktøjer, der netop skal hjælpe til med at undgå erklæring 

af Emergency. 

Hele konceptet for afbrydelig nødforsyning er udviklet siden 2007, hvor det blev 

introduceret første gang. Det eksisterende koncept for kommerciel afbrydelig-

hed blev indført i forbindelse med EU's forsyningssikkerhedsforordning7, og 

konceptet blev i den forbindelse blandt andet ændret fra at være et nødforsy-

ningsværktøj til at være et systembalanceværktøj. 

Det eksisterende kommercielle afbrydelighedskoncept er bygget op om, at store 

gasforbrugere8 indgår aftale med Energinet.dk om at reducere deres forbrug i 

tilfælde af en Alert- eller Emergency-situation mod betaling fra Energinet.dk for 

at bidrage til Energinet.dk's opretholdelse af forsyningssikkerheden.   

Se Energinet.dk's metodeanmeldelse ”Anmeldelse af tilpasning af K1-værdi, 

prisfastsættelse og deltagergebyr i forhold til det eksisterende kommercielle 

afbrydelighedskoncept” af 4. juli 2013 for en uddybende beskrivelse af det nu-

værende koncept for kommerciel afbrydelighed. 

3.1 Det danske marked for kommerciel afbrydelighed 

Det vil øge den danske og svenske forsyningssikkerhed at øge udbuddet af virk-

somheder, som deltager i afbrydelighedskonceptet. Dette skyldes at, risikoen 

for at være tvunget til at lukke for de ikke-beskyttede virksomheders gasforsy-

ning reduceres i takt med at flere virksomheder frivilligt reducerer deres gas-

forbrug. Et øget udbud af kommercielt afbrydelige virksomheder vil derfor om-

kostningseffektivt levere mere forsyningssikkerhed til de danske og svenske 

gasforbrugere.  

6
 De tre kriseniveauer er defineret i forhold til EU's forsyningssikkerhedsforordning nr. 

994/2010, artikel 10, stk. 3. 
7
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 994/2010 af 20. oktober 2010. 

8
 Store gasforbrugere er defineret ved at have et årligt gasforbrug større end 2 mio. m3 

og betegnes i denne sammenhæng som store. 
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Der anvendes et clearing-pris-princip ved auktionen over kommerciel afbryde-

lighed. Clearingpris princippet betyder, at alle som deltager i auktionen vil få 

den højeste accepterede pris i auktionen. Auktionsprincippet er kendetegnede 

ved at være omkostningseffektivt, på velfungerende markeder med stor likvidi-

tet. Reduceres likviditeten øges risikoen for voldsomme stigninger i omkost-

ningsniveauet.. 

Figur 2: Clearingpris for Hyper3 ved kommerciel afbrydelighedsauktion. 

 

Figur der illustrerer antallet af bud sammenholdt med betalingen for kommerciel 

afbrydelighed, og indikation af, hvor på kurven sidste års clearingpris endte. 

 

Der er derfor behov for at øge udbuddet af virksomheder, som ønsker at delta-

ge i konceptet, for at opretholde forsyningssikkerheden og holde udgifterne til 

afbrydelighed nede.  

 

3.2 Operationel håndtering 

Opstår der en kritisk hændelse, hvor Energinet.dk erklærer Alert, kan det kom-

mercielle afbrydelighedsværktøj tages i brug. Tages det kommercielle afbryde-

lighedsværktøj Hyper3 i brug, skal de virksomheder, der er kommercielt afbry-

delige, reducere eller afbryde deres forbrug inden for tre timer. 

 

Distributionsselskaberne i Danmark har ansvar for at videresende forbrugernes 

timedata, så Energinet.dk kan overvåge de kommercielt afbrydelige virksomhe-

ders aftag. Såfremt de kommercielt afbrydelige virksomheder ikke reducerer 

deres aftag efter aftale med Energinet.dk, er det distributionsselskabernes an-

svar, på opfordring fra Energinet.dk, fysisk at afbryde det pågældende for-

brugssted.  

 

I en Alert-situation har Energinet.dk derudover mulighed for at reducere leve-

rancerne til Sverige for at undgå at skulle erklære Emergency, da reduktion 

eller afbrud af de Hyper3-afbrydelige virksomheders gasforsyning ikke nødven-

digvis er nok. En eventuel erklæring af Emergency ville betyde afbrydelse af det 

ikke-beskyttede svenske marked, som er i størrelsesordenen 98 % af det sam-

lede svenske marked, og denne løsning er derfor også i Sveriges interesse9. 

 

9
 Se Bilag A for en kort beskrivelse af beskyttede/ikke-beskyttede forbrugere i henholds-

vis Danmark og Sverige. 
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Figur 3: Procedurer i kriseniveau Alert – Kommercielt afbrydelige danske virksomheder. 

3.3 Tarifering 

Det kommercielle afbrydelighedsprodukt Hyper3 er et værktøj til brug ved 

Alert-hændelser og er derfor et såkaldt systembalanceværktøj. I og med, at 

kommerciel afbrydelighed er et systembalanceværktøj, pålægges udgifterne for 

Hyper3 derfor transmissionstariffen10. 

Udgiften til kommerciel afbrydelighed for Hyper3 koster i dag samtlige trans-

portkunder cirka 0,4 øre/m3 opgjort på baggrund af de samlede udgifter og 

mængdeforbruget (se Figur 4). 

Dette skal sammenholdes med nødforsyningstariffen for de beskyttede og ikke-

beskyttede danske gasforbrugere, som er henholdsvis 2,9 øre/m3 og 1,5 øre/m3 

(se Figur 4). Nødforsyningstariffen angivet i øre/m3 er omregnet fra DKK/kWh 

som angivet i den gældende prisliste (se Tabel 1 på næste side), med brug af 

en øvre brændværdi på 12,1 kWh/m3. 

Tabel 1: Udsnit af aktuelle prisliste gældende fra 1. oktober 2012. 

Nødforsyningsbetaling DKK/kWh 

Beskyttede forbrugere 0,00237 

Ikke-beskyttede forbrugere 0,00127 

De svenske forbrugere betaler ikke nødforsyningstarif i Danmark, men alene 

transmissionstarif via transportkundernes omkostninger til transport gennem 

Danmark. 

10
Betalingen for det kommercielle afbrydelighedsprodukt Hyper72, hvor et eventuelt 

afbrud først sker efter 72 timer, pålægges ikke transmissionstariffen, men derimod 

nødforsyningstariffen, selvom produktet kan aktiveres i Alert. Betalingen pålægges 

nødforsyningstariffen, idet Hyper72-produktet sikrer forsyning under længerevarende 

hændelser. 
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Både beskyttede og ikke-beskyttede danske forbrugere kan deltage i auktionen 

over Hyper3 kommerciel afbrydelighed, da systembalanceværktøjet anvendes i 

en Alert-hændelse, hvor begge grupper er beskyttede.  

Figur 4: Transmissions- og nødforsyningstariffer ved det nuværende koncept for kommer-

ciel afbrydelighed. 
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4 Udvidelse af det eksisterende koncept for kom-

merciel afbrydelighed 

Som beskrevet i indledningen ønsker Energinet.dk at udvide det nuværende 

koncept for kommerciel afbrydelighed til at inkludere svenske gasforbrugere, 

således at forsyningssikkerheden for det samlede marked sikres bedst muligt. 

 

Sverige har i øjeblikket ikke markedsbaserede værktøjer til brug i kriseniveauet 

Alert. Da Danmark er den eneste forsyningskilde af gas til Sverige, vil en pres-

set forsyningssituation i Danmark have en afledt effekt på forsyningssituationen 

i Sverige (se Figur 1 på side 3 for illustration). I og med at Sverige ikke har 

markedsbaserede værktøjer til brug i kriseniveauet Alert, er det imidlertid 

Danmark, der skal agere i forhold til den pressede forsyningssituation. 

 

Den værst tænkelige situation er, at Energinet.dk må erklære Emergency, hvil-

ket medfører, at de ikke-beskyttede danske gasforbrugere bliver afbrudt, og at 

leverancerne til Sverige bliver reduceret til et minimum (ca. 2 % af det samlede 

svenske marked). Som følge heraf vil Sverige formentlig også erklære Emer-

gency og dermed også afbryde de ikke-beskyttede svenske forbrugere. 

 

4.1 Dansk/svensk kommerciel afbrydelighed 

Tanken bag udvidelsen af det eksisterende koncept er, at Danmark og Sverige 

samlet udbyder kommerciel afbrydelighed for så vidt angår det kommercielle 

afbrydelighedsprodukt Hyper3, således at både danske og svenske virksomhe-

der kan byde ind på auktionen omkring kommerciel afbrydelighed. Den fælles 

håndtering af dansk/svensk kommerciel afbrydelighed tager afsæt i det allerede 

eksisterende koncept for kommerciel afbrydelighed beskrevet i afsnit 3, og 

Energinet.dk vil forsat være ansvarlig for afholdelsen af auktionen. 

 

Ved at udvide det eksisterende koncept for kommerciel afbrydelighed får Sveri-

ge tilføjet et markedsbaseret værktøj i kriseniveauet Alert, som skal hjælpe til 

med at undgå erklæring af Emergency både i Danmark og Sverige. Danmark får 

et bedre kommercielt afbrydelighedsværktøj, der kan være med til at sikre for-

syningssituationen bedre og forventeligt sænke enhedsomkostningerne til 

kommerciel afbrydelighed.  

 

4.1.1 Dansk/svensk marked for kommerciel afbrydelighed 

Fordelen ved en svensk deltagelse i konceptet for kommerciel afbrydelighed er, 

at udbuddet af virksomheder, der deltager i auktionen for kommerciel afbryde-

lighed, vil øges og dermed forhåbentlig også den udbudte mængde af afbrydelig 

volumen. Et øget udbud vil medføre, at danske gasforbrugere vil modtage mere 

forsyningssikkerhed på en mere omkostningseffektiv måde. Det forventes imid-

lertid ikke, at et øget udbud vil føre til et markant fald i de samlede omkostnin-

ger. 

 

Forsyningssikkerheden øges ikke alene ved svensk deltagelse i afbrydeligheds-

konceptet, men forudsætter, at indkøbet af afbrydelig volumen forøges. 
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4.1.2 Fælles auktion for kommerciel afbrydelighed (Hyper3) 

Håndteringen af én fælles auktion for det kommercielle afbrydelighedsprodukt 

Hyper3 vil tage afsæt i den allerede eksisterende proces for afholdelse af en 

kommerciel afbrydelighedsauktion. 

Energinet.dk vil være ansvarlig for afholdelse af auktionen for Hyper3-

produktet, hvor både danske og svenske gasforbrugere med et årligt gasforbrug 

større end 2 mio. m3 kan deltage. I den forbindelse sker indsendelse af bud og 

betaling for afbrydelighed mellem Energinet.dk og den kommercielt afbrydelige 

forbruger, og Swedegas indgår således ikke som mellemled i denne sammen-

hæng. Swedegas må dog påtage sig ansvaret for indhentning af forbrugsdata, 

således at svenske forbrugssteder med et årligt gasforbrug over 2 mio. m3 kan 

identificeres. 

4.1.3 Operationel håndtering 

Ligesom beskrevet tidligere vil Energinet.dk ved erklæring af Alert eller Emer-

gency kunne tage det kommercielle afbrydelighedsværktøj i brug. 

Distributionsselskaberne i Danmark vil fortsat have ansvaret for at levere time-

data til Energinet.dk og lukke forbrugsstedet, såfremt de kommercielt afbrydeli-

ge virksomheder ikke overholder deres aftale med Energinet.dk (se Figur 3 i 

afsnit 3.2). 

Det er nødvendigt, at Swedegas som transmissionssystemoperatør og system-

balanceansvarlig i Sverige påtager sig den samme rolle, som Energinet.dk har i 

Danmark i forhold til det kommercielle afbrydelighedsværktøj. Swedegas må i 

den henseende sikre, at de svenske kommercielt afbrydelige forbrugere reduce-

rer eller afbryder deres fysiske gasforbrug under en given Alert- eller Emergen-

cy-hændelse. Det skal bemærkes, at Swedegas selv håndterer dette, når Ener-

ginet.dk reducerer de fysiske leverancer i Dragør. Derudover skal Swedegas 

sørge for timedata fra de svenske gasforbrugere, således at de kan overvåge de 

kommercielt afbrydelige virksomheders aftag. 

Den operationelle håndtering er skitseret i Figur 5 på næste side. 
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Figur 5: Procedure for kriseniveau Alert - Kommercielt afbrydelige svenske virksomheder. 

 
Note: Den operationelle håndtering af kriseniveauet Alert illustreret ovenfor er her inddelt 
i tre forskellige forløb. 
1) Erklæring af Alert. Energinet.dk erklærer Alert og informerer Swedegas herom. 

Hvis det kommercielle afbrydelighedsværktøj Hyper3 tages i brug, er det Swedegas’ 
ansvar at aktivere de kommercielt afbrydelige svenske virksomheder og sikre, at de 
reducerer eller afbryder deres gasforbrug. 

2) Timedata. Swedegas skal sørge for timedata fra de svenske gasforbrugere, således 
at Swedegas kan overvåge de kommercielt afbrydelige virksomheders aftag. 

3) Afblæsning af Alert. Energinet.dk afblæser Alert og informerer Swedegas herom. 
Swedegas har ansvaret for at orientere de kommercielt afbrydelige svenske virksom-
heder om ændringen af kriseniveauet. 

 

4.1.4 Tarifering 

Udvidelsen af det kommercielle afbrydelighedskoncepts Hyper3-produkt ændrer 

ikke på, at værktøjet bruges i Alert-hændelser, og omkostningerne derfor på-

lægges den danske transmissionstarif. 

 

Energinet.dk kan ikke på forhånd forudsige, hvorvidt prisen for kommerciel 

afbrydelighed vil stige eller falde ved svensk deltagelse i auktionen for Hyper3 

kommerciel afbrydelighed, da det afhænger af auktionsdeltagernes bud, for så 

vidt angår pris og mængde. Det forventes dog, at antallet af auktionsdeltagere 

vil stige ved svensk deltagelse. Energinet.dk forventer som følge heraf, at clea-

ringprisen, og hermed enhedsomkostningerne i Hyper3 auktionen, vil falde. En 

faldende enhedspris vil alt andet lige, øge Energient.dk’s incitament til at øge 

mængden af Hyper3 kontrakter. Samlet vurderes det derfor ikke, at have mar-

kant indflydelse på den danske transmissionstarif.  

 

Som anført i afsnit 4.1.1 øges forsyningssikkerheden ikke alene ved svensk 

deltagelse i auktionen for kommerciel afbrydelighed, men forudsætter, at ind-

købet af afbrydelig volumen forøges. Dog vil det ikke være hensigtsmæssigt at 

forøge den afbrydelige volumen, hvis prisen for afbrydelighed er uforholdsmæs-

sigt høj. Udvidelsen af konceptet forudsætter derfor, at Energinet.dk oprethol-

der muligheden for at afbryde yderligere svensk marked, hvilket kan være nød-

vendigt for at undgå at erklære Emergency. 

 

1) 

2) 

3) 
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Det er vigtigt for Energinet.dk, at de danske transmissionstariffer ikke påvirkes 

markant af en svensk deltagelse i konceptet. På den baggrund betinger Energi-

net.dk sig derfor, at prisen for indkøb af Hyper3 kommerciel afbrydelighed lig-

ger på et rimeligt niveau i størrelsesordenen 0,9 øre/m3 (se Figur 6), hvilket er 

mere end en fordobling af, hvad udgiften for Hyper3 kommerciel afbrydelighed 

var i 2012. I den forbindelse forbeholder Energinet.dk sig retten til at regulere 

på mængden af kommerciel Hyper3 afbrydelig volumen med henblik på at sikre 

en rimelig maksimalpris (se Figur 7). Derudover betinger Energinet.dk sig at 

bibeholde retten til at afbryde yderligere svensk marked for at undgå at erklære 

Emergency. 

Figur 6: Eksempel på transmission- og nødforsyningstariffer ved fælles koncept for kom-

merciel afbrydelighed og foreslået prisniveau for Hyper3-indkøb. 

Note: De svenske gasforbrugeres foreslåede prisniveau i størrelsesordenen 0,9 øre/m3, 
som illustreret i figuren ovenfor, erlægges indirekte gennem transportkundernes betaling 
for transmission i Danmark. De svenske gasforbrugere bliver altså ikke faktureret af 

Energinet.dk. 

Figur 7: Illustration af reduktion af afbrydelig volumen ved uforholdsmæssigt høj pris ved 

fælles auktion for Hyper3 kommerciel afbrydelighed. 
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Note: I eksemplet ovenfor opnås der en stor prisreduktion i forhold til en betydeligt min-
dre mængdereduktion. Ved at reducere den afbrydelige volumen fra m1 til m2 reduceres 
clearing-prisen fra p1 til p2. 

 

Med baggrund i ovenstående og afsnit 3.1 indstiller Energinet.dk derfor, at kon-

ceptet for kommerciel afbrydelighed udvides til at inkludere svenske gasforbru-

gere. 

 

5 Konklusion 

Som beskrevet i indledningen bør der ifølge EU's forsyningssikkerhedsforord-

ning være et regionalt samarbejde for at sikre forsyningssikkerheden, og Dan-

mark og Sverige anses i den sammenhæng for én region. I den forbindelse har 

Danmark og Sverige indgået et samarbejde omkring et markedsbaseret værk-

tøj, da Sverige ikke har markedsbaserede værktøjer til brug i Alert-hændelser. 

Danmarks kommercielle afbrydelighedsværktøj danner i denne sammenhæng 

grundlag for ovenstående. 

 

Det danske marked for kommerciel afbrydelighed kan blive presset, hvis antal-

let af virksomheder, der deltager i auktionen for kommerciel afbrydelighed re-

duceres. Det vil derfor være en fordel at udvide det eksisterende koncept for 

kommerciel afbrydelighed til at inkludere de svenske gasforbrugere, således at 

antallet af auktionsdeltagere kan forøges, forsyningssikkerheden sikres bedre, 

og enhedsudgiften mindskes. Energinet.dk ønsker derfor,  

 at de svenske gasforbrugere inkluderes i det eksisterende koncept for 

kommerciel afbrydelighed, for så vidt angår Hyper3 

 en fælles auktion for kommerciel afbrydelighed (Hyper3) afholdt af 

Energinet.dk. 

 

I den operationelle håndtering af det dansk/svenske kommercielle afbrydelig-

hedsværktøj er det nødvendigt, at  

 Swedegas, som systembalanceansvarlig i Sverige, påtager sig den 

samme rolle, som Energinet.dk har, i forhold til det eksisterende afbry-

delighedskoncept, for så vidt angår reduktion eller afbrud af gasforsy-

ning og indhentning af timedata fra distribution. 

 

Hvorvidt inddragelsen af de svenske gasforbrugere i afbrydelighedskonceptet vil 

hæve eller sænke prisen for kommerciel afbrydelighed er ikke til at sige på for-

hånd. Derfor foreslår Energinet.dk, at  

 prisen for indkøb af Hyper3 kommerciel afbrydelighed ligger på et rime-

ligt niveau i størrelsesordenen 0,9 øre/m3 

 Energinet.dk kan regulere på mængden af kommerciel Hyper3 afbryde-

lig volumen med henblik på at sikre en rimelig maksimalpris. 

 

Ligeledes er der ikke nogen garanti for, at den afbrydelige volumen udbudt i 

den kommercielle afbrydelighedsauktion matcher behovet, og metodeanmeldel-

sen forudsætter derfor, at 

 Energinet.dk bibeholder retten til at afbryde det svenske marked for at 

undgå at erklære Emergency. 
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17. januar 2014

CMJ/ 

Til Energitilsynet 

Tillæg til anmeldelse af dansk/svensk udvidelse af 

det kommercielle afbrydelighedskoncept (Hyper3) 

Energinet.dk har den 26. juli 2013 indsendt anmeldelse af dansk/svensk 

udvidelse af det kommercielle afbrydelighedskoncept (Hyper3), hvor 

Energinet.dk ønsker at gøre det muligt for svenske gasforbrugere at deltage i 

det kommercielle afbrydelighedskoncept (Hyper3) på lige vilkår med danske 

gasforbrugere. Dette notat er et tillæg hertil. 

Notatet redegør for en række forhold (se Bilag 1), som Energitilsynet har fundet 

nødvendige at beskrive fyldestgørende for at kunne vurdere den ovennævnte 

indsendte metodeanmeldelse. Derudover redegør notatet for ændring af 

allokeringen af omkostningerne vedrørende afbrydelighedsproduktet Hyper72, 

som Energinet.dk har fundet det nødvendigt at justere efter indsendelse af 

metodeanmeldelsen.  

1. Roller og ansvar

Overordnet fordeling af roller og ansvar mellem Danmark og Sverige 

I det følgende vil den overordnede fordeling af roller og ansvar mellem 

Energinet.dk og Swedegas i forhold til det kommercielle afbrydelighedskoncept 

blive beskrevet.  

Beskrivelsen vedrører udelukkende afbrydelighedsproduktet Hyper3 i det 

kommercielle afbrydelighedskoncept, og der ses i den forbindelse bort fra 

afbrydelighedsproduktet Hyper72. Dette skyldes, at Hyper72-produktet varsles i 

Alert samtidig med Hyper3, men det har først sin egentlige virkning 

(fortrinsvist) under Emergency, hvor Energinet.dk kun vil levere gas til de 

beskyttede kunder i Danmark og Sverige. Se afsnit 2 og 4 for en nærmere 

beskrivelse. 

Energinet.dk er indehaver af det kommercielle afbrydelighedskoncept, og 

fastsætter derfor de overordnede principper og krav for konceptet1.  

1
 På baggrund af anmeldelser godkendt af Energitilsynet. 
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Energinet.dk og Swedegas varetager forsyningssikkerheden på henholdsvis det 

danske og svenske naturgasmarked. I den henseende er det nødvendigt, at 

Swedegas som transmissionssystemoperatør og systembalanceansvarlig 

påtager sig den samme rolle i Sverige, som Energinet.dk har i Danmark i 

forhold til det kommercielle afbrydelighedskoncept (Hyper3).  

 

Dette betyder, at Swedegas er ansvarlige for alle forhold relateret til de 

kommercielt afbrydelige forbrugssteder, fx indgåelse af afbrydelighedsaftaler 

med de svenske gasforbrugere, afregning og indgåelse af aftaler med 

distributionsselskaberne/netejerne i Sverige2.  

 

Energinet.dk vil afholde auktionen over kommerciel afbrydelighed (Hyper3), 

hvor både danske og svenske gasforbrugere vil kunne deltage på lige vilkår. 

Energinet.dk vil i den forbindelse afholde udgifterne til afholdelse af auktionen, 

herunder vederlaget til de danske og svenske kommercielt afbrydelige 

forbrugere. Ligeledes vil deltagergebyret3 tilfalde Energinet.dk4. 

 

På baggrund af ovenstående ønsker Energinet.dk at indgå en kontraktlig aftale 

med Swedegas, hvori forpligtelser og rettigheder, hvad angår det kommercielle 

afbrydelighedskoncept (Hyper3), bliver fastlagt.  

 

En nærmere beskrivelse af fordelingen af forpligtelser og rettigheder 

vedrørende det kommercielle afbrydelighedskoncept (Hyper3) er beskrevet i 

vedlagte oplæg til samarbejdsaftalen mellem Energinet.dk og Swedegas5, som 

pt. drøftes med Swedegas.  

 

Fordeling af roller og ansvar mellem de involverede i Sverige 

Den overordnede fordeling af roller og ansvar mellem de involverede parter i 

Sverige er beskrevet i bilag 5 i samarbejdsaftalen mellem Energinet.dk og 

Swedegas (se Bilag 2). Det følger heraf, at Swedegas er ansvarlig for 

forholdene i Sverige, herunder: 

 godkendelse af konceptet hos de svenske energimyndigheder 
 indgåelse af afbrydelighedsaftaler og alle kontraktuelle forpligtelser 

overfor de kommercielt afbrydelige forbrugssteder i Sverige, og 

 afregning og indgåelse af aftaler med distributionsselskaberne 
 

Derudover har Energinet.dk modtaget en præsentation fra Swedegas, hvori de 

illustrerer og beskriver fordelingen af roller og ansvar mellem de involverede 

parter6 i Sverige. Se illustration af fordelingen af roller mellem de involverede 

parter i Sverige på næste side. Energinet.dk henviser til vedlagte Bilag 3 for en 

beskrivelse af fordelingen af ansvar mellem de involverede parter i Sverige. 

 

 

2
 Se afsnittet ”Potentielt Kommercielt Afbrydelige Forbrugssteder” i bilag 5 (side 1 af 4) i 

oplægget til samarbejdsaftalen mellem Swedegas og Energinet.dk. 
3
 Deltagergebyret ved tilmelding til auktionen over kommerciel afbrydelighed er 2.000 kr. 

jf. metodegodkendelse af 28. november 2013. 
4
 Se afsnittet ”Potentielt Kommercielt Afbrydelige Forbrugssteder” i bilag 5 (side 2 af 4) i 

oplægget til samarbejdsaftalen mellem Swedegas og Energinet.dk. 
5
 Heri beskrives desuden fordeling af forpligtelser og rettigheder vedrørende de tre 

kriseniveauer Early Warning, Alert og Emergency mellem Energinet.dk og Swedegas. 
6
 Energimyndigheten, Swedegas, Balansansvariga, Nätägare og Slutförbrukare. 
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Figur 1: Illustration af fordeling af roller mellem de involverede parter i Sverige i forhold 

til det kommercielle afbrydelighedskoncept (Hyper3). 

Kilde: Swedegas’ præsentation ”Principer för Hyperavbrytbara avtal i Sverige”, se Bilag 3. 

2. Ibrugtagning af Hyper3, Hyper72 og afbrydelse

af ikke-beskyttede kunder i Sverige

I dette afsnit beskrives, hvornår afbrydelighedsprodukterne Hyper3 og Hyper72 

kan tages i brug, hvornår de ikke-beskyttede kunder i Sverige kan blive 

afbrudt, og hvordan de placeres indbyrdes i processen. 

Afbrydelighedsprodukterne Hyper3 og Hyper72 er begge en del af værktøjet 

kaldet kommerciel afbrydelighed. Værktøjet kommerciel afbrydelighed kan 

aktiveres i kriseniveauet Alert (se Tabel 1 herunder). Såfremt værktøjet 

kommerciel afbrydelighed aktiveres i Alert, da vil begge 

afbrydelighedsprodukter blive aktiveret samtidigt. 

Tabel 1: Illustration af Energinet.dk’s forsyningssikkerhedsmodel (2012-modellen) 

Balanceredskaber (transporttariffen) Nødredskaber 

(nødtariffen) 

Ingen forsyningsafbrydelser Forsyningsafbrydelser 

Normal (0) Early Warning (1) Alert (2) Emergency (3) 

1. Buffer

2. Swap mellem de to 

lagre

3. Systemoperatørlager 

inkl. udtrækskapacitet 

4. Afbrydelig kapacitet i 

transit/entry-punkterne

5. Reduceret kapacitet

6. Balancegas

7. Forhøjede 

incitamentsbetalinger

9. Kommerciel 

afbrydelighed

9.a Reduktion af 

      Sverige 

10. Ikke-beskyttede 

forbrugere

11. Nødlager og nødudtræk

12. Fyldningsrestriktioner
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Hvis værktøjet kommerciel afbrydelighed aktiveres i Alert, vil processen 

formentlig forløbe som illustreret nedenfor. 

 

Figur 2: Illustration af tidsforløbet fra aktivering af værktøjet kommerciel afbrydelighed 

 
Kilde: Energinet.dk’s Nødforsyningsmanual, oktober 2012, (29-000-GH-5120). 

 

De Hyper3-afbrydelige kunder har 3 timers varsel før de skal være afbrudt i 69 

timer og de Hyper72-afbrydelige kunder har 72 timers varsel og skal derefter 

være afbrudt i 72 timer. Som nævnt tidligere aktiveres begge 

afbrydelighedsprodukter samtidigt, og de er derfor fortløbende. 

 

Udover værktøjet kommerciel afbrydelighed kan Energinet.dk også benytte sig 

af reducerede leverancer i Dragør i kriseniveauet Alert (se Tabel 1 på forrige 

side). I fælles forståelse med den svenske TSO og den svenske kompetente 

myndighed, Energimyndigheten, vil det i kriseniveauet Alert i Danmark være 

muligt at foretage en tilpasning af nomineringerne/leverancerne i Dragør til de 

aktuelle forsyningsmuligheder gennem det danske system. Dette gøres for at 

undgå erklæring af Emergency i Danmark, som ellers ville indebære afbrydelse 

af forsyningen til alle de svenske ikke-beskyttede kunder efter få timer. Denne 

mulighed for at reducere leverancerne til Sverige er angivet i afsnit 10.4.1 i 

Energinet.dk’s ”Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013” 7 

(herefter Nødplanen) som er vedlagt som Bilag 58. Se desuden afsnit 10.1.4, 

10.2.5 og 11.2.2 i Nødplanen, som også beskriver ovenstående. 

Information om nødvendigheden af reducerede nomineringer/leverancer i 

Dragør vil medføre, at man fra svensk side vil skulle vurdere 

forsyningssituationen, og hvorvidt en ændring af kriseniveauet er nødvendig. 

 

Reducerede leverancer i Dragør kan træde i kraft tre timer efter erklæring af 

Alert9, ligesom de Hyper3-afbrydelige kunder. Ses dette i forhold til 

afbrydelighedsproduktet Hyper72 vil de reducerede leverancer i Dragør 

 

7
 Energinet.dk’s ”Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013” af 30. 

november 2012. 
8
 Bemærk, at SVK (Svenska Kraftnät) står angivet som den svenske systemoperatør i 

Nødplanen. Swedegas overtog i 2013 denne rolle fra SVK. 
9
 Se Bilag 4 ”Procedure for håndtering af Reduceret kapacitet på Dragør”, revideret 14. 

juni 2013. 
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forekomme enten før eller samtidig som aktivering af de Hyper72-afbrydelige 

kunder. Det er bl.a. i denne sammenhæng, at der ses bort fra Hyper72-

produktet i den dansk/svenske-udvidelse af det kommercielle 

afbrydelighedskoncept. En nærmere beskrivelse følger i afsnit 4. 

Erklærer Energinet.dk Emergency, vil Sverige blive reduceret, således at kun 

forsyningen til de beskyttede kunder i Sverige opretholdes. Dette skal ikke ses i 

sammenhæng med muligheden for at reducere leverancer til Dragør i Alert. 

3. Erklæring af kriseniveauer

Til opretholdelse af gasforsyningen og i tilfælde af uforudsete hændelser, der 

har påvirkning på det danske gasmarked, anvender Energinet.dk 

forsyningssikkerhedsmodellen (2012-modellen), godkendt af Energitilsynet 25. 

september 2012. Energinet.dk’s forsyningssikkerhedsmodel blev i 2012 

introduceret som følge af EU's forsyningssikkerhedsforordning nr. 994/2010, 

hvor de tre kriseniveauer Early Warning (varsling), Alert (alarmering) og 

Emergency (nødsituation) blev introduceret. 

De tre kriseniveauer Early Warning, Alert og Emergency defineres i EU's 

forsyningssikkerhedsforordning nr. 994/2010, artikel 10, stk. 3, på følgende 

måde: 

a) tidligt varslingsniveau (varsling): når der foreligger konkrete, alvorlige og

pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som formodentlig 

vil resultere i en betydeligt forringet forsyningssituation og formodentlig vil føre 

til, at alarm- eller nødsituationsniveauet vil blive udløst. Det tidlige 

varslingsniveau kan aktiveres af en tidlig varslingsmekanisme. 

b) alarmniveau (alarmering): når en afbrydelse af forsyningerne eller en

usædvanlig høj gasefterspørgsel forekommer, som vil resultere i en betydeligt 

forringet forsyningssituation, men markedet er stadig i stand til at håndtere 

denne afbrydelse eller efterspørgsel uden at bruge ikke-markedsbaserede 

foranstaltninger. 

c) nødsituationsniveau (nødsituation): i tilfælde af en usædvanlig høj

gasefterspørgsel eller en betydelig afbrydelse af forsyningen eller anden 

betydelig forringelse af forsyningssituationen og i tilfælde af, at alle relevante 

markedsforanstaltninger er blevet gennemført, men at gasforsyningen er 

utilstrækkelig til at opfylde den resterende gasefterspørgsel, således at ikke-

markedsbaserede foranstaltninger også skal indføres navnlig med henblik på at 

sikre forsyninger til beskyttede kunder i henhold til artikel 8. 

Energinet.dk skal, ligesom Swedegas, anvende ovenstående definitioner i 

situationer, hvor det kan være nødvendigt at erklære et af de tre kriseniveauer 

4. Tarifering

I forbindelse med ønsket om at inddrage de svenske gasforbrugere i konceptet 

for kommerciel afbrydelighed (Hyper3) er Energinet.dk blevet opmærksom på 

en uhensigtsmæssighed hvad angår tariferingen af de kommercielle 

afbrydelighedsprodukter Hyper3 og Hyper72. 
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Omkostningerne vedrørende de to afbrydelighedsprodukter bliver allokeret 

transporttariffen jf. metodegodkendelsen 25. september 2012 af Energinet.dk’s 

forsyningssikkerhedsmodel (2012-modellen). 

Det kommercielle afbrydelighedsprodukt Hyper72 er lavet således, at der ved 

en eskalerende hændelse undgås en forbrugsstigning på efterspørgselssiden, 

efter at de Hyper3-afbrydelige kunder har været afbrudt i 69 timer og dermed 

har opfyldt deres afbrydelighedsaftale. Derudover matcher Hyper72-produktet 

med varslingsperioden, som de ikke-beskyttede kunder har, hvis Energinet.dk 

erklærer Emergency. Dette illustreres i Figur 2 på forrige side.  

Som det kan ses i Figur 2 på forrige side, så vil de Hyper72-afbrydelige kunder 

ideelt set være afbrudt i de første 72 timer, efter at Energinet.dk har erklæret 

Emergency. Produktet har således primært sin anvendelse efter erklæring af 

Emergency, og ikke før. 

Omkostningerne vedrørende Hyper72-produktet bliver i metodegodkendelsen af 

25. september 2012 godkendt til at blive allokeret transporttariffen, da

Hyper72-produktet anses som et systembalanceredskab i sammenhæng med 

Hyper3-produktet og forhøjede incitamentsbetalinger. 

Da Hyper72-produktet reelt har sin anvendelse i en nødsituation, anmoder 

Energinet.dk om at omkostninger, der vedrører Hyper72-produktet, allokeres 

nødforsyningstariffen. I denne sammenhæng skal der også tages hensyn til de 

svenske gasforbrugere, som p.t. betaler til Hyper72-produktet indirekte via 

transmissionstariffen. Allokeres omkostningerne vedrørende Hyper72-produktet 

derimod nødforsyningstariffen, så undgår de svenske gasforbrugere at betale 

for en ydelse relateret til længerevarende nødsituationer, som de ikke får nytte 

af. 
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5. Bilag 

 

Bilag 1 Mail fra Energitilsynet med anmodning om supplerende oplysninger til 

metodeanmeldelsen (Hyper3). 

Bilag 2 Oplæg til samarbejdsaftale mellem Energinet.dk Swedegas. 

 

Bilag 3 ”Principer för Hyperavbrytbara avtal i Sverige”, Swedegas. 

 

Bilag 4 ”Procedure for håndtering af Reduceret kapacitet på Dragør”, revideret 

14. juni 2013, Energinet.dk. 

 

Bilag 5 ”Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013” af 30. 

november 2012, Energinet.dk. 
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Bilag 4 

Energinet.dk’s nuværende forsyningssikkerhedsmodel 

Energinet.dk’s forsyningssikkerhedsmodel er senest blevet godkendt af Energitilsynet i 2012, med 
en mindre justering i 2013. Herunder er et overblik over modellens elementer og hvornår 
Energitilsynet senest har godkendt dem. Enkelte elementer af modellen er direkte afledt af EU-
forordningen om naturgassikkerhed og er derfor ikke blevet godkendt af Energitilsynet. 

Forsyningssikkerhedsmodellen Godkendt af 
Energitilsynet 

Driftsniveauer 
Forordningen indførte forskellige kriseniveauer. Driften kan deles 
op i normaldrift og ”krisendrift”: Early Warning, Alert og 
Emergency 

- 

Nødforsyning 

– hvem er omfattet?

Opdeling i beskyttede/ikke-beskyttede kunder: Beskyttede kunder 
er beskyttet i op til 60 dage, mens de ikke-beskyttede kunder er 
beskyttet i op til 3 dage. 

- 

Omkostningsfordeling Omkostninger til forsyningssikkerhed allokeres til 
transmissionstariffen eller nødforsyningstariffen. 2012-afgørelsen 

Transmissionstarif 

Omkostninger til balanceredskaber anvendt i Early Warning og 
Alert allokeres transmissionstariffen – herunder omkostninger til 
kommerciel afbrydelighed. 

Transmissionstariffen betales af alle transportkunder både i og 
udenfor Danmark. 

2012-afgørelsen 

Nødtarif 

Nødtariffen er en differentieret volumentarif: beskyttede og ikke-
beskyttede kunder. Ikke-beskyttede kunder betaler en reduceret 
nødtarif. 

Omkostninger til nødredskaber anvendt i Emergency allokeres 
nødtariffen. 

Nødtariffen betales af alle kunder i Danmark. 

2012-afgørelsen 

Balancebetaling Forhøjet incitamentsbaseret balancebetaling er et redskab i Early 
Warning. 2012-afgørelsen 

Kommerciel afbrydelighed Frivillig ordning. Består af produkterne Hyper3 og Hyper72, der 
aktivers på samme tid i Alert og er fortløbende. 2012-afgørelsen 

Hyper3 

Hyper3: afbrud 3 timer efter Alert. Forblive afbrudte i op til 72 
timer efter Alert. 

I tidligere afgørelser blev produktet kalder Hyper og refererede til 
afbrud 3 timer efter nødsituation, men med afbrud i op til 60 
døgn. 

2009-afgørelsen 

Hyper72 Hyper72: Afbrud 72 timer efter Alert. Forblive afbrudte i op til 3 
døgn – dvs. 6 døgn efter Alert. 2012-afgørelsen 
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Produktet hed tidligere ”3-døgn”, hvilket refererede til afbrud 3 
døgn efter nødsituation. I 2012-afgørelsen blev perioden for 
afbrud fra 60 døgn efter nødsituation til 6 døgn efter 
nødsituation. 

Hyperafbrydelige 
forbrugere 

Både beskyttede og ikke-beskyttede forbrugere. Store 
gasforbrugere med et årligt forbrug på minimum 2 mio. m3. 
Grænsen blev fastsat til 2 mio. m3 efter at have kørt forsøg med 
en højere grænse på 10 mio. m3. 

2008-afgørelsen 

Auktion 
Betaling til afbrydelige forbrugere for at stå til rådighed for afbrud 
fastsættes via auktion afholdt af Energinet.dk – for hhv. Hyper3 
og Hyper72. 

2009-afgørelsen 

Fysisk test af afbrud 
For at indgå i kommerciel afbrydelighed tester Energinet.dk de 
afbrydelige forbrugere. Test med fysisk afbrud første år og 
derefter hvert andet år (2009-afgørelsen). 

2007-afgørelsen 

Kommunikationstest Energinet.dk har udvidet testen til også at omfatte en årlig 
kommunikationstest. 2009-afgørelsen 
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Bilag 5 

Svar fra interesse- og brancheorganisationernes i forbindelse med høring af Energinet.dk’s 
metodeanmeldelse. 

Dansk Energi: 

Vi takker for muligheden for at give bemærkninger til Energinet.dks metodeanmeldelse vedr. en 
udvidelse af det kommercielle afbrydelighedskoncept. 

Dansk Energi støtter en udvidelse af det eksisterende kommercielle afbrydelighedskoncept til at 
inkludere Sverige. 

Dansk Fjernvarme: 

Dansk Fjernvarme takker for høringsmuligheden til det nævnte materiale. Dansk Fjernvarme har 
ikke bemærkninger her til. 

Dansk Industri: 

(Se næste sider) 

Foreningen for Slutbrugere af Energi: 

(Se næste sider) 

Landbrug & Fødevarer: 

(Se næste sider) 
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DI takker for modtagelse af ovenstående høring om anmeldelse af udvidelse af det 

kommercielle afbrydelighedskoncept Hyper3 til at inkludere Sverige.  

DI støtter som udgangspunkt tiltag, der på en omkostningseffektiv måde øger for-

syningssikkerheden for de danske gaskunder, herunder ikke-beskyttede industri-

virksomheder. Efter DIs opfattelse fremgår det ikke helt klart, i hvor høj grad tilta-

get bidrager til højere forsyningssikkerhed ift. Energinet.dk’s nuværende mulighe-

der for at undgå en emergency situation. Men i det omfang tiltaget reelt giver høje-

re forsyningssikkerhed for de danske gaskunder, er DI positive overfor dette.  

DI mener i øvrigt, at Energinet.dk’s forslag om at inddrage svenske gasforbrugere i 

den nuværende ordning af Hyper 3 er en hensigtsmæssig måde at bidrage til at sik-

re en velfungerende auktion med tilstrækkelig mange bydere. DI finder det vigtigt, 

at auktioner over Hyper 3 er velfungerende, således de sikrer omkostningseffektivi-

tet i tilvejebringelse af forsyningssikkerhed. Flere auktionsdeltagere bør isoleret set 

bidrage til dette. Omkostningseffektiv tilvejebringelse af forsyningssikkerheden er 

vigtig for at sikre så lav transportbetaling som muligt af hensyn til danske gas-

forbrugende virksomheders konkurrenceevne. Af samme grund er det vigtigt, at 

udvidelsen til at omfatte svenske gasforbrugere ud over at bidrage til en mere vel-

fungerende auktion også forbedrer forsyningssikkerheden på det danske gasmar-

ked. 

D har ikke yderligere kommentarer. 

Med venlig hilsen 

Martin Bay Michelsen 

Chefkonsulent 

Sekretariatet for Energitilsynet 

Att.: Sara Steenberg Andersen  

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Sendt pr. e-mail:  

saan@energitilsynet.dk 

iho@energitilsynet.dk 

J.nr.13-08757 
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Høring af Energinet.dk’s anmeldelse af udvidelse af det kommercielle afbrydelighedskoncept Hyper3 til at 
inkludere Sverige (3. oktober 2013) 
 
 
Hermed følger FSE’s bemærkninger til Energinet.dk’s anmeldelse af udvidelse af det kommercielle 
afbrydelighedskoncept Hyper3 til at inkludere Sverige. 
 
FSE finder det grundlæggende hensigtsmæssigt, at volumenet i Hyper 3-konceptet udvides, således at Sverige 
deltager. 
 
FSE finder imidlertid også, at udvidelsen skal ses i sammenhæng nødforsyningstarifferne. De svenske ikke-
beskyttede kunder, som udgør 98% af det svenske marked har hidtil kunnet afbrydes uden kompensation. 
 
Solidaritet mellem Sverige og Danmark på det forsyningssikkerhedsmæssige område vil i forhold til den 
hidtidige situation alt andet lige reducere forsyningssikkerheden for de ikke-beskyttede danske kunder og øge 
den for de beskyttede kunder. Samtidig øges forsyningssikkerheden for de svenske ikke-beskyttede kunder. 
 
Dette bør der tages højde for i, således at nødforsyningstariffen for de ikke-beskyttede kunder udvides til også 
at omfatte de svenske ikke-beskyttede kunder. 
 
Generelt finder FSE, at der er behov for, at forsyningssikkerhed, nødforsyning og tariffering belyses i en 
overordnet sammenhæng. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Torben Synnest 
 

 
Lindholm Havnevej 31, st. 
5800 Nyborg 
  
Mob.:     +45 2029 4441 
e-mail: fse@fse.dk 
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Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Att.: Sara Steenberg Andersen 

Høringssvaret er sendt elektronisk til saan@energitilsynet.dk 

Høring af Energinet.dk’s anmeldelse af udvidelse af det kommercielle afbrydelighedskon-
cept Hyper3 til at inkludere Sverige 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere Energinet.dk’s metodeanmeldelse 
af udvidelsen af afbrydelighedskonceptet Hyper3 til at omfatte svenske gasforbrugere.  

Mange fødevarevirksomheder er helt afhængige af en kontinuerlig, sikker og stabil levering af gas. 
Derfor har vi oplevet en bekymring for den forringede forsyningsstandard, som indførelsen af den 
nye nødforsyningsmodel har medført for de store, ikke-beskyttede forbrugere. Landbrug & Fødeva-
rer har det seneste år været i god dialog med Energinet.dk, Energistyrelsen og Fødevarestyrelsen 
herom. 

Landbrug & Fødevarer er derfor meget positive over for et stærkere kommercielt afbrydeligheds-
værktøj i det omfang, at dette vil være med til omkostningseffektivt at styrke gasforsyningssikker-
heden i Danmark. Vi kan derfor overordnet bakke op om metodeanmeldelsen.  

Det må også fremhæves som positivt, at Energinet.dk har mulighed for at regulere mængden af 
kommerciel Hyper3 afbrydelig volumen, således at danske gaskunder ikke pludseligt vil opleve en 
stærk stigning i transmissionstariffen.  

Det er i forlængelse heraf vigtigt at sikre, at en reduktion af enhedsomkostningerne ved kommerciel 
afbrydelighed kommer alle gaskunder til gavn, ikke kun kommercielt afbrydelige kunder. Dette kan 
specificeres tydeligere i metodeanmeldelsen. 

Landbrug & Fødevarer bemærker, at svenske gaskunder ikke skal betale nødforsyningstarif i Dan-
mark, men alene transmissionstarif. Nødforsyningstariffen udgør en betydelig omkostning for dan-
ske gaskunder, og det er derfor vigtigt, at danske gaskunder ikke forfordeles ved at skulle betale for 
opretholdelsen af svensk forsyningssikkerhed uden at svenske kunder bærer tilsvarende omkost-
ninger. 

Det fremgår af metodeanmeldelsen, at Energinet.dk’s eneste mulighed for at afbryde dele af det 
svenske marked er at reducere kapaciteten i Dragør, men at dette er en midlertidig løsning. Land-
brug & Fødevarer er interesserede i hvilke skridt, man agter at foretage i forhold til at finde en per-
manent løsning på denne udfordring, således at løsningen kan være med til at reducere risikoen for 
Emergency i Danmark.  
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Endeligt vil Landbrug & Fødevarer igen opfordre relevante myndigheder til at sikre, at støre gasfor-
brugere får mulighed for på kommercielle vilkår at tilkøbe et højere forsyningssikkerhedsniveau 
som et supplement til det kommercielle afbrydelighedskoncept, der her udvides. 

Med venlig hilsen 

Mikkel Stein Knudsen 

D 33 39 46 57 

M 30 83 10 63 

E msk@lf.dk  

Jens Astrup Madsen 

D 33 39 42 22 

M 27 24 57 22 

E ja@lf.dk  
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Dok. 13/80609-47 1/2 

2. april 2014

CMJ/ 

Til Sekretariatet for Energitilsynet 

Høringssvar fra Energinet.dk vedrørende udkast til 

afgørelse for inddragelse af svenske storforbrugere 

af gas i Energinet.dk’s kommercielle afbrydeligheds-

koncept Hyper3 

Hermed Energinet.dk’s høringssvar til Energitilsynets udkast til metodegodkendelsen ved-

rørende et dansk/svensk kommercielt afbrydelighedskoncept for Hyper3. 

Storforbrugere: Energinet.dk ser gerne, at begrebet ”storforbrugere” ændres til ”forbruge-

re”. I tillæg hertil kan begrebet ”forbrugere” med fordel introduceres tidligt i afgørelsen, så 
man ved hvilket forbrugersegment der omtales. 

Afbrud/reducering: Oftest vil de kommercielt afbrydelige forbrugere indgå aftale om en 

reducering af deres forbrug og dermed ikke et decideret afbrud af deres forsyning. Det 
foreslås derfor, at lave en blødere formulering vedrørende de kommercielt afbrydelige 
forbrugeres gasaftag. Se eksempler på ovenstående under punkt 5, 32, 33 og 35. 

Pkt. 5 og fodnote 8: I kriseniveauet Alert har Energinet.dk mulighed for at aktivere de 

kommercielt afbrydelige forbrugere. Selve erklæringen af Alert udløser derfor ikke alene 
aktiveringen af de kommercielt afbrydelige forbruger, men åbner muligheden for at Energi-
net.dk kan aktivere de kommercielt afbrydelige forbrugere. Dette forhold fremstår klart un-
der punkt 26.  

Pkt. 6: I Emergency forsyner Energinet.dk det danske gasmarked eksklusiv ikke-

beskyttede forbrugere, såfremt forbruget ikke kan dækkes af transportkunderne – altså 
først når alle markedsbaserede værktøjer er udtømte. 

Pkt. 12: Samarbejdsaftalen mellem Swedegas og Energinet.dk drøftes p.t. stadig og ind-

holdet af aftalen kan derfor ændres i forhold til det, som Energitilsynet har fået forelagt. 
Energinet.dk formoder, at så længe der ikke er tale om væsentlige ændringer til det for 
Energitilsynet forelagte, så opfyldes vilkåret for afgørelsen ved en underskrevet samar-
bejdsaftale fortsat. 

Pkt. 17, 50 og 117: Opdateringen af samarbejdsaftalen mellem Energinet.dk og Swedegas 

er funderet på en fælles forståelse. Formuleringen i udkastet til afgørelsen kan godt fremstå 
som om det udelukkende er Energinet.dk der har foranlediget opdateringen af samarbejds-
aftalen. 
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Dok. 13/80609-47 2/2 

Pkt. 21: Energinet.dk ser gerne, at det understreges at kommerciel afbrydelighed ikke kom 

i spil under de to Early Warning-erklæringer i foråret 2013. 

Pkt. 24: Forslag til at slette ”helt” foran afbrudt i første sætning under punkt 24. Derudover 

foreslås det, at anden sætning omformuleres, således at det ikke er antallet af gaskunder 
der er afgørende for udskydelse af erklæring af Emergency, men derimod kapacite-
ten/volumen. 

Figur 1: Energinet.dk ser gerne, at Figur 1 opdateres, således at de nye betegnelser Hy-

per3 og Hyper72 står angivet i stedet for henholdsvis Hyperafbrydelighed og 3 dages-
afbrydelighed. Derudover mangler angivelsen af Energinet.dk’s mulighed for at reducere 
flowet mod Sverige. Vedhæftet er en nyere version af Energinet.dk’s balance- og nødred-
skaber. 

Pkt. 26: Energinet.dk foreslår at sætningen omkring et eventuelt forsyningsafbrud formule-

res knapt så skarpt, da det kun er i de værste tilfælde, at et trykfald i systemet vil have be-
tydning for gasforbrugerne. Ændringsforslag: ”Et eventuelt forsyningsafbrud kan have den 
konsekvens at trykket i transmissionssystemet falder.” 

Pkt. 31: Energinet.dk skal ikke erklære Emergency senest 72 timer efter, der er erklæret 

Alert, men nødforsyningskonceptet er tilpasset således, at Energinet.dk bør erklære Emer-
gency senest 72 timer efter erklæring af Alert. 

Se også punkt 58. 

Pkt. 43: Energinet.dk er ikke skarpe på, hvad betydningen af punkt 43 har – svarer det til 

betydningen af punkt 105? 

Pkt. 51: Såfremt en forbruger ikke overholder afbrydelighedsaftalen pålægges den pågæl-

dende forbruger ikke en bøde, men der kan efterkommes krav om erstatning samt tilbage-
betaling af det aftalte vederlag. Energinet.dk foreslår desuden, at teksten ændres, således 
at der kun står at ”der kan efterkommes krav om erstatning”.  

Pkt. 54: Ved aktivering af de kommercielt afbrydelige forbrugere i Sverige vil Energinet.dk 

kontakte Swedegas, som derefter kontakter de kommercielt afbrydelige. Dette fremgår ikke 
tydeligt i den sidste sætning under punkt 54. 

Pkt. 111: Energinet.dk ser gerne, at frekvensen af, hvor ofte de kommercielt afbrydelige 

forbrugere skal deltage i en fysisk test udelades eller alternativt, at det omformuleres 
således, at der ikke står, at de kommercielt afbrydelige forbrugere skal deltage i en fysisk 
test hvert andet år, men Energinet.dk har ret til at afholde en fysisk test. 
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Fra: Geir Sjöholm
Til: Sara Steenberg Andersen
Cc: Michael Pellijeff; anders.falk@ei.se; Patrick Farran-Lee; Johan Zettergren
Emne: VB: Orientering om udkast til afgørelse om Energinet.dk"s kommercielle afbrydelighedskoncept Hyper3
Dato: 11. april 2014 14:31:19
Vedhæftede filer: image001.png

Hej Sara.

Swedegas har inget att kommentera beträffande bifogat høringsudkast. Vi arbetar vidare med
 samarbejdsaftalen med Energinet.dk vilket vi avser skall vara klart i god tid innan
 auktionsförfarandet för Hyper3.

Med venlig hilsen.

Geir Sjöholm

___________________________________________________

Geir Sjöholm
Driftansvarig/Systemingenjör

Swedegas AB | Kilsgatan 4 | SE-411 04 Göteborg 
Tel +46 31 43 93 62 | Fax +46 31-43 10 35
geir.sjoholm@swedegas.se
www.swedegas.se

Från: Sara Steenberg Andersen [mailto:SAAN@energitilsynet.dk] 
Skickat: den 4 april 2014 14:47
Till: michael.pellijeff@energimyndigheten.se; Anders Falk; 'geir.sjoholm@swedegas.se'
Kopia: Iben Hvilsted-Olsen (SET); Henrik Nygaard Jensen (SET)
Ämne: Orientering om udkast til afgørelse om Energinet.dk's kommercielle
 afbrydelighedskoncept Hyper3

Sekretariatet for Energitilsynet (Danish Energy Regulatory Authority) sender, som aftalt på
 mødet i sekretariatet den 31. januar 2014 med Energimyndigheten og
 Energimarknadsinspektionen, et udkast til afgørelse af metodeændring af Energinet.dk’s
 eksisterende kommercielle afbrydelighedskoncept Hyper3 til at omfatte svenske gasforbrugere til
 orientering hos Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen og Swedegas. Dette er ikke en
 officiel høring, men en mulighed for at komme med kommentarer til udkastet.

Sekretariatet forventer at sende udkastet til afgørelsen i høring hos det danske marked onsdag
 den 9. april 2014.

Eventuelle kommentarer til indarbejdelse i afgørelsen inden den sendes i høring hos det danske
 marked skal modtages senest tirsdag den 8. april 2014.

Øvrige kommentarer modtages senest fredag den 11. april 2014 kl. 15.

For god ordens skyld venligst kvitter for modtagelsen af denne mail inkl. vedhæftet
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 høringsudkast.

Såfremt I har spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig eller min kollega Iben
 Hvilsted-Olsen (IHO@energitilsynet.dk).

Med venlig hilsen

Sara Steenberg Andersen
Fuldmægtig
Tlf.     +45 4171 5382
Mail   saan@energitilsynet.dk

Sekretariatet for Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
Tlf.     +45 4171 5400
Mail   post@energitilsynet.dk
Web   www.energitilsynet.dk
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Bilag 8 

Svar fra interesse- og brancheorganisationernes i forbindelse med høring af SETs udkast til 
afgørelse. 

Dansk Energi: 

I lyset af oplysningen om, at effekten af ændringen af omkostningsallokeringen af Hyper72 er i 
omegnen af et par kroner om året for en typisk dansk husholdning, har vi ingen andre 
bemærkninger end, at det er vigtigt at holde sig for øje, at det sikres, at det fremtidige 
omkostningsniveau ikke medvirker til at skabe barrierer for anvendelsen af gas i Danmark.  

Dansk Energi støtter en udvidelse af det kommercielle afbrydelighedskoncept (Hyper3) til at 
inkludere Sverige. 

Dansk Fjernvarme: 

Dansk Fjernvarme har gennemset det fremsendte materiale og jeg kan for god ordens skyld oplyse, 
at vi ikke har bemærkninger hertil. 

Dansk Industri: 

Til orientering: DI har ikke kommentarer til høringsudkast vedr. Inddragelse af svenske forbrugere 
af gas i Energinet.dk’s kommercielle afbrydelighedskoncept Hyper3 - metodegodkendelse (gas).  

Foreningen for Slutbrugere af Energi: 

(Se næste side) 
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Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

Nyborg, den 25. april 2014 

Høring af metodeændring af Hyper3 og omkostningsallokering for Hyper72 

FSE fremsender herved bemærkninger til Energinet.dk’s metodeanmeldelse om inddragelse af svenske 
forbrugere i Hyper3 og ændret omkostningsallokering for Hyper72. 

FSE finder det hensigtsmæssigt, at de svenske forbrugere af gas inddrages i Energinet.dk’s 
afbrydelighedsprodukt Hyper3.  

FSE lægger vægt på, at auktionsprincipperne fastlægges så de sikrer en samfundsmæssig optimering. 

Det fremgår, at auktionsprincipperne i Danmark og Sverige bliver identiske. Det er imidlertid også af væsentlig 
betydning, at der overfor de svenske deltagere stilles de samme krav og gennemføres de samme fysiske test, 
som det er tilfældet med de danske deltagere.  

FSE er enig i, at Energinet.dk skal have mulighed for at vælge et mindre volumen end det tilbudte, hvis 
omkostningerne ellers ville stige væsentligt. 

For så vidt angår omkostningerne til Hyper72, finder FSE principielt, at de fortsat bør allokeres til 
transmissionstariffen, men vi konstaterer samtidig, at disse omkostninger er meget små.  

FSE tilslutter sig, at Energinet.dk skal redegøre for og offentliggøre, hvorledes de allokerer de enkelte 
omkostningselementer til henholdsvis nødtariffen og transmissionstariffen. 

Med venlig hilsen 
Foreningen for Slutbrugere af Energi 

Lindholm Havnevej 31 
DK-5800 Nyborg 
Tlf.  +45 7879 7010 
e-mail  fse@fse.dk 

Side 78 af 78

mailto:fse@fse.dk

	Bilag forside
	Bilagsoversigt

	Bilag 1, 3-8
	Bilag 1 - 2012-afgørelsen
	Bilag 3 - Metodeanmeldelse inkl tillæg
	Bilag 3i - Metodeanmeldelse - Kommerciel afbrydelighed (dansk-svensk udvidelse)_høringsversion
	Bilag 3ii -Tillæg til metodeanmeldelse_dansk-svensk udvidelse af afbrydelighedsk onceptet
	1. Roller og ansvar
	2. Ibrugtagning af Hyper3, Hyper72 og afbrydelse af ikke-beskyttede kunder i Sverige
	3. Erklæring af kriseniveauer
	4. Tarifering
	5. Bilag


	Bilag 4 - Nuværende forsyningssikkerhedsmodel
	Bilag 5 - Høring af metode
	Bilag 5-1
	Bilag 5-2
	Høringssvar fra DI
	Høringssvar fra FSE NY
	Høringssvar fra LF
	Høring af Energinet.dk’s anmeldelse af udvidelse af det kommercielle afbrydelighedskoncept Hyper3 til at inkludere Sverige



	Bilag 6 - Høring hos Energinet.dk
	Bilag 7 - Orientering af Swedegas
	Bilag 8 - Høring hos markedet
	Bilag 8-2
	Bilag 8-1





