
 

Energitilsynets møde den 17. december 2013 

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbage-
faldsprodukter på gasområdet 

Resumé 

1. Denne sag drejer sig om fastsættelsen af tilsynet med det såkaldte tilba-

gefaldsprodukt for gas. Sagen forelægges Energitilsynet, da den vedrører 

selskabernes prisfastsættelse for tilbagefaldsprodukterne og derfor har stor 

betydning for slutbrugere af naturgas. 

2. De tre naturgasselskaber, DONG Energy El & Gas A/S, HMN Gassalg 

A/S og Naturgas Fyn A/S, der forsynede forsyningspligtkunderne med gas 

på udbudstidspunktet, skal tilbyde et gasprodukt – det såkaldte tilbagefalds-

produkt – til de kunder, der ikke aktivt har valgt et andet gasprodukt efter 

udbuddet. 

3. Energitilsynet skal føre tilsyn med tilbagefaldsproduktet. Tilbagefalds-

produktet skal være et standardprodukt med leveringsvilkår, der svarer til 

det hidtidige forsyningspligtprodukt. Prisen på tilbagefaldsproduktet må ik-

ke overstige prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. 

4. Sekretariatet for Energitilsynet har ikke tidligere godkendt priserne på 

de hidtidige forsyningspligtigprodukter, men efterreguleret selskabernes 

overskud på baggrund af gasselskabernes årsregnskaber og en vurdering af 

det enkelte selskabs rimelige overskud. 

5. Selskabernes priser på tilbagefaldsprodukterne forudsættes beregnet ud 

fra de forsyningspligtpriser og prisberegningsmetoder, der var gældende på 

bevillingernes ophørstidspunkt. Der tages således udgangspunkt i selskaber-

nes forsyningspligtpriser i april 2013. 

6. Sekretariatet for Energitilsynet har ikke efterreguleret selskabernes 

salgspriser for forsyningspligtprodukterne i april 2013. SET har beregnet 

den forventede effekt af den årlige efterregulering af forsyningspligtselska-

bernes overskud på de gennemsnitlige forsyningspligtpriser i de enkelte år, 

det vil sige den beregnede efterregulerede forsyningspligtpris. Beregningen 

viser, at efterreguleringen af selskaberne ville have haft en effekt på forsy-

ningspligtpriserne i perioden 2010-2013 i omegnen af +/- 5 pct. I april 2013 

var priserne på forsyningspligtprodukterne marginalt højere end de bereg-

nede efterregulerede forsyningspligtpriser. 
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7. Selskabernes prissætning for tilbagefaldsproduktet kan ske ved tjek af 

indekseringen (dvs. udviklingen i gaspriserne) plus et tillæg, hvor tillægget 

indeholder transportomkostninger udenfor Danmark, fleksibilitetsomkost-

ninger og dækningsbidrag. 

8. På den baggrund tager tilsynet udgangspunkt i priserne og prissæt-

ningsmetoderne ved bevillingernes ophørstidspunkt. For hver måned bereg-

nes den forventede pris på de hidtidige forsyningspligtprodukter for hvert af 

de tre gasområder. Prisen beregnes på baggrund af et prisindeks, et tillæg og 

omkostninger til transmission i Danmark. Priserne på selskabernes tilbage-

faldsprodukter må udvikle sig i takt med udviklingen i priserne på gashubs 

og gasbørser på det øvrige gasmarked og omkostningerne til transmission i 

Danmark. 

9. Sekretariatet for Energitilsynet vil følge udviklingen i de gasprisindeks, 

der indgår i selskabernes prissætning af de hidtidige forsyningspligtproduk-

ter og en række gasprisindeks fra gashubs og gasbørser fra Nordvesteuropa, 

der er relevante for det danske marked. 

10. SET vil føre tilsyn med priserne efter følgende metode: 

 SET følger udviklingen i priserne på de tre naturgasselskabers tilba-

gefaldsprodukter. 

 SET følger udviklingen i priserne på valgte gashubs og gasbørser. 

 SET reagerer, hvis et selskabs pris på tilbagefaldsproduktet oversti-

ger den forventede pris på det hidtidige forsyningspligtprodukt. 

 Priserne offentliggøres månedligt på Energitilsynets hjemmeside. 

11. Sekretariatet for Energitilsynets metode indebærer, at tilsynet med tilba-

gefaldsproduktet for gas tilrettelægges således, at der månedligt føres tilsyn 

med priserne og årligt føres tilsyn med leveringsvilkårene for selskabernes 

tilbagefaldsprodukter.  

12. Sekretariatet for Energitilsynet har hjemmel til at gribe ind, hvis det 

vurderes, at et selskabs pris og/eller leveringsvilkår for tilbagefaldsproduktet 

er i strid med loven. 

13. Sekretariatet for Energitilsynet vil i forbindelse med tilsynet med priser-

ne på tilbagefaldsprodukterne offentliggøre priserne på Energitilsynets 

hjemmeside til gavn for alle forbrugere. Priserne offentliggøres for at skabe 

mere gennemsigtighed i markedet og give forbrugerne bedre mulighed for at 

sammenligne priserne. Priserne offentliggøres månedligt. 

Tilkendegivelse 

14. Energitilsynet har den 17. december 2013 på baggrund af vedlagte sags-

fremstilling og vurdering i medfør af § 27 i lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. 
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oktober 2011 om naturgasforsyning med senere ændringer, tilsluttet sig føl-

gende metode: 

 At tilsynet med priserne på tilbagefaldsprodukterne foretages ved at 

følge udviklingen i priserne på tilbagefaldprodukterne og priserne 

fra udvalgte gashubs og gasbørser i Nordvesteuropa. 

 At den forventede pris på det hidtidige forsyningspligtprodukt be-

regnes på baggrund af forsyningspligtpriserne i april 2013, hvor pri-

serne må udvikle sig i takt med udviklingen i priserne på gasmarke-

det. 

 At der foretages månedligt tilsyn med priserne på tilbagefaldspro-

dukterne. 

 At priserne på forsyningspligtprodukterne og tilbagefaldsprodukter-

ne offentliggøres hver måned på Energitilsynets hjemmeside. Her-

udover orienteres tilsynet årligt om udviklingen i priserne. 

 At der føres årligt tilsyn med leveringsvilkårene for tilbagefaldspro-

dukterne, så det sikres, at de svarer til leveringsvilkårene for de hid-

tidige forsyningspligtprodukter. 
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Sagsfremstilling 

15. Sagen vedrører Sekretariatet for Energitilsynets (SET) metode for det 

fremtidige tilsyn med priserne på ”tilbagefaldsprodukterne”.  

16. I det følgende vil den lovgivende ramme for SETs valgte metode blive 

beskrevet ud fra § 27 i lov nr. 996 af 13. oktober 2011 om naturgasforsyning 

med senere ændringer (NGFL). 

17. Med § 27 i NGFL blev der skabt et nyt grundlag for udstedelse af bevil-

linger til forsyningspligtig virksomhed baseret på udbud. Udbuddet betød, at 

antallet af forsyningspligtige naturgasselskaber blev reduceret fra tre til et. 

Selskabet, der i dag leverer naturgas til forsyningspligtkunderne, er Natur-

gas Fyn A/S. De første udbudte bevillinger gælder fra den 1. maj 2013 til 

den 30. april 2016. 

18. På naturgasområdet blev de tre eksisterende bevillinger, der udløb den 

14. marts 2013, forlænget til udgangen af april, på administrativt grundlag. 

Derfor gælder de nye regler for de nye bevillinger fra og med 1. maj 2013. 

19. Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget til lov nr. 1352 af 21. 

december 2012 om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsy-

ning (udstedelse af forsyningspligtbevillinger) fremgår det, at den hidtidige 

prisregulering har været bagudrettet, jf. boks 1, mens den efter udbuddet vil 

være fremadrettet. Således vil Energitilsynet fremadrettet føre tilsyn med 

det forsyningspligtige selskabs anmeldte priser på forsyningspligtprodukter-

ne, fremfor at vurdere det rimelige overskud. 

Boks 1: Efterregulering af forsyningspligtselskaberne indtil maj 2013 
I den tidligere regulering førte Energitilsynet kontrol med de anvendte prissætningsmeto-

der, de faktisk fastsatte forbrugerpriser, vilkårene for levering samt de af selskaberne reali-

serede overskud ud fra de regler, der gjaldt for de forsyningspligtige naturgasselskabers 

prisfastsættelse i medfør af naturgasforsyningslovens bestemmelser, og på baggrund af op-

lysninger anmeldt af de daværende forsyningspligtige naturgasselskaber. 

Energitilsynet skulle ifølge den daværende NGFL § 37 b, stk. 1, fastsætte de forsynings-

pligtige naturgasselskabers rimelige overskud. De forsyningspligtige naturgasselskaber 

kunne indregne nødvendige omkostninger forbundet med en effektiv drift samt en forrent-

ning af deres indskudskapital i priserne. 

Naturgasforsyningsloven overlod Energitilsynet et betydeligt skøn ved fastsættelsen af det 

rimelige overskud. Af bestemmelserne fremgik alene, at Energitilsynet skulle inddrage tre 

elementer: 1) omsætningens størrelse, 2) effektiviteten ved indkøb af naturgas sammen-

holdt med de muligheder, der er for at agere effektivt på markedet og 3) effektiviteten ved 

andre omkostninger sammenholdt med de muligheder, der er for at agere effektivt på mar-

kedet. 

I grundlaget for skønnet blev der inddraget blandet andet: CAPM-forrentningen af ind-

skudskapitalen på gasforsyningspligtmarkedet, overskudsgraden, markedsvilkårsvurderin-

gen af gasindkøb, benchmarkberegningen af effektivitet på administrationsomkostninger, 

sekretariatets analyse af stordriftsfordele/stordriftsulemper i administrationsomkostningerne 

på gas- og elforsyningspligtmarkedet samt aktuel skat. 
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20. Ud over at føre tilsyn med forsyningspligtprodukterne skal SET også fø-

re tilsyn med de af selskaberne udbudte naturgasprodukter, jf. NGFL § 27, 

stk. 5, der erstatter deres hidtidige forsyningspligtprodukt, herefter kaldet 

tilbagefaldsprodukt. Forbrugere, der ikke aktivt vælger en anden naturgasle-

verandør, vil blive forsynet fra deres hidtidige naturgasleverandør og mod-

tage selskabets tilbagefaldsprodukt.  

21. Tilsynet omfatter de naturgasselskaber, der havde bevilling til at drive 

forsyningspligtig virksomhed før maj 2013. Selskaberne er DONG Energy 

El & Gas A/S (DONG), HMN Gassalg A/S (HMN) og Naturgas Fyn A/S 

(NGF). 

22. Det fremgår af § 27 i NGFL, at tilbagefaldsproduktet skal være et stan-

dardprodukt, hvis leveringsvilkår svarer til, og hvis pris ikke overstiger pri-

sen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. 

23. Energitilsynet skal føre tilsyn med, at kravene bliver overholdt. Tilsynet 

er nærmere beskrevet i lovbemærkningerne til § 27, stk. 4 i NGFL. 

Priser og leveringsvilkår på tilbagefaldsprodukterne 

24. Det fremgår ikke eksplicit af § 27 i NGFL, hvordan Energitilsynet skal 

føre tilsyn med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukterne. Lov-

bemærkningerne til § 27, stk. 4 i NGFL giver dog en rettesnor for, hvordan 

tilsynet kan udmøntes. Et uddrag af de relevante bemærkninger for udvik-

ling af en metode for tilsyn er angivet i dette afsnit. 

25. Klima-, Energi-, og Bygningsminister, Martin Lidegaard, har 29. no-

vember 2012 i forbindelse med behandlingen af lovforslaget med tilsynet 

for tilbagefaldsprodukter besvaret et spørgsmål (spm. 10) vedrørende Ener-

gitilsynets tilsynsforpligtelse. Ministeren gjorde i sit svar rede for blandt an-

det, at tilsynet vil være selskabsspecifikt, at priserne vil blive overvåget i 

forhold til prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt, samt at priserne 

vil blive offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside. 

Priser 

26. Af lovbemærkningerne til § 27, stk. 4 i NGFL fremgår det, at tilbage-

faldsproduktet er et ”handelsprodukt, der leveres til en pris der ikke må 

overstige prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt i bevillingsområdet 

på bevillingens ophørstidspunkt”. Derudover fremgår det, at ”prisen forud-

sættes beregnet ud fra de forsyningspligtpriser og prisberegningsmetoder 

der var gældende ved bevillingens ophørstidspunkt”. 

27. Det fremgår yderligere af bemærkningerne, at selskaberne fortsat har 

mulighed for at ”regulere priserne månedligt efter udviklingen i olie- 

og/eller [gas]børspriserne”. Der er altså mulighed for, at tilbagefaldspro-

duktet kan stige og falde i forhold til den valgte prisreference. Derudover 
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fremgår det, at selskaberne har mulighed for selv at sætte priserne ned, men 

at de ikke må sætte priserne op som følge af et forhøjet dækningsbidrag. 

28. Ifølge bemærkningerne betalte over 95 pct. af de tidligere forsynings-

pligtkunder en pris, der blev reguleret efter en offentlig tilgængelig gashub. 

Mere præcist fremgår det af bemærkningerne, at ”prissætningen kan kon-

trolleres ved tjek af indekseringen plus et tillæg, hvor tillægget indeholder 

transportomkostninger udenfor Danmark, fleksibilitetsomkostninger og 

dækningsbidrag”. 

29. Bemærkningerne giver et eksempel på, hvordan der kan føres tilsyn med 

priserne på tilbagefaldsproduktet, dvs. ved tjek af indekseringen plus et til-

læg. Det skal imidlertid bemærkes, at SET ikke tidligere har godkendt sel-

skabernes prisberegningsmetoder, herunder gaspriser eller tillæg til gaspri-

serne, jf. at der tidligere har været anvendt et andet reguleringsregime. Se 

boks 1. 

Leveringsvilkår 

30. Det fremgår af § 27, stk. 4 i NGFL, at leveringsvilkårene for tilbage-

faldsproduktet skal svare til vilkårene for det hidtidige forsyningspligtpro-

dukt. 

31. Af lovbemærkningerne til § 27, stk. 4 i NGFL fremgår det, at tilbage-

faldsproduktet skal være et standardprodukt, der højst må have en bindings-

periode på én måned, og at tilknyttede gebyrer ikke må overstige hidtidige 

gebyrer. 

32. Herudover fremgår det af bemærkningerne, at produktet skal være ”til-

gængeligt for andre interesserede forbrugere frem til tidspunktet for udløb 

af den efterfølgende forsyningspligtbevilling, dog maksimal i 3 år”. 

Udvikling i forsyningspligtpriser og priser på tilbagefaldspro-
dukter 

33. Udviklingen i de tre selskabers priser på forsyningspligtprodukterne for 

perioden januar 2009 til april 2013 og tilbagefaldsprodukterne for perioden 

maj til oktober 2013 fremgår af figur 1. Et gennemsnit af priserne for hen-

holdsvis forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukterne er i figur 1 angivet som 

den sorte stiplede linje. 
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Figur 1: Udvikling i forsyningspligtpriser (FPP, jan-09 – apr-13) og pri-

ser på tilbagefaldsprodukterne (TFP, maj-13 – okt-13) 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: FPP forsyningspligtprodukt; TFP tilbagefaldsprodukt. Månedspriser anmeldt til SET. 

34. Det ene selskabs pris på tilbagefaldsproduktet ligger under gennemsnit-

tet, jf. figur 1. De sidste to selskabers priser ligger over, men tæt på den 

gennemsnitlige pris på tilbagefaldsprodukterne. Det fremgår ikke af figur 1, 

hvordan selskabernes priser har udviklet sig i forhold til markedet – priserne 

på gashubs og gasbørser. Dermed er det ikke muligt ud fra figur 1 at vurde-

re, om priserne har været urimeligt høje i forhold til det øvrige marked. 

Sammenligningen med det øvrige marked vil fremgå af figur 3 i analysen. 

35. Prisen på tilbagefaldsproduktet skal beregnes ud fra forsyningspligtpri-

ser og prisberegningsmetoder, der var gældende på bevillingernes ophørs-

tidspunkt, jf. bemærkningerne til § 27, stk. 4 i NGFL. På den baggrund vil 

SET tage udgangspunkt i selskabernes salgspriser, herunder indeks og til-

læg, på bevillingernes ophørstidspunkt. 

Forsyningspligtpriserne på bevillingernes ophørstidspunkt 

36. Det fremgår af lovbemærkningerne til § 27, stk. 4 i NGFL, at prisen på 

tilbagefaldsproduktet ikke må overstige prisen på det hidtidige forsynings-

pligtprodukt på bevillingernes ophørstidspunkt. Bevillingerne ophørte ved 

udgangen af april 2013, og der kan på den baggrund tages udgangspunkt i 

forsyningspligtpriserne for april 2013. 

37. Selskabernes priser på det hidtidige forsyningspligtprodukt bestod af en 

indekspris, beskrevet ovenover, og et tillæg der dækkede en række omkost-

ninger. Tillægget varierer med omkostningerne til transmission i Danmark, 

som kan variere fra måned til måned. Som fremhævet i boks 1 ovenover, har 



8/22 

SET ikke tidligere godkendt forsyningspligtselskabernes priser, men deres 

rimelige overskud. 

38. SET har beregnet effekten af den årlige efterregulering af forsynings-

pligtselskabernes overskud på de gennemsnitlige forsyningspligtpriser i de 

enkelte år, det vil sige den beregnede efterregulerede forsyningspligtpris. 

Beregningen viser, at efterreguleringen af selskaberne ville have haft en ef-

fekt på forsyningspligtprisen på omkring +/- 5 pct. af prisen i perioden 

2010-2013, jf. tabel 1. 

 Tabel 1: Beregnet efterregulering af forsyningspligtpris (DKK/m3) 

Anmeldte årlige forsyningspligtpriser (DKK/m3) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* apr-13 

DONG 2,96 3,48 2,41 3,01 3,46 3,25 2,97 3,14 

HMN 2,80 3,29 2,33 2,80 3,36 2,97 2,99 3,27 

NGF 3,48 4,85 3,54 3,67 3,79 3,18 2,54 3,28 

Beregnet efterregulering af salgspris for forsyningspligtprodukt (DKK/m3) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

 

DONG -0,043 0,048 0,003 0,129 0,112 -0,026 -0,095 

HMN 0,046 0,040 -0,087 -0,041 0,079 0,119 -0,023 

NGF 0,316 -1,060 -0,554 0,054 -0,163 0,120 -0,003 

Beregnet efterregulering af salgspris for forsyningspligtprodukt (pct.) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* apr-13 

DONG -1,4% 1,4% 0,1% 4,3% 3,2% -0,8% -3,2% -3,0% 

HMN 1,6% 1,2% -3,7% -1,4% 2,4% 4,0% -0,8% -0,7% 

NGF 9,1% -21,9% -15,6% 1,5% -4,3% 3,8% -0,1% -0,1% 

*Fire første måneder i 2013. 

Note: Den beregnede efterregulering af naturgasselskabernes forsyningspligtpriser er fundet 

ved at fordele SETs skøn for det rimelige overskud (DKK) i det enkelte år ud på den sam-

lede afsætning (m
3
) i det samme år for hvert af de tre selskaber. I 2013 godkendte SET eks-

traordinære omkostninger for de tre selskaber. Disse omkostninger er ikke medtaget i be-

regningerne. 

39. Hvis der ses bort fra selskabernes ekstraordinære omkostninger i 2013, 

skulle selskabernes overskud nedreguleres.
1
.  Effekten af efterreguleringen i 

2013 er, at den beregnede efterregulerede forsyningspligtpris ville være lidt 

lavere end den faktiske forsyningspligtpris, jf. tabel 1.  

40. Forskellen mellem den beregnede efterregulerede forsyningspligtpris og 

forsyningspligtprisen ville i april 2013 være på mindre end 0,1 DKK/m3, 

                                                 
1
 I efterregulering 2013 godkendte SET en række ekstraordinære omkostninger selskaberne 

havde i forbindelse med afslutningen af det gamle forsyningspligtregime i april 2013, jf. 

SETs bilag til Vejledningen om regulering af forsyningspligtige naturgasselskaber af den 

28. februar 2012 fra den 25. juni 2013. 
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svarende til, at forsyningspligtprisen var mindre end 3 pct. højere end en be-

regnet efterreguleret pris.  

Høring 

41. Udkast til metode for tilsyn med tilbagefaldsprodukter for gasområdet er 

den 15. november 2013 sendt i høring hos DONG Energy El & Gas A/S 

(DONG), HMN Gassalg A/S (HMN) og Naturgas Fyn A/S (NGF). Hørings-

fristen var den 25. november 2013. SET har modtaget høringssvar fra alle 

selskaberne. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 

42. Selskabernes høringssvar omhandler væsentligst: 

 Beregning af prisen det hidtidige forsyningspligtprodukt 

 Prissammenligning med priser på det øvrige gasmarked 

Beregningen af prisen det hidtidige forsyningspligtprodukt 
43. DONG fremhæver, at ”prisen skal beregnes ud fra samme prisbereg-

ningsmetode, det vil sige efter samme prisformel med anvendelsen af sam-

me indeks og tillæg, som var gældende og som blev anvendt ved bevillin-

gens ophørstidspunkt.” 

44. HMN fremhæver, at ”[prisen på] tilbagefaldsproduktet ikke overstiger 

den hidtil gældende indeksering inkl. tillæg beregnet ud fra de forsynings-

pligtpriser og prisberegningsmetoder, som var gældende ved bevillingens 

ophørstidspunkt.” 

45. NGF fremhæver, at der må ”som udgangspunkt for en evt. regulering, 

tages udgangspunkt i det enkelte forsyningspligtselskabs forsyningspligtpris 

og prisberegningsmetoder, som var gældende på overgangstidspunktet til 

det nye bevillingssystem.” 

46. SET er enig med selskaberne i, at prisen på tilbagefaldsproduktet ikke 

må overstige prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt, jf. § 27, stk. 4 i 

NGFL. SET er endvidere enig i, at prisen skal beregnes ud fra forsynings-

pligtpriser og prisberegningsmetoder, der var gældende på bevillingernes 

ophørstidspunkt, jf. bemærkningerne til § 27, stk. 4 i NGFL. SET har i over-

ensstemmelse med ovenstående revideret udkast og tydeliggjort de nævnte 

forhold.  

Prissammenligning med priser på det øvrige gasmarked 

47. DONG fremhæver, at ”Hverken ordlyden eller forarbejderne giver 

hjemmel til, at der ved tilsynet kan lægges vægt på andre priser fra gashubs 

og gasbørser i Nordvesteuropa, end den gasbørs, som det pågældende gas-

selskab har anvendt frem til bevillingsperiodens udløb.” 
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48. DONG fremhæver endvidere, at ”Endelig er der ikke hjemmel til, at 

vurderingen af priserne på tilbagefaldsprodukterne foretages ud fra hvordan 

udviklingen i de øvrige priser på markedet har været og/eller ud fra en for-

udsætning om, at priserne ikke må overstige et rimeligt niveau i forhold til 

de øvrige på markedet.” 

49. HMN fremhæver, at ”Tilsynet har ingen form for hjemmel til at vurdere 

om tilbagefaldspriserne over-stiger et ”rimeligt” niveau i forhold til de øvri-

ge priser på markedet. Tilsynet har alene hjemmel til at gribe ind, hvis den 

anvendte tilbagefaldspris overstiger den til forbrugerne konkrete tilbudte til-

bagefaldspris med tilhørende konkrete regulering eller hvis den resulterende 

pris overstiger forsyningspligtprisen på ophørstidspunktet…” 

50. HMN fremhæver endvidere, at det er selskabets opfattelse, ”at tilsynet 

skal føre tilsyn med, at den pris vi opkræver, svarer til det, som vi ved for-

syningspligtens ophør lovede kunderne samt at den resulterende pris derud-

over ikke er højere end forsyningspligtprisen på ophørstidspunktet, som en-

tydigt var defineret som et tillæg til NCG prisen, som fremgår af vores an-

meldelse af principperne for vores prisfastsættelse. Det er derimod ikke til-

synets kompetence at vurdere om vi burde have anvendt et andet indeks, 

uanset hvordan udviklingen i de pågældende indeks efterfølgende måtte væ-

re.” 

51. NGF er ”uforstående overfor, at SET som grundlag for den evt. konkrete 

regulering af prisen på det enkelte selskabs tilbagefaldsprodukt, vil anvende 

udviklingen imellem selskabernes tilbagefaldsprodukter samt udviklingen i 

gasprisen på udvalgte børsindeks.” 

52. SET vil i sit tilsyn følge udviklingen i gaspriser på bl.a. GPN, NCG og 

TTF. Disse indeks bliver anvendt af de danske gasselskaber i deres prissæt-

ning.  

53. Det tidligere nævnte ministersvar giver mulighed for en sådan tilgang. 

Det fremgår således af ministersvaret, at ”prisen på den enkelte virksom-

heds tilbagefaldsprodukt holdes op over for priserne på alle øvrige produk-

ter på detailmarkedet.” Det fremgår endvidere, at overvågningen ”vil være 

selskabsspecifik, og priserne på tilbagefaldsproduktet vil blive overvåget 

både i forhold til prisen på det hidtidige produkt, i forhold til prisen på det 

nye forsyningspligtprodukt og i forhold til markedets generelle prisniveau.” 
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Lovgrundlag 

54. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har rele-

vans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende ka-

pitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gen-

nemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehie-

rarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis. 

De lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvist. Gennemgan-

gen afspejler dog også, hvilken betydning retskilden har for den samlede 

vurdering – således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere 

underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 

55. Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning nr. 996 af 13. oktober 2011 

med senere ændringer (NGFL). Det fremgår af lovens § 27: 

§ 27. Bevilling til forsyningspligtig virksomhed tildeles efter afholdelse af udbud til 

den, der tilbyder at levere naturgas i bevillingsperioden til forbrugere i bevillingsom-

rådet til den laveste pris opgjort som angivet i § 37 b, stk. 3, og som opfylder kravene 

i § 28, stk. 1. Udbuddet afholdes af klima-, energi- og bygningsministeren, som også 

fastsætter udbudsvilkår, herunder den udbudte bevillings løbetid. Ministeren kan fast-

sætte nærmere regler for udbuddets gennemførelse. 

Stk. 2. Modtages ingen bud, eller findes det eller de indkomne bud at være urimelige i 

forhold til markedet generelt, afholder klima-, energi- og bygningsministeren et nyt 

udbud. Klima-, energi- og bygningsministeren kan i så fald forlænge den hidtidige be-

villing, indtil en ny bevilling kan udstedes efter gennemførelsen af nyt udbud. Bevil-

lingen forlænges på tilsvarende vis, hvis udbuddet bliver annulleret af andre grunde, 

herunder efter imødekommelse af en klage over udbuddet, eller hvis en klage over ud-

buddet tillægges opsættende virkning. 

Stk. 3. En naturgasleverandør, hvis eksisterende bevilling til forsyningspligtig virk-

somhed udløber efter gennemførelse af et udbud, skal ved individuel kommunikation 

underrette de berørte forbrugere om, at bevillingen udløber. Såfremt naturgasleveran-

døren vælger fortsat at opretholde et kundeforhold til sine hidtidige forsyningspligt-

kunder ved bevillingens udløb, skal leverandøren i sin underretning tilbyde forbruge-

ren fortsat levering af et naturgasprodukt, jf. stk. 4, samtidig med at forbrugeren oply-

ses om muligheden for at vælge et andet naturgasprodukt eller en anden leverandør. 

Underretningen skal ske, inden bevillingen udløber, men efter at udbuddet har været 

afholdt. Endvidere fremsender leverandøren en skrivelse fra klima-, energi- og byg-

ningsministeren, der oplyser forbrugerne om, hvem der har vundet udbuddet om for-

syningspligtig virksomhed, den vindende pris, forbrugernes valgmuligheder og mulig-

hederne for at orientere sig om produkter og leverandører på Gasprisguiden. 

Stk. 4. Det i underretningen tilbudte naturgasprodukt skal være et standardprodukt, 

hvis leveringsvilkår svarer til, og hvis pris ikke overstiger prisen på det hidtidige for-

syningspligtprodukt. Produktet skal tilbydes frem til tidspunktet for udløbet af den ef-

terfølgende forsyningspligtbevilling, dog maksimalt i 3 år. Forbrugere, der ikke væl-

ger at skifte til et andet produkt eller en anden leverandør, vil blive forsynet fra deres 

hidtidige leverandør på de i underretningen angivne vilkår fra tidspunktet for den hid-

tidige bevillings udløb. 

Stk. 5. Energitilsynet fører tilsyn med, at kravene til det i stk. 4 nævnte naturgaspro-

dukt overholdes. 
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56. SET har hjemmel til at indhente oplysninger i forbindelse med udøvelse 

af tilsyn, jf. NGFL § 45, stk.1: 

§ 45. Klima-, energi- og bygningsministeren, Energitilsynet og Energiklagenævnet 

kan i forbindelse med behandling af en klage, udøvelse af tilsyn eller overvågning af 

markedet indhente oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af disse opgaver, 

hos bevillingspligtige selskaber, Energinet.dk, naturgasleverandører samt disses kon-

cernforbundne selskaber og systembrugere, herunder berørte forbrugere, og andre kø-

bere af naturgas. 

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan til sikring af prisgennemsigtighed 

og forsyningssikkerhed og til opfølgning af energi- og miljøpolitiske målsætninger, 

herunder til udarbejdelse af det nødvendige datagrundlag i forbindelse hermed, på-

lægge bevillingspligtige selskaber, Energinet.dk og naturgasleverandører at udarbejde 

og udlevere nærmere angivne oplysninger vedrørende selskabernes driftsmæssige for-

hold og om de i selskabet købte og solgte ydelser. Det samme gælder oplysninger til 

brug for udarbejdelse af national og international energistatistik. Klima-, energi- og 

bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om oplysningspligtens omfang og 

opfyldelse. 

57. Energitilsynet kan udstede påbud ved overtrædelse af naturgasforsy-

ningslovens bestemmelser. Det fremgår af § 47 b i naturgasforsyningsloven, 

at: 

§ 47 b. Klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at for-

hold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgas-

transmissionsnet, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist. 

[…] 

58. Manglende overholdelse af et påbud udstedt af Energitilsynet er straf-

sanktioneret i § 49: 

§49 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde 

den, der 

[…] 

6) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berig-

tige et ulovligt forhold, 

[…] 

59. Bekendtgørelse nr. 771 af 8. august 2005 om naturgasselskabernes of-

fentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår. 

60. Det fremgår af bekendtgørelsens §§ 3 og 4: 

§ 3. Naturgasselskaberne skal som minimum offentliggøre priser og vilkår, jf. § 2, 

stk. 1, og stk. 2, på egne hjemmesider på en tydelig, sammenlignelig og tilgængelig 

måde.  
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[…] 

Stk. 3. Naturgasselskaberne skal indrapportere priser, jf. § 2, stk. 1, og stk. 2, til den 

eller de af Energitilsynet udpegede forbrugerportaler.  

Stk. 4. De offentliggjorte oplysninger skal være de gældende priser og vilkår. Enhver 

pris- og vilkårsændring skal straks og senest ved ikrafttræden være offentliggjort efter 

stk. 1, og for så vidt angår prisændringer skal disse tillige senest på samme tidspunkt 

være indrapporteret efter stk. 3.  

§ 4. Energitilsynet kan meddele påbud om efterkommelse af bestemmelserne i denne 

bekendtgørelses § 2, stk. 1 og § 3.   

61. I bemærkningerne til NGFL § 27, stk. 4 i lovforslag til lov nr. 1352 af 

21. december 2012 (L58/Ft. saml. 2011/2012) fremgår det, at: 

Med stk. 4 foreslås det, at det tilbudte produkt skal være et handelsprodukt, der leve-

res til en pris, der ikke overstiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt i be-

villingsområdet på bevillingens ophørstidspunkt. Prisen forudsættes beregnet ud fra de 

forsyningspligtpriser og prisberegningsmetoder, der er gældende på bevillingens op-

hørstidspunkt. Det betyder, at selskaberne fortsat kan regulere priserne månedligt efter 

udviklingen i olie- og/eller børspriserne, ligesom selskaberne kan sænke priserne, men 

selskaberne kan ikke sætte priserne op via en forhøjelse af dækningsbidraget. Over 95 

% af de nuværende forsyningspligtkunder er reguleret efter en offentlig tilgængelig 

gashub pris, hvilket betyder, at prissætningen kan kontrolleres ved tjek af indekserin-

gen plus tillæg, hvor tillægget indeholder transportomkostninger udenfor Danmark, 

fleksibilitetsomkostninger og dækningsbidrag, men ikke direkte tillæg fastsat af Ener-

ginet.dk. 

Leveringsvilkårene i øvrigt skal endvidere svare til det hidtidige forsyningspligtpro-

dukt, således at det højst må have en bindingsperiode på 1 måned, svarende til det 

normale vilkår for det hidtidige forsyningspligtprodukt. Herved sikres det, at der ikke 

sker en utilsigtet fastlåsning af markedet gennem øget udbredelse af kontrakter med 

lange bindingsperioder. Ligeledes må tilknyttede gebyrer ikke overstige de hidtidige 

gebyrer for forsyningspligtproduktet. Produktet skal være et standardprodukt, som er 

tilgængeligt for andre interesserede forbrugere frem til tidspunktet for udløb af den ef-

terfølgende forsyningspligtbevilling, dog maksimal i 3 år. Såfremt en forbruger ikke 

vælger et andet produkt fra den hidtidige leverandør eller en anden leverandør, vil for-

brugeren overgå til det i underretningen beskrevne produkt fra tidspunktet for den hid-

tidige bevillings udløb. I dette tilfælde vil den af den hidtidige leverandør fremsendte 

leveringsaftale blive anset for stiltiende accepteret af forbrugeren. 

Såfremt det hidtidige forsyningspligtige selskab i et konkret tilfælde ikke ønsker at 

fortsætte kundeforholdet ved bevillingens udløb, skal selskabet meddele kunden dette, 

og sikre at kunden overgår til det fremtidige forsyningspligtige selskab efter sædvan-

lige procedurer. 

62. Ministeren fik i forbindelse med folketingsbehandlingen af lovforslaget 

stillet spørgsmål om indhold, omfang og konsekvenser af det tilsyn, som 

Energitilsynet skal føre med, at de tidligere bevillingshavere overholder 

kravene til det standardprodukt, som forbrugerne automatisk overføres til, 

hvis de ikke reagerer. 
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63. I ministerens svar til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget i forbindelse 

med udvalgets behandling af lovforslaget (L58/Ft. saml. 2011/2012, spm. 

10) fremgår det bl.a., at: 

[…] 

Energitilsynets tilsyn med, at kravene til tilbagefaldsprodukterne overholdes, vil 

således tage udgangspunkt i en intensiveret overvågning af priserne på detailmar-

kedet for el og gas generelt, hvor prisen på den enkelte virksomheds tilbagefalds-

produkt holdes op over for priserne på alle øvrige produkter på detailmarkedet. Det 

skal her erindres, at priserne fortsat vil ændre sig i takt med prisudviklingen på en-

grosmarkedet. 

Den intensiverede overvågning vil være selskabsspecifik, og priserne på tilbage-

faldsproduktet vil blive overvåget både i forhold til prisen på det hidtidige produkt, 

i forhold til prisen på det nye forsyningspligtprodukt og i forhold til markedets ge-

nerelle prisniveau. 

Tilsynet vil være baseret på stikprøvekontrol kombineret med statistiske analyser 

af detailmarkedspriserne. 

Såfremt der konstateres en højere pris på et selskabs tilbagefaldsprodukt i forhold 

til det generelle markedsniveau og/eller prisen på forsyningspligtproduktet, vil der 

blive foretaget en nærmere undersøgelse af det pågældende selskabs priser, og så-

fremt prisstigningen ikke kan tilskrives forhøjede profilomkostninger (for el) eller 

andre forhold (for naturgas), som også ville have begrundet en højere pris under 

den hidtidige regulering, vil der være tale om en pris, der ikke lever op til lovens 

krav til tilbagefaldsproduktet, og Energitilsynet vil kunne gøre brug af gængse ind-

grebsbeføjelser. 

Energitilsynet vil eksponere resultaterne af overvågningen på sin hjemmeside. 

[…] 
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Analyse 

64. I analyseafsnittet sammenlignes de observerede priser på tilbagefalds-

produkterne med priser på en række udvalgte gashubs fra Nordvesteuropa. 

Udviklingen i priser for de hidtidige forsyningspligtprodukter, 
tilbagefaldsprodukter og det øvrige gasmarked 

65. Der er i bemærkningerne til § 27, stk. 4 i NGFL lagt op til, at tilsynet 

med tilbagefaldsprodukterne kan foregå ved tjek af indekseringen. Selska-

bernes priser på det hidtidige forsyningspligtprodukt fulgte henholdsvis pri-

serne på NCG og Gaspoint Nordic (GPN). 

66. Udviklingen i priserne på en række gashubs og gasbørser, der er rele-

vante for det danske marked
2
, fremgår af figur 2. 

Figur 2: Udvikling i spotpriser på forskellige gashubs/gasbørser og olie-

indekserede priser 

 
Kilde: GPN gaspointnordic.com; TTF, NCG og GASPOOL gaspool.de. 

Note: GPN er spotprisen på den nordiske gashub, TTF er spotprisen på den hollandske 

gashub, NCG og GASPOOL er spotpriserne på de to tyske gashubs. 

67. Gaspriserne på de nordvesteuropæiske markeder følger generelt hinan-

den, jf. figur 2. Prisen på GPN udvikler sig i enkelte tilfælde uafhængigt af 

det nordvesteuropæiske marked. Prisen på GPN er altså mere følsom over-

                                                 
2
 De udenlandske markeder der har relevans for det danske engrosmarked er den tyske gas-

børs EEX (European Energy Exchange), APX-ENDEX og ICE (Intercontinental Exchan-

ge). På EEX handles børskontrakter med levering i NCG og GASPOOL (tyske gashubs), på 

APX handles børskontrakter med levering i TTF (hollandsk gashub), NBP (engelsk gashub) 

og ZEE (belgisk gashub) og på ICE handles børskontrakter med levering i TTF og NBP. 
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for hændelser på gasmarkedet både i Danmark og i udlandet sammenlignet 

med de øvrige gaspriser. 

68. I foråret 2013 blev der erklæret Early Warning på det danske gasmarked 

to gange. Første gang blev gaspriserne på GPN, TTF, NCG og GASPOOL 

påvirket, mens det kun var GPN, der blev påvirket anden gang, jf. figur 2. 

69. DONG, HMN og NGF’s forsyningspligtpriser fra januar til april 2013 

og priser på tilbagefaldprodukterne fra maj til oktober 2013 fremgår af figur 

3. Ligeledes fremgår gennemsnittet af de månedlige spotpriser på GPN, 

TTF, NCG og GASPOOL også af figur 3. 

Figur 3: Priser på tilbagefaldsprodukter inkl. transmission og måneds-

gennemsnit af priser på fire Nordvesteuropæiske gashubs/gasbørser 

 
Kilder: DONG, HMN og NGF anmeldte priser; GPN gaspointnordic.com; TTF, NCG og 

GASPOOL gaspool.de. 

Note: GPN nordisk gashub, TTF hollandsk gashub, NCG og Gaspool tyske gashubs. Pri-

serne i måneder markeret med * er forsyningspligtpriser for DONG, HMN og NGF. 

70. Nogle af priserne på forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukterne er be-

regnet på baggrund af indekspriser fra måneden før. En måneds spotpriser 

kan derfor komme til udtryk i næste måneds salgspriser. Dette er især tyde-

ligt for spotpriserne i marts og salgspriserne i april 2013, jf. figur 3. Forskel-

len mellem salgspriserne og forrige måneds spotpriser er rimelig konstant. 

Grunden til dette er, at selskaberne tager et tillæg til indeksprisen, der dæk-

ker en række omkostninger, inkl. dækningsbidrag. 
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Vurdering 

71. SET skal føre tilsyn med tilbagefaldsprodukterne på gasområdet. Tilsy-

net er baseret på § 27 i NGFL og bemærkningerne hertil, der er nærmere be-

skrevet i sagsfremstillingen og lovgrundlaget. Ifølge bestemmelsen skal der 

føres tilsyn med både priserne og leveringsvilkårene for tilbagefaldproduk-

terne. 

72. SET har på den baggrund udviklet en metode for tilsyn, der vurderer pri-

serne på de enkelte tilbagefaldsprodukter ud fra kriterierne om, at udviklin-

gen i priserne skal kunne forklares af det øvrige marked, og priserne ikke 

må være urimeligt høje i forhold til de øvrige priser på gasmarkedet. 

Tilsyn med priser på tilbagefaldsprodukterne 

73. Som det følger af bemærkningerne til § 27, stk. 4 i NGFL, må prisen på 

tilbagefaldsproduktet ikke overstige prisen på det hidtidige forsyningspligt-

produkt i bevillingsområdet på bevillingernes ophørstidspunkt. Prisen for-

udsættes bestemt ud fra de forsyningspligtpriser og prisberegningsmetoder, 

der var gældende ved bevillingernes ophørstidspunkt. 

74. SET kan med dette udgangspunkt beregne en forventet pris på de hidti-

dige forsyningspligtprodukter, der kan bruges i vurderingen af, om selska-

bernes priser på tilbagefaldsprodukterne overstiger priserne på de hidtidige 

forsyningspligtprodukter, og dermed er urimeligt høje.  

75. Beregningen af de forventede priser på de hidtidige forsyningspligtpro-

dukter vil tage udgangspunkt i salgspriserne for forsyningspligtprodukterne, 

herunder indeks og tillæg, i april 2013. Denne pris er dog ikke direkte god-

kendt af SET, da det tidligere var selskabernes overskud, der blev efterregu-

leres på baggrund af en vurdering af deres rimelige overskud, jf. boks 1. 

SET har i den forbindelse foretaget en vurdering af forsyningspligtpriserne i 

april 2013. 

76. SET har vurderet selskabernes salgspriser for forsyningspligtprodukter-

ne i april 2013 ved at holde dem op imod de beregnede regulerede forsy-

ningspligtpriser, jf. tabel 1. SET kan på denne baggrund konstatere, at sel-

skabernes salgspriser kun i meget begrænset omfang afviger fra en beregnet 

efterreguleret forsyningspligtpris. Tilsynet med tilbagefaldsproduktet tager 

således udgangspunkt i salgspriserne, der er marginalt højere end en bereg-

net efterreguleret forsyningspligtpris. 

77. Loven giver ikke klare rammer for, hvordan der skal føres tilsyn med 

tilbagefaldsprodukterne. Imidlertid giver lovbemærkningerne til § 27, stk. 4 

i NGFL og svaret fra ministeren retningslinjer for, hvordan tilsynet kan fo-

regå. 
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78. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at prissætningen kan kontrol-

leres ved tjek af indekseringen plus et tillæg, hvor tillægget indeholder 

transportomkostninger udenfor Danmark, fleksibilitetsomkostninger og 

dækningsbidrag. 

79. Af ministersvaret fremgår det, at tilsynet vil foregå ved intensiveret 

overvågning af priserne på detailmarkedet, hvor prisen holdes op i mod de 

øvrige produkter på detailmarkedet. Det vil sige, at priserne overvåges i for-

hold til priserne på både de hidtidige forsyningspligtprodukter og de ny for-

syningspligtprodukter samt markedets generelle prisniveau. 

80. Det fremgår endvidere af ministersvaret, at en del af overvågningen be-

står i at offentliggøre priserne på Energitilsynets hjemmeside. Forbrugerne 

har herved mulighed for at sammenligne priserne og evt. gøre brug af deres 

mulighed for at skifte gasleverandør eller gasprodukt. 

Beregning af de forventede priser på de hidtidige forsyningspligtprodukter 

81. Selskabernes priser afhænger af priserne på forskellige gashubs og gas-

børser. På den baggrund vil priserne stige og falde i takt med udviklingen i 

de øvrige priser på gasmarkedet. Priserne fra gashubs og gasbørser benæv-

nes her indekspriser. Udover en indekspris består selskabernes priser af et 

tillæg til prisen og omkostninger til transmission i Danmark. Som nævnt 

ovenover dækker tillægget omkostninger til transport udenfor Danmark, 

fleksibilitetsomkostninger og dækningsbidrag. 

82. På den baggrund kan SET beregne den forventede pris på det hidtidige 

forsyningspligtprodukt for hvert gasområde ved følgende formel: 

Forventet pris på det hidtidige forsyningspligtprodukt =  

indekspris + tillæg + transmission i Danmark 

83. Tillægget inklusive omkostninger til transmission i Danmark kan esti-

meres på baggrund af selskabernes priser på forsyningspligtprodukterne i 

april 2013. Tillægget fremkommer som differencen mellem prisen på det 

enkelte selskabs salgspris for forsyningspligtproduktet og indeksprisen. 

84. SET kan fremadrettet vurdere selskabernes priser på tilbagefaldsproduk-

terne på baggrund af den forventede pris på det hidtidige forsyningspligt-

produkt. 

Valg af gasprisindeks 

85. SET vil tage højde for prisændringer som følge af udviklingen på gas-

markedet ved at følge priserne på de gashubs eller gasbørser, der indgik i 

selskabernes prisfastsættelse af de hidtidige forsyningspligtprodukter samt 

andre priser fra relevante gashubs og gasbørser. 
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86. Ved valg af indeks tages selskabernes gasindkøbskontrakter, der var 

gældende ved bevillingernes ophørstidspunkt, med i vurderingen. Ved at 

anvende flere forskellige prisindeks, er det muligt at tage højde for, at sel-

skaberne baserer priserne på forskellige prisindeks, og sammenligne priser-

ne med et prisindeks, SET vurderer, er stabilt og mindre følsomt overfor 

hændelser udefra. SET vurderer på denne baggrund, at tilsynet skal baseres 

på prisindeks fra TTF, NCG, GASPOOL og GPN. 

Metode for tilsyn med tilbagefaldsprodukterne 

87. NGFL § 27 og lovbemærkningerne hertil samt ministerens svar sætter 

rammen for tilsynet med tilbagefaldsprodukterne. 

88. SET vil føre tilsyn med priserne på tilbagefaldsprodukterne ved at tage 

udgangspunkt i priserne på forsyningspligtprodukterne i april 2013. Udvik-

lingen i selskabernes priser på tilbagefaldprodukterne sammenlignes heref-

ter med udviklingen i de valgte gasprisindeks. I vurderingen af om de enkel-

te selskaber har sat en rimelig pris, ses på forskellen mellem udviklingen i 

prisindekset og priserne på tilbagefaldsprodukterne. 

89. SET vil følge priserne på gasmarkedet og reagere, hvis udviklingen i 

priserne på tilbagefaldsprodukterne ikke kan forklares af udviklingen i de 

øvrige priser på gasmarkedet, og hvis priserne vurderes at være urimeligt 

høje i forhold til de øvrige priser på gasmarkedet. 

90. SET vil vurdere selskabernes priser på tilbagefaldsprodukterne på må-

nedlig basis. Tilsynet baseres på udtræk af priser fra Gasprisguiden
3
. Ind-

ledningsvist vil selskaberne herudover skulle anmelde priserne til SET. 

91. På baggrund af ovenstående vil SET føre tilsyn med tilbagefaldsproduk-

terne efter følgende metode: 

 SET følger udviklingen i priserne på DONG, HMN og NGF’s tilba-

gefaldsprodukter. 

 SET følger udviklingen i priserne på valgte gashubs og gasbørser. 

 SET reagerer, hvis et selskabs pris på tilbagefaldsproduktet oversti-

ger den forventede pris på det hidtidige forsyningspligtprodukt. 

 Priserne offentliggøres månedligt på Energitilsynets hjemmeside. 

92. SET vil følge udviklingen i selskabernes priser og udviklingen i priserne 

på nogle af de gasmarkeder, der er relevante for Danmark. Det vil sige gas-

                                                 
3
 Naturgasselskaberne skal offentliggøre deres gaspriser på en forbrugerportal udpeget af 

Energitilsynet, jf. § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 771 af 8. august 2005 om offentliggørelse 

af priser, tariffer, rabatter og vilkår for naturgasselskaber. Gasprisguiden er blevet udpeget 

af Energitilsynet, jf. Vejledningen om regulering af forsyningspligtige naturgasselskaber af 

den 28. februar 2012. 
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markeder, hvor priserne kan bruges som en reference for priserne på det 

danske gasmarked. 

93. Forskellen mellem selskabets pris på tilbagefaldsproduktet og indekspri-

sen, dækker en række af selskabets omkostninger, samt dækningsbidrag og 

transmission i Danmark. 

94. SET har ikke tidligere godkendt forsyningspligtselskabernes priser. I 

stedet har SET foretaget en vurdering af selskabernes rimelige overskud, jf. 

boks 1. Hvis SET vurderede, at selskabernes realiserede overskud var højere 

eller lavere end det rimelige overskud, skulle selskabernes overskud efterre-

guleres. Efterreguleringen af selskabernes overskud har over en årrække bå-

de været positiv og negativ. 

95. Det er SETs vurdering, at tilsynet af priserne på tilbagefaldsprodukterne 

kan anvende priserne på forsyningspligtprodukterne ved bevillingernes op-

hørstidspunkt til at beregne den forventede pris på de hidtidige forsynings-

pligtprodukter. På den baggrund er den forventede pris på det hidtidige for-

syningspligtprodukt baseret på forsyningspligtprisen i april 2013. 

96. SET vil beregne selskabernes indekspriser ud fra tilgængelige priser på 

relevante gashubs og gasbørser. Det betyder, at der kan forekomme en afvi-

gelse mellem selskabernes anvendte indekspris og SETs beregnede indeks-

pris. 

97. Hvis SET vurderer, at et selskabs pris er urimelig høj, hvilket vil sige 

større end den forventede pris på det hidtidige forsyningspligtprodukt, vil 

SET bede det pågældende selskab om at redegøre for dette. Afvigelser kan 

blandt andet forekomme som følge af variationen mellem indekspriserne og 

ændringer i omkostningen til transmission i Danmark. 

98. SET har vurderet DONG, HMN og NGF’s priser på tilbagefaldsproduk-

terne fra maj 2013 ud fra denne metode. Vurderingen af priserne er vedlagt 

som bilag 1 til denne sag. I bilag 1 er anvendt samme skabelon som forven-

tes anvendt ved offentliggørelse på Energitilsynets hjemmeside, jf. afsnittet 

herunder. 

Offentliggørelse af priser på Energitilsynets hjemmeside 

99. SET kan bidrage til mere gennemsigtighed på gasmarkedet ved at of-

fentliggøre priserne på energitilsynets hjemmeside. Herved har forbrugerne 

mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. 

100. På Energitilsynets hjemmeside kan forbrugerne finde oplysninger 

om blandt andet forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukterne. Priserne på til-

bagefaldsprodukterne offentliggøres månedligt på hjemmesiden. 
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101. SET vil offentliggøre priserne på tilbagefaldsprodukterne sammen 

med de forventede priser på de hidtidige forsyningspligtprodukter. Herud-

over angives afvigelsen mellem de faktiske og forventede priser i procent. 

De forventede priser er kun estimerede priser, og de er derfor kun vejleden-

de. Offentliggørelsen kan have formatet som vist i tabel 2. 

Tabel 2: Format til offentliggørelse af priser på Energitilsynets hjem-

meside 

Selskab 

Pris på tilbagefalds-

produkt 

Forventet pris på forsynings-

pligtprodukt 
Prisforskel Prisforskel 

(kr./m
3
) (kr./m

3
) (kr./m

3
) (pct.) 

DONG     

HMN     

NGF     

 

102. SET vil ligeledes offentliggøre, hvorvidt bestemte priser har givet 

anledning til yderligere undersøgelser. 

Tilsyn med leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter 

103. Ifølge § 27 i NGFL skal Energitilsynet også føre tilsyn med, at vilkå-

rene for tilbagefaldsprodukterne svarer til vilkårene for de hidtidige forsy-

ningspligtprodukter. 

104. SET vil, på årlig basis, føre tilsyn med leveringsvilkårene for tilba-

gefaldsprodukterne, så det sikres, at de svarer til leveringsvilkårene for de 

hidtidige forsyningspligtprodukter. 

Konsekvenser af for høje priser og urimelige vilkår 

105. Energitilsynet har med NGFL § 47 b, stk. 1 en udtrykkelig hjemmel 

til at påbyde, at forhold, der strider mod regler i medfør af loven, bringes i 

orden straks eller inden for en nærmere angiven frist. Manglende overhol-

delse af et sådan påbud er sanktioneret i NGFL § 49, hvor det fremgår, at 

medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bø-

de den, der undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder 

påbud om at berigtige et ulovligt forhold. 

106. Energitilsynet har således en hjemmel til at udstede et påbud, hvis 

det vurderes, at prisen på tilbagefaldsproduktet overstiger prisen på det hid-

tidige forsyningspligtprodukt. Hvis selskabet ikke selv vælger at sætte pri-

sen ned, vil SET efter en konkret vurdering udstede et påbud om prisnedsæt-

telse. Forud for udstedelse af påbud for prisnedsættelse vil SET tage kontakt 

til selskabet og anmode om en redegørelse herfor. 

107. En redegørelse kan blandet andet indeholde en uddybet beskrivelse 

af selskabets prisfastsættelsesmetode, og hvilke omkostninger der er dækket 
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af tillægget til indeksprisen – hvor tillægget defineres som forskellen mel-

lem den offentliggjorte pris og indeksprisen. Samt en beskrivelse af udvik-

lingen i prisen på selskabets tilbagefaldsprodukt samt den anvendte indeks-

pris. 

108. Som nævnt ovenover vil selskabernes priser blive offentliggjort. På 

den måde bliver det tydeligt for forbrugerne, hvis et selskab tager en urime-

lig pris. I tilfælde af, at et selskab bliver anmodet om en redegørelse for 

prisfastsættelse af tilbagefaldsproduktet, vil dette også blive offentliggjort 

på Energitilsynets hjemmeside. 

109. Vurderer SET, at et selskabs vilkår for tilbagefaldsproduktet ikke 

svarer til vilkårene for det hidtidige forsyningspligtprodukt, vil SET påbe-

gynde den samme procedure som for tilsyn med priserne. 

Tilkendegivelse 

110. Energitilsynet har den 17. december 2013 på baggrund af vedlagte 

sagsfremstilling og vurdering i medfør af § 27 i lovbekendtgørelse nr. 996 af 

13. oktober 2011 om naturgasforsyning med senere ændringer, tilsluttet sig 

følgende metode: 

 At tilsynet med priserne på tilbagefaldsprodukterne foretages ved at 

følge udviklingen i priserne på tilbagefaldprodukterne og priserne 

fra udvalgte gashubs og gasbørser i Nordvesteuropa. 

 At den forventede pris på det hidtidige forsyningspligtprodukt be-

regnes på baggrund af forsyningspligtpriserne i april 2013, hvor pri-

serne må udvikle sig i takt med udviklingen i priserne på gasmarke-

det. 

 At der foretages månedligt tilsyn med priserne på tilbagefaldspro-

dukterne. 

 At priserne på forsyningspligtprodukterne og tilbagefaldsprodukter-

ne offentliggøres hver måned på Energitilsynets hjemmeside. Her-

udover orienteres tilsynet årligt om udviklingen i priserne. 

 At der føres årligt tilsyn med leveringsvilkårene for tilbagefaldspro-

dukterne, så det sikres, at de svarer til leveringsvilkårene for de hid-

tidige forsyningspligtprodukter. 


