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Resumé 
1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt Energitilsynet kan godkende: 

A. Princip for vægtning af kapacitets- og volumenbetaling 

• Energinet.dk’s ændring af metode for fastsættelse af tariffer for 
transportkunder i retning af en større andel variabel betaling 
(dvs. betaling for de konkret transporterede gasmængder) og 
mindre andel fast betaling (betaling for at have en vis kapacitet 
til rådighed uafhængig af den konkrete gasvolumen, som kunden 
transporterer). 

B. Princip for indregning af nye aktiver i omkostningsbasen 

• at Energinet.dk’s kapitalomkostninger til dækning af en ny 
kompressorstation i transmissionssystemet i Danmark (Egtved, 
Sydjylland) opkræves som et tillæg på transporttarifferne ved 
import af gas fra Tyskland. 

• at kapitalomkostninger til dækning af en rørdublering mellem 
Ellund og Egtved skal dækkes af transportkunder, der 
transporterer gas til henholdsvis Sverige eller ind i exitzonen, 
dvs. ind i distributionsområderne i Danmark, hvorfra de endelige 
forbrugere bliver forsynet med naturgas.  

2. Alle tre spørgsmål er principielle og derfor forelægges sagen for 
Energitilsynet. 

3. De nye tariferingsmetoder har udspring i Energinet.dk’s nybyggede 
transmissionsanlæg, som består af en kompressorstation ved Egtved og en 
rørdublering på strækningen Ellund-Egtved. EU har givet et tilskud på lidt 
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under halvdelen af den samlede investering i den nye infrastruktur. Det er således alene 
Energinet.dk’s andel af anlægsinvesteringen, som bliver indregnet i transporttarifferne.  

4. Sekretariatet modtog Energinet.dk’s metodeanmeldelse 15. februar 2013. Såfremt 
Energitilsynet godkender tariferingsmetoderne, træder de nye tariffer i kraft den 1. oktober 
2013. De nye tariffer er dog allerede blevet udmeldt i april 2013 i forbindelse med 
synkronisering af de europæiske kapacitetsauktioner for gasåret 2013/14, jf. den nye 
europæiske netregel for kapacitetsallokering (network code CAM). Energinet.dk har ved 
udmeldingen af referencepriser taget eksplicit højde for, at Energitilsynet skal godkende 
metoden, før de udmeldte tariffer får endelig virkning. 

5. Energitilsynet skal ved godkendelse af tariferingsmetoderne sikre, at de nye metoder er i 
overensstemmelse med naturgasforsyningsloven og relevant EU-lovgivning, herunder 
specielt sikre, at metoderne er gennemsigtige, baseret på objektive kriterier og ikke 
medfører diskrimination mellem brugerne.    

A) Princip for vægtning af kapacitets- og volumenbetalingen i tariferingen 

6. Energinet.dk ønsker at ændre tarifstrukturen i form af en ændret vægtning af kapacitets- 
og volumenelementet i tariferingen. Samtidig vil vægtningen mellem kapacitets- og 
volumenbetalingen fremover løbende kunne ændre sig år for år i forhold til de aktuelle 
faktiske omkostninger. 

7. Den nye metode vil ændre Energinet.dk’s nuværende tarifstruktur fastsat i 2004, der 
består af 75 pct. kapacitetsbetaling og 25 pct. volumenbetaling (variabel betaling). 
Energinet.dk ønsker fremadrettet, at tariferingsstrukturen i transmissionssystemet afspejler 
de faktiske variable omkostninger (OPEX) og de faktiske faste omkostninger (CAPEX), og 
at forholdet mellem OPEX/CAPEX fremover vil kunne ændre sig fra år til år i forhold til 
de faktiske omkostninger.  

8. Sekretariatet er enigt i, at den ny tarifmetode i højere grad afspejler de faktiske 
omkostninger.  Det er Sekretariatets vurdering, at den nye tarifstruktur vil medvirke til at 
åbne gasmarkedet yderligere ved at tiltrække nye leverandører, da det bliver billigere for 
nye leverandører, der typisk har en lav udnyttelsesgrad af kapaciteten, at få transporteret 
gas i Danmark. Samtidig vil tarifstrukturen sikre en mere fleksibel udnyttelse af 
transmissionssystemet, der bedre matcher det fremtidige marked for gas, som i større grad 
vil være baseret på import af gas samt anvendelse af fx biogas.  

9. Der er forskellige tarifstrukturer i de europæiske lande, dog er der flest med et højt 
kapacitetselement i tariferingen. Den planlagte nye tarifstruktur i Danmark bliver derfor 
anderledes end en del lande, herunder Tyskland. På den baggrund finder Sekretariatet det 
væsentligt at være opmærksom på konsekvenserne for handelen over grænsen af 
Energinet.dk’s nye infrastruktur. Sekretariatet finder det derfor hensigtsmæssigt, at 
Energinet.dk inden udgangen af august 2014 indsender en redegørelse til Sekretariatet, der 
indeholder: 

• En beskrivelse af alle Energinet.dk’s erfaringer med den nye tarifstruktur  

• En beskrivelse af den nye tarifstrukturs betydning for handelen over grænsen 
(Ellund og Dragør)  
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• Oplysninger om eventuelle uhensigtsmæssigheder som følge af forskellen i 
tarifstruktur mellem Danmark og de tilstødende systemer. 

B) Princip for indregning af nye aktiver i omkostningsbasen (differentierede tariffer) 

10. Ellund udvidelsen betyder, at Danmark fremover kan forsynes med gas fra både 
Nordsøen (via Nybro) og Tyskland (via Ellund). Kapacitetsbetalingen for adgang til og 
brug af Energinet.dk’s transmissionssystem har indtil nu været uniform, dvs. ens for alle 
entry/exit punkter.  

11. Kapacitetstarifferne i transmissionsnettet er baseret på et såkaldt entry-exit princip. Når 
der transporteres gas ind i transmissionssystemet, betales der entry kapacitetstarif, og når 
der transporteres gas ud af transmissionssystemet, betales der exit kapacitetstarif. Når gas 
transporteres ud af transmissionssystemet, kan der enten leveres til den såkaldte Exitzone, 
til naturgaslagre, fysiske og virtuelle handelspunkter i systemet eller ud af Danmark 
(Exitpunkter).  

12. Exitzonen består af alle distributionsområderne i Danmark, hvor alle forbrugerne bliver 
forsynet med naturgas af gasleverandører. Der er kun én exitzone i Danmark, og dermed 
kun én exitzone kapacitet (uanset hvor i exitzonen kunden er placeret). Det betyder, at 
transportbetalingen er uafhængig af, hvor i Danmark gassen transporteres til (også kaldet 
for ”frimærkeprincippet”). Det danske entry-exit system kan derfor karakteriseres som et 
uniformt tariferingssystem. Entry-exit princippet blev indført 1. januar 2004. De fysiske og 
virtuelle transport- og handelsmuligheder for gas i det danske transmissionssystem er 
skitseret i Energinet.dk’s Markedsmodel nedenfor. Figuren er nærmere beskrevet i punkt 
44, side 10.  

 

 

13. Energinet.dk ønsker med metodeanmeldelsen at få afprøvet et generelt princip om 
internalisering (indregning) af investeringer, så kapitalomkostninger ved nyinvesteringer 
fremover skal fordeles på systembrugere, på hvis foranledning systemudvidelsen er 
foretaget. En afdækning af transportkundernes interesse i en ny investering kan fx ske ved 
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en Open Season procedure. Open Season er en form for budrunde, hvori transportkunderne 
afgiver bindende bud på deres forventede fremtidige udnyttelse af investeringen. Det er 
Sekretariatets vurdering, at en Open Season proces ikke alene kan anvendes som basis for 
omkostningsallokering for ny infrastruktur fremadrettet, da det ikke på forhånd er kendt, 
hvilke brugere, der reelt anvender og får gavn af den pågældende infrastruktur. Dermed 
giver processen ikke i tilstrækkelig grad sikkerhed for gennemsigtighed, objektivitet og 
ligebehandling i tariffastsættelsen.  

14. Konkret indebærer Energinet.dk’s princip med indregning af nye aktiver i 
omkostningsbasen, at de nuværende uniforme kapacitetstariffer ændres til differentierede 
kapacitetstariffer. Energinet.dk anfører, at hvis det uniforme tariferingsprincip videreføres 
til også at gælde for nye investeringer, vil alle systembrugere skulle betale for anlæg, som 
kun nogle systembrugere gør brug af. 

15. Energinet.dk’s nye metode indebærer desuden, at drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger inkl. brændselsomkostninger (OPEX), herunder også for de 
nye anlæg, henregnes til det samlede system, som alle forbrugere, ifølge Energinet.dk, har 
nytte af. Den variable betaling i tariffer vil således stadig være uniform. 

16. I medfør af det nye princip ønsker Energinet.dk at lægge et tillæg på 
kapacitetstarifferne på gas transporteret ind i Danmark ved den tyske grænse (entry Ellund) 
til dækning af den nye kompressorstation i Egtved. Begrundelsen herfor er, at 
kompressorstationen er nødvendig for import af gas fra Tyskland, og at 
kompressorstationen i langt de fleste driftstimer forventes at blive anvendt til at sikre 
fysisk transport af gas fra Tyskland.  

17. Energinet.dk oplyser desuden, at kompressoren vil øge forsyningssikkerheden samtidig 
med, at systemet vil blive mere robust for ændringer i transportkundernes forbrug.  

18. Den nye metode betyder endvidere, at der lægges et tillæg til kapacitetstariffen for 
transport af gas til henholdsvis exitzonen i Danmark og exit Dragør til dækning af 
rørdubleringen mellem Ellund og Egtved. På den måde kommer alle forbrugere af naturgas 
i Danmark og Sverige indirekte til at betale for dubleringen. Begrundelsen for tillægget på 
exitzonen og exit Sverige er, at rørdubleringen vil sikre bedre konkurrence ved, at der 
undgås flaskehalse i systemet, så der er færre begrænsninger i udbuddet af gas. Endvidere 
er rørdubleringen nødvendig for at opretholde forsyningssikkerheden i Danmark og 
Sverige. Nybro og Ellund exit vil ikke blive pålagt kapitalomkostninger for de nye 
investeringer, da Nybro og Ellund Exit ifølge Energinet.dk ikke får gavn af hverken 
rørdubleringen eller kompressorstationen. 

19. Sekretariatet vurderer, at den europæiske gasforordning, som fastslår, at tariffer skal 
fastsættes særskilt for hvert enkelt entry/exit punkt, og at tariffer for netadgang skal 
afspejle de faktiske omkostninger, som udgangspunkt giver hjemmel til, at omkostninger 
til nye investeringer kan begrunde differentierede tariffer.  

20. Sekretariatet vurderer, at det er i overensstemmelse med naturgasforsyningsloven og 
den europæiske gasforordning, at Energinet.dk i ”pilotårene” allokerer 
kapitalomkostninger for kompressorstationen til entry Ellund. Allokeringen skaber større 
lighed mellem på den ene side en bruger, der køber gas fra danske og udenlandske 
producenter i Nordsøen (hvor leveringstrykket i det danske opstrømssystem er på niveau 
med trykket i transmissionssystemet i Danmark) og en bruger, der køber gas fra Tyskland 
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(hvor leveringstrykket i det tyske transmissionssystem er lavere end trykket i det danske 
transmissionssystem, hvilket kræver kompression af gassen). Sekretariatet vurderer 
desuden, at det er i overensstemmelse med lovgrundlaget, at kapitalomkostningerne til 
rørdubleringen i ”pilotårene” allokeres til exitzonen og exit Dragør, samt at den uniforme 
variable tarif fastholdes. Der skal dog gøres opmærksom på, at der på europæisk plan 
arbejdes hen imod retligt bindende regler for allokering af omkostninger og 
tariffastsættelse. Disse ventes dog først at være implementeret i 2017. 

21.  Energinet.dk har med udgangspunkt i forventet forbrug ønsket at fastholde en uniform 
tarif for de variable omkostninger, dvs. omkostninger til drifts- og vedligeholdelse, inkl. 
brændselsomkostninger. For 2014 forventes de variable omkostninger til den nye 
infrastruktur at udgøre omkring 40 pct. af de samlede årlige omkostninger relateret til den 
nye infrastruktur. I lyset af at dette er en betydelig andel af omkostningerne til den nye 
infrastruktur og af hensyn til princippet om, at tarifferne skal afspejle de omkostninger, de 
enkelte brugere giver anledning til, finder Sekretariatet, at Energinet.dk fremadrettet (fra 
2015/2016) skal allokere OPEX og brændselsomkostningerne i tariferingen, så tariferingen 
afspejler de faktiske omkostninger til OPEX og brændsel.  

22. Det er vanskeligt at fastsætte objektive tariffer inden idriftsættelse af 
kompressorstationen og rørdubleringen. Sekretariatet finder på den baggrund, at den nye 
tarifering er udtryk for en acceptabel og pragmatisk samlet løsning, som kan godkendes 
midlertidigt, dvs. at den nye tarifmetode godkendes midlertidigt i gasårene 2013/14 og 
2014/2015, som derved får karakter af pilotår.  

23.  For de efterfølgende gasår gælder: 

• At de faste omkostninger for kompressorstationen i Egtved og rørdubleringen 
opkræves som tillæg til kapacitetstarifferne. Tillæggene til tarifferne skal fastsættes 
således, at tarifferne afspejler de faktiske omkostninger i systemet og brugernes 
faktiske anvendelse af systemet sammenholdt med den gavn de enkelte aktører i 
systemet får af et mere robust, samlet system, jf. investeringen i kompressorstation 
og rørdubleringen. 

• At de variable omkostninger for kompressorstationen og rørdubleringen (OPEX og 
brændselsomkostninger) skal allokeres i den variable tarifering, så tariferingen 
afspejler de faktiske omkostninger i systemet og brugernes faktiske anvendelse af 
systemet sammenholdt med den gavn de enkelte aktører i systemet får af et mere 
robust, samlet system.  

• At tarifferne fastsættes årligt på baggrund af senest tilgængelige, relevante data. 

 
24. Sekretariatet lægger til grund, at de angivne principper for tarifering skal sikre, at 

 
• Tarifferne fastsættes ud fra objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende 

kriterier 

• Tarifferne er robuste for ændringer i brugernes anvendelse af systemet fremadrettet.  
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25. Sekretariatet indstiller, at det bliver et vilkår for godkendelse af metoden til tarifering, 
at Energinet.dk senest 1. oktober 2014 indsender en ny metodeanmeldelse, herved har 
Energitilsynet mulighed for at godkende metoden for gasåret 2015/16.  
Metodeanmeldelsen skal redegøre for den faktiske brug af rørdubleringen, 
kompressorstationen og det resterende transmissionssystem, og skal angive objektive, 
gennemsigtige og ikke diskriminerende kriterier for fastsættelse af kapacitetstariffer og 
variable tariffer fra gasåret 2015/16 og fremadrettet, der afspejler de faktiske omkostninger 
i systemet og brugernes faktiske anvendelse af systemet sammenholdt med den gavn de 
enkelte aktører i systemet får af et mere robust, samlet system.  

26. Vilkåret om en ny metodeanmeldelse er begrundet i, at det er vanskeligt inden 
ibrugtagning af kompressorstation og rørdublering at udarbejde en metode til allokering af 
omkostninger, der opfylder betingelserne om objektivitet, gennemsigtighed og ikke-
diskrimination. Det indstilles derfor, at Energinet.dk’s anvendelse af metoden for 
differentiering af entry-exit tarifferne er tidsbegrænset til perioden 1. oktober 2013 – 30. 
september 2015, og at Energinet.dk’s konkrete anvendelse af metoden fra 1. oktober 2015 
og frem forudsætter fornyet godkendelse.  

27.  Der pågår på europæisk plan et arbejde med harmonisering af tarifstrukturer for 
gastariffer, og dette er også årsagen til at godkendelsen af metoden for differentiering af 
entry-exit tariffer er tidsbegrænset.  

Afgørelse 

28.  Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse truffet 
afgørelse om følgende: 

A) Vægtning af kapacitets- og volumenbetalingen i tariferingen 

• At Energitilsynet godkender, jf. naturgasforsyningslovens § 36a, Energinet.dk’s 
tarifmetode ”princip for vægtning af kapacitets- og volumenbetalingen i 
tariferingen”.  

 
Konkret indebærer dette en godkendelse af: 

• At forholdet mellem Energinet.dk’s kapacitets- og volumenelement i tariferingen 
fra gasåret 2013/14 fastsættes, så indtægterne fra volumenelementet dækker 
driftsomkostninger og indtægter fra kapacitetselementet dækker 
kapitalomkostninger, og at forholdet justeres årligt i forhold til de faktiske 
omkostninger.  

 
Ovenstående afgørelse træffes på følgende vilkår: 

 
• At Energinet.dk inden hvert tariferingsår offentliggør, på hvilket grundlag de årlige 

kapacitetstariffer og volumentariffer beregnes. 

• At Energinet.dk inden udgangen af august 2014 indsender en redegørelse om den 
nye tarifstrukturs betydning for grænseoverskridende handel med og transport af 
gas. 
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29. Endvidere har Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 
truffet afgørelse om følgende: 

 

B) Princip for indregning af nye aktiver i omkostningsbasen (differentierede tariffer) 
 

• At Energitilsynet godkender, jf. naturgasforsyningslovens § 36a, Energinet.dk’s 
anvendelse af den konkrete tarifmetode med differentiering af entry/exit tariffer for 
en tidsbegrænset periode for gasårene 2013/2014 og 2014/2015 (pilotår). 
 

• At Energinet.dk’s anvendelse af den ny metode fra 1. oktober 2015 og frem kræver 
en ny metodegodkendelse. 

Konkret indebærer godkendelsen for pilotgasårene 2013/14 og 2014/15:  
• At Energinet.dk’s kapitalomkostninger vedrørende Egtved kompressorstation 

indregnes i kapacitetstariffen for entry Ellund, samt at driftsomkostninger (inkl. 
brændsel) for Egtved kompressorstation indregnes i den uniforme variable tarif. 

• At Energinet.dk’s kapitalomkostninger for dubleringen af rørledningen Ellund-
Egtved indregnes i kapacitetstariffen for exitzonen og exit Dragør, samt at 
driftsomkostninger for rørdubleringen indregnes i den uniforme variable tarif. 

 
Ovenstående afgørelse træffes på følgende vilkår: 

• At Energinet.dk senest 1. oktober 2014 indsender en ny metodeanmeldelse, der 
indeholder en redegørelse for den faktiske brug af rørdubleringen, 
kompressorstationen og det resterende transmissionssystem, således at 
Energitilsynet har mulighed for at kunne godkende en metode for gasåret 2015/16, 
der kan anvendes som generel metode for tariffastsættelse fremadrettet.   

• At Energinet.dk i den ny metodeanmeldelse vedrørende differentierede tariffer skal 
angive og redegøre for objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier 
for fastsættelsen af kapacitetstariffer og variable tariffer fra gasåret 2015/16, der 
indebærer, at tarifferne afspejler de faktiske omkostninger i systemet og brugernes 
faktiske anvendelse af systemet sammenholdt med den gavn de enkelte aktører i 
systemet får af et mere robust, samlet system. 

• At Energinet.dk, senest 1. april hvert år, indsender dokumentation for de fastsatte 
tariffer i det efterfølgende gasår, herunder relevant data vedrørende faktisk forbrug 
af kompressorstationen og dubleringen.  Energinet.dk skal offentliggøre grundlaget 
for de årlige tariffer. 
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Sagsfremstilling 
30. Energinet.dk (naturgas) har 15. februar 20131 anmeldt ændrede tariferingsmetoder for 
adgang til transmissionssystemet: 

A) Ændret vægtning af kapacitets- og volumenbetalingernes andel af indtægtsbasen. 
(tarifstruktur) 
B) Princip for indregning af nye aktiver i omkostningsbasen (differentierede tariffer) 

 
31. Energitilsynet skal godkende metodeændringerne, inden de nye tariffer kan træde i 
kraft. Hvis Energinet.dk’s metodeændring bliver godkendt, skal ændringen udmøntes i 
transporttariffer2 gældende fra 1. oktober 2013. Se metodeanmeldelsen i sin helhed i bilag 
1.  

32. Med metodeændringen ønsker Energinet.dk at ændre metoden for tarifstrukturen for 
transportkunders3 adgang og brug af transmissionssystemet. Ændringen i 
tarifstrukturmetoden betyder, at kapacitets- og volumenelementet i tariferingen efter 
Energinet.dk’s vurdering fremover vil være mere omkostningsægte: Kapacitetstariffen vil 
fremover afspejle de faktiske kapacitetsomkostninger, nemlig kapitalomkostninger (capital 
expenditure, CAPEX) og volumentariffen vil afspejle de faktiske variable omkostninger, 
nemlig driftsomkostninger (operating expenditure – OPEX). 

33. Energinet.dk oplyser, at en omkostningsægte tarifstruktur betyder, at fordelingen 
mellem kapacitet og volumen årligt vil variere i forhold til de til enhver tid bagvedliggende 
kapacitets- og variable omkostninger. Konkret betyder det, at kapacitetsbetalingen for 
gasåret4 okt. 2013 – okt. 2014 vil udgøre 54 pct. og volumenbetalingen 46 pct. af 
omkostningsbasen. Tidligere var tarifstrukturen fordelt fast på 75 pct. til 
kapacitetsbetalingen og 25 pct. på volumenbetalingen uafhængigt af den bagvedliggende 
omkostningsstruktur. 

34. Endvidere vil Energinet.dk ændre de nuværende uniforme entry-exit kapacitetstariffer 
til differentierede entry/exit kapacitetstariffer. Konkret indebærer det, at 
kapitalomkostninger ved nyinvesteringer skal fordeles på de systembrugere, på hvis 
foranledning systemudvidelsen foretages. Fremover vil punkterne a) entry Ellund, b) 
exitzonen og c) Dragør exit blive belastet med Energinet.dk’s nye investeringer i 
transmissionssystemet. Entry Nybro og exit Ellund vil ikke blive belastet med 
omkostninger fra de nye investeringer i kapacitetstariffen.  

35. Det danske transmissionssystem for naturgas er oprindeligt bygget og dimensioneret til 
kun at blive forsynet med naturgas fra de danske felter i Nordsøen. Endvidere er det bygget 
til at kunne transportere en del af naturgassen videre til Tyskland (ved exit Ellund) og til 
Sverige via exit Dragør. Det eksisterende transmissionssystem er således ikke 
dimensioneret til, at Danmark kan blive forsynet med gas fra Tyskland (ved Ellund).     

36. Gasproduktionen i den danske del af Nordsøen er faldende. Danmark har derfor i 
stigende grad behov for at importere gas for at kunne dække det danske og svenske forbrug 
                                                 
1 Endelig version af metodeanmeldelsen er modtaget pr. mail 23. marts 2013. 
2 Tariffen for at transportere gas i systemet kaldes for ”transporttarif”. 
3 Den kunde (typiske en gasleverandør), der transporterer gassen i transmissionssystemet, kaldes for 
”transportkunde”. 
4 Et gasår løber fra 1. oktober til 30. september i det efterfølgende kalenderår.  
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(forsyning af det svenske marked sker gennem dansk infrastruktur). Det har derfor været 
nødvendigt at udbygge den danske gasinfrastruktur med importkapacitet fra Tyskland, 
fordi den eksisterende infrastruktur til transport af gas er utilstrækkelig til at forsyne det 
danske og svenske marked med gas fra Tyskland.   

37. I oktober 2013 idriftsættes Energinet.dk’s nybyggede transmissionsanlæg, som består 
af en kompressorstation ved Egtved og en rørdublering på strækningen Ellund-Egtved.  

38. Energinet.dk har ved etableringen af importkapaciteten fra Tyskland fundet behov for 
at klarlægge tariferingsprincipperne for nyinvesteringer generelt. Metodeændringen er 
derfor delvis foranlediget af Energinet.dk’s nye investering i transmissionssystemet. Men 
behovet for metodeændringen skal også ses i lyset af forventningen om større ændringer i 
transportstrømmene i gastransmissionssystemet5 fremadrettet samt, at gasmarkedet 
forventes at få et vigende årligt forbrug og en øget efterspørgsel af fleksibel gasanvendelse 
og gasproduktion (fx biogas). 

39. Energinet.dk ønsker med de nye principper (metodeændringen) at få etableret et 
generelt princip, der styrker tariferingen fremadrettet og ligeledes afklarer fordeling af 
investeringsomkostninger via tariferingen for eventuelle fremtidige investeringer. 

Baggrund for Energinet.dk’s fastsættelse af transporttariffer  

Transmissionssystemet og Energinet.dk’s markedsmodel  
 
40. Energinet.dk ejer og driver gastransmissionssystemet i Danmark. Endvidere er 
Energinet.dk ansvarlig for mængdebalancering i det danske naturgassystem6 og for 
gasforsyningen i tilfælde af nødsituationer i Danmark. Energinet.dk sælger transport af gas 
i transmissionssystemet til transportkunderne7 via salg af kapacitet i transmissionssystemet.   

41. Transporttariffen består af en kapacitetsbetaling, som er uafhængig af den reelle 
transporterede mængde samt en variabel betaling, som er afhængig af den transporterede 
gasvolumen. Kapacitetsbetaling relaterer sig til transportkundens på forhånd reserverede 
kapacitet, hvor der gennem tariffen betales uafhængigt af den aktuelle transporterede 
mængde naturgas. Volumenbetaling relaterer sig til den faktiske transporterede gas. 

42. Kapacitetstarifferne i transmissionsnettet er baseret på et entry-exit princip. Der findes 
4 typer af transportkapacitet: Entry kapacitet, exit kapacitet (herunder transit), exitzone 
kapacitet og BNG entry kapacitet (virtuel Bio Naturgas kapacitet). Alle entry og exit 
tariffer i det danske system er ens. Dette gælder også for exitzonen, som derfor har samme 
tarif som entry tariffer og (transit) exit tarifferne.  

                                                 
5 Når det danske gasmarked gradvist ændrer status fra at eksportere gas (via gasproduktion fra Nordsøen) til 
at importere gas fra det europæiske kontinent. 
6 Dvs. at gassystemet altid er i balance, dvs. at der er tilstrækkeligt tryk uanset, hvor meget der forbruges i 
forhold til det gas, der leveres ind i systemet og det gas, der tages ud af systemet.  
7 Transportkunder er kommercielle aktører, der køber transportrettigheder i transmissionssystemet. 
Transportkunderne leverer gassen til en eller flere gasleverandører i distributionssystemerne, til lager, til 
Tyskland eller Sverige. I nogle tilfælde er den samme aktør både transportkunde og gasleverandør. En 
transportkunde kaldes også en ”aktør”. Brugerne af transmissionssystemet (systembrugere) kan være både 
transportkunde og forbrugere. Transportkunderne får leveret naturgas ind i transmissionssystemet fra danske 
eller udenlandske producenter eller fra transportkunder i tilstødende systemer. 
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43. Der er kun én exitzone i Danmark. Exitzonen består af alle distributionsområderne i 
Danmark. Alle forbrugerne i Danmark bliver forsynet med naturgas af gasleverandørerne 
via distributionsnettet. Når der kun er én exitzone i Danmark – og én exitzone kapacitet 
(uanset hvor i exitzonen kunden er placeret) – betyder det, at transportbetalingen er 
uafhængig af, hvor i Danmark gassen transporteres til.8 Det danske entry-exit system kan 
derfor karakteriseres som et uniformt tariferingssystem. Entry-exit princippet blev indført 
1. januar 2004,9 og i hele perioden indtil nu har der været ens tariffer i alle entry-exit 
punkter i transmissionssystemet. 

44. De fysiske og virtuelle transport- og handelsmuligheder for gas i det danske 
transmissionssystem er skitseret i Energinet.dk’s Markedsmodel nedenfor: 

 

Note: Exit Nybro og entry Dragør er virtuelle entry/exit punkter – dvs. det er ikke muligt fysisk at levere 
gassen exit Nybro eller entry Dragør. Exit Zonen i Danmark består af alle tre distributionsområder i 
Danmark. Når der leveres til Exitzonen, kan der derfor leveres til alle distributionsområder. 
Distributionsområderne er angivet med henholdsvis grøn, mørkeblå og lyseblå. Det mørkeblå område er 
DONG Gasdistribution A/S, det grønne område er HMN Naturgas I/S og det lyseblå område er Naturgas Fyn 
Distribution A/S.  
 
Kilde: Energinet.dk  
 
45. Forhold omkring tarifstruktur har gennem tiden været genstand for en række drøftelser 
i markedet, Energinet.dk (tidligere Gastra) og Energitilsynet (Sekretariatet). Det gælder fx 
drøftelser op til den fulde markedsåbning i 2004 samt en række sager i Energitilsynet. Se 
uddrag af disse afgørelser om tarifstruktur i Bilag 2. Energitilsynet og Sekretariatet har 

                                                 
8 Dette kaldes også for ”frimærkeprincippet”. 
9 Entry-exit princippet blev godkendt af Energitilsynet i 2004. (Energitilsynets afgørelse af 22. november 
2004 ”Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af 
naturgas”). 
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således løbende taget stilling til forhold omkring tarifstruktur, og af tidligere praksis kan 
det udledes, at  

• det ikke er entydigt, hvilken tarifstruktur, der er optimal 
• forhold om optimal tarifstruktur kan ændre sig over tid pga. ændringer i 

markedsforhold 
• tarifstruktur har stor betydning for adgangen til markedet, når tarifstrukturen har 

fordelingsmæssige konsekvenser 

• en given tarifstruktur bør vurderes i samspil med øvrige adgangsvilkår  
• det ikke er i strid med naturgasforsyningsloven at der er indarbejdet et 

incitamentsbaseret element i tariferingen – fx til at sikre effektiv brug af systemet 

• fleksibilitet ved adgang til og brug af systemet er et væsentligt kriterium  
 

 
International praksis 
 
46. TSO’erne i de omkringliggende lande i EU opererer ligeledes med en entry-exit 
tariferingsmodel. Udformningen af tariferingsmodellen er forskellig, men i størstedelen af 
de øvrige landes systemer er der i varierende grad tarifdifferentiering.   

47. Nogle systemer har differentierede entry tariffer (CRT GAZ, Frankrig). Andre har 
uniforme entry tariffer, men differentierede exit tariffer mod grænsepunkterne. Et system 
har et uniformt entry-exit system (GUD, Tyskland), men entry tarifferne er forskellig fra 
exit tarifferne og et andet system (National Grid, UK) har differentierede entry tariffer og 
differentierede exit tariffer i hvert aftagspunkt.  I de fleste TSO tarifsystemer er prisen i 
samme punkt forskellig afhængig af retning (også kaldet backhaul rabat).10 Tabel 1 i Bilag 
2 skitserer i store træk tarifsystemerne i de omkringliggende lande.  

48. I flere lande anvendes omkostningsallokering til punkter og strækninger, særligt til 
prissætning af entry kapacitet. Omkostningsindikatorer som afstand, rørdiameter, 
kompressorstationer og øvrige anlæg anvendes til at fordele omkostningerne fra 
systemernes midtpunkt til de individuelle punkter. Det ses fx, at Ellund entry (mod 
Tyskland) er højere end for entry punkter tættere på Open Grids hovedmarked i midten af 
Tyskland. 

49. For så vidt angår opdelingen af kapacitets- og volumentarif, er der forskel på 
opdelingen af disse i de omkringliggende lande. Et fællestræk er dog, at langt de fleste har 
en høj andel af kapacitetsbetaling – typisk på omkring 100, 95 eller 75 pct. Undtaget herfra 
er dog UK og Spanien11, jf. figur 1 nedenfor. 

 
 
 

                                                 
10 Se tabel 2 i Energinet.dk’s anmeldelse. (Bilag 1). 
11 Spanien kan ikke sammenlignes med Danmark, da Spanien har en høj andel LNG import. LNG (Liquified 
Natural Gas) er en flydende form for naturgas (nedkølet naturgas), der kan transporteres i store, 
specialbyggede skibe. Et land med høj andel LNG import, vil blive forsynet med gas fra LNG skibe, der 
lægger til en LNG terminal ved en havn, hvor gassen bliver opvarmet og omdannet til naturgas, for derefter 
at blive transporteret ind i det landbaserede transmissionssystem.  
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Figur 1: Forhold mellem kapacitets- og volumenindtægter i forskellige 
medlemslande:  
 

 

Kilde: Energinet.dk/KEMA/DGTREN Tariff Study, 2010. 

50. Energinet.dk anfører, at systemalder og regulering har stor indflydelse på 
CAPEX/OPEX forholdet hos de forskellige systemoperatører.   

51. I løbet af 2013 og 2014 bliver der i ACER udarbejdet overordnede retningslinjer 
(Framework Guideline) og senere i ENTSO-G udarbejdet en netregel (network code) med 
det formål at få bindende og harmoniserede tariferingsprincipper på tværs af EU. Se 
nedenfor i Lovgrundlag. 

 
Energinet.dk’s “Open Season”  
 
52. ”Open season” er en tofaset udbudsmodel, som giver markedsaktørerne mulighed for at 
byde ind på lange transportkontrakter på nyetableret transmissionskapacitet. Ligeledes 
forpligter transmissionsselskabet (Energinet.dk) sig til at etablere kapaciteten, hvis 
efterspørgslen er tilstrækkelig stor. Open Season giver relativt sikre investeringssignaler, 
idet markedsaktørerne afgiver bindende bud for en væsentlig del af den nye, øgede 
kapacitet. I Energinet.dk’s Open Season blev en betydelig del af den nye kapacitet friholdt 
til korte kontrakter, som senere udbydes til nye og eksisterende markedsaktører. 
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53. Energinet.dk’s ”Open Season” skulle afdække det kommercielle markeds efterspørgsel 
på ny kapacitet i grænsepunkter, dvs. i Ellund (grænsepunktet ved Tyskland) og Dragør 
(grænsepunktet ved Sverige). I Energinet.dk’s Open Season i 2009 pegede aktørerne på, at 
en forstærkning af importkapaciteten ved Ellund var det vigtigste for det danske marked. 
Den efterspurgte importkapacitet ved Open Season var lidt større end 
kompressorstationens kapacitet. Energinet.dk besluttede af hensyn til på sigt at undgå 
flaskehalse på tværs af grænsen mellem Danmark og Tyskland, for derved at bidrage til et 
velfungerende marked, samt af hensyn til forsyningssikkerheden på det danske og svenske 
marked at foretage en dublering af rørledningen mellem Ellund og Egtved.  

54 ”Open Season” udbuddet blev der ikke fastlagt præcise tariffer, men Energinet.dk gav 
indikationer på tarifniveauet. Energinet.dk gav dog en forventning til markedet om, at 
tarifferne fremover kunne blive differentierede mellem de enkelte punkter, og at der højst 
ville differentieres med op til +/- 20 pct. i forhold til tariffen i øvrige punkter. Energinet.dk 
har begrundet ønsket om at begrænse prisspredningen med et ønske om at bevare en 
homogen prisstruktur på et mindre marked (som det danske) samt et ønske om at kunne 
skærme Open Season deltagerne mod metodeændringer, der markant ændrer ved 
forudsætningerne for Open Season kontrakternes indgåelse. Endelig peger Energinet.dk på, 
at fremtidige udvidelser af systemet, der ikke kan finansieres inden for marginalt tariftillæg 
på maksimalt +/- 20 pct., kan betinges af brugernes investeringsbidrag.  

55. Der blev i forlængelse af udbudsmaterialet indgået en kapacitetsaftale mellem hver 
”Open Season” deltager (aktøren) og Energinet.dk (Capacity Agreement (Open Season 
2009)). Det blev i aftalen fastlagt for henholdsvis entry Ellund og exit Ellund, hvor meget 
kapacitet, aktøren har reserveret og for hvor lang tid (long-term-capacity). I denne aftale 
fremgik det, at der ikke var aftalt en specifik tarif for den nye OS 2009 infrastruktur, men 
at de til enhver tid gældende tariffer ifølge Regler for Gastransport (RFG)12 ligeledes 
skulle finde anvendelse for Open Season kapaciteten (OS 2009)13. Tariffer for Open 
Season kapaciteten skulle således svare til tariffen for den almindelige og øvrige kapacitet i 
transmissionssystemet.14 

56. I regelsættet for OS 2009, som er juridisk bindende for Energinet.dk og deltagerne15 
følger ligeledes (punkt 9), at tariffer og omkostninger relateret til den allokerede OS 2009 
kapacitet skal blive reguleret af bestemmelserne i de til enhver tid gældende Regler for 
Gastransport, og at tariffen for OS 2009 kapaciteten skal være identisk med tarifferne 
relateret til kapacitet allokeret i overensstemmelse med RfG. Det fremgik også, at 
tarifferne for OS 2009 kunne blive ændret, og at de ikke ville blive endeligt fastlagt, før 
den ny infrastruktur bliver taget i brug af aktørerne. Endelig følger det i regelsættet om de 
fremtidige tariffer, at når Energinet.dk tilfører betydelig ny infrastruktur, og når 
transportmønstre (flow) ændres, så vil dette have en væsentlig indflydelse på tarifferne. 
Det blev dog fremhævet, at Energinet.dk ikke ville fastsætte tariffer alene for OS 2009, da 
tarifferne for OS 2009 kapaciteten skal være identisk med de til enhver tid gældende 
tariffer for transport af gas i det danske transmissionssystem.  

                                                 
12 RfG, Regler for Gastransport, er Energinet.dk’s vilkår for adgang til og brug af transmissionssystemet. 
13 OS 2009 kapacitet er defineret som kapacitet tillagt et givent (entry/exit) punkt som en konsekvens af en 
udvidelse af det aktuelle punkt.  
14 Jf. Capacity Agreement (Open Season 2009) between the Participant and Energinet.dk Gastransmission, 
punkt 5.  
15 Rules for open season 2009, general rules for Energinet.dk Gastransmission´s open season procedure 2009 
”Rules for OS 2009” version 2.0., 31. juli 2009 
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Metodeanmeldelsen 

57. Energinet.dk ønsker at de nye metoder til fastsættelse af tarifferne træder i kraft den 1. 
oktober 2013 i form af nye tariffer for gasåret 2013-2014. Normalt offentliggøres 
Energinet.dk’s transporttariffer i september, inden gasårets start (gasåret løber fra 1. 
oktober til 30. september året efter). Fremover skal Energinet.dk’s offentliggørelse af nye 
transporttariffer synkroniseres med auktionskalenderen i den nye europæiske netregel for 
kapacitetsallokering (network code CAM). Hensynet til auktionskalenderen nødvendiggør, 
at Energinet.dk’s tariffer for gasåret 2013-14 udmeldes allerede den 1. april i stedet for den 
1. september, også selvom tarifferne først træder i kraft ved gasårets begyndelse pr. 1. 
oktober 2013. 

58. Siden auktioner blev indført i oktober 2011 er auktionsdesignet blevet videreudviklet 
og stadigt mere harmoniseret imod en fælles europæisk praksis. I år udbydes kapacitet i 
Nordvesteuropa for første gang på en fælles platform, ”PRISMA”, der drives af flere 
systemoperatører i fællesskab, herunder Energinet.dk. Salg af kapacitet på Energinet.dk’s 
grænsepunkter Ellund og Dragør sker derfor fremover på den fælles europæiske 
auktionsplatform, PRISMA. PRISMA er en forkortelse for ”european PRImary and 
Secondary Market”.16   

59. Beslutningen om at afholde auktioner for gasåret 2013/2014 blev truffet endeligt på et 
styregruppemøde i PRISMA den 22. november 2012, og tidsplanen for udvikling og 
implementering af PRISMA platformen og den fælles auktionskalender blev endeligt aftalt 
mellem systemoperatører og nationale regulatorer på et møde i december 2012. 

60. Energinet.dk sigter på, at investerings- og driftsomkostninger i Ellund-Egtved får 
tarifmæssig påvirkning fra gasåret 2013/2014, dvs. fra 1. oktober 2013. Samtidig har 
auktionskalenderen og opstart af PRISMA medført, at tariffen for gasår 2013/2014 
(nødvendigvis må) udmeldes til markedsaktørerne som en referencepris for auktionerne på 
PRISMA, inden Energitilsynet har godkendt metoden.  

61. Energinet.dk har oplyst, at hvis de foreslåede ændringer til tarifmetoden fuldt eller 
delvist afvises af Energitilsynet, er konsekvensen enten, at tariffer justeres forud for 
oktober 2013 (en indarbejdet betingelse i Regler for Gastransport), gentagelse af 
kapacitetsauktioner eller efterfølgende korrektion med udgangspunkt i 
overdækningsmetoden. I forbindelse med udmeldingen af referencepriser vil der blive 
taget eksplicit højde for, at Energitilsynet skal godkende metoden, før de udmeldte tariffer 
får endelig virkning.  

 
A) Princip for vægtning af kapacitets- og volumenbetaling i tariferingen  
 
62. Som nævnt ovenfor er Energinet.dk’s transmissionsbetaling opdelt i en fast og variabel 
betaling. Energinet.dk’s transmissionsbetaling er i dag sammensat af 75 pct. 
kapacitetsbetaling (fast betaling) og 25 pct. volumenbetaling (variabel betaling). 
Energinet.dk har siden 2004 haft samme, faste tarifstruktur på 75/25.  Adgangen til 
systemet og markedet har ændret sig mod et stadigt mere fleksibelt system. I den 
forbindelse kan fx nævnes Energinet.dk’s tiltag med at igangsætte en handelsplads for gas i 

                                                 
16 Se bilag 2 for flere detaljer om PRISMA. 
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Danmark i 2008, Gaspoint Nordic (tidligere Nordpool Gas), samt indførelsen af auktioner 
ved Ellund.  

63. Energinet.dk ønsker fra oktober 2013 at ændre tariferingsstrukturen i 
transmissionstariffen til en omkostningsægte tarifstruktur.  Samtidig vil vægtningen 
mellem den faste og variable betaling fremover løbende kunne ændre sig år for år i forhold 
til de aktuelle bagvedliggende omkostninger. Den nye metode indebærer således: 

• Omkostningsægte tarifstruktur i forhold til kapacitet/volumen 

• Vægtningen mellem kapacitets- og volumenbetalingen vil variere årligt i forhold til 
de aktuelle omkostninger 

Figur 2: De samlede indtægter fra kapacitetsbetalingen i forhold til de 
bagvedliggende faktiske kapacitetsomkostninger i perioden 2005-2012. 

 

Note: Da Energitilsynet godkendte den nuværende tarifstruktur på 75/25 i 2004 udgjorde 
kapacitetsomkostningerne ca. 95 pct. af de samlede omkostninger. Hensigten var, at tarifstrukturen i rimelig 
grad skulle afspejle de bagvedliggende omkostninger, samtidig med at adgangen til systemet skulle være 
fleksibel og afspejle brugernes forskellige profil (loadfaktor).  Energinet.dk har ikke kunnet fremskaffe de 
konkrete data for 2004, hvorfor figuren kun viser 2005 og frem. 

Kilde: Energinet.dk 

64. Det ses ovenfor af figur 2, at kapacitetsomkostningernes (CAPEX) andel i forhold til 
de samlede omkostninger gradvist er blevet mindsket. I 2005 udgjorde 
kapacitetsomkostningerne ca. 75 pct. af de samlede transmissionsomkostninger, mens de i 
2012 udgjorde under 50 pct. af de samlede omkostninger. I hele perioden har indtægterne 
fra kapacitetsbetalingen imidlertid været på omkring 75 pct. af den samlede 
transmissionsbetaling, da den gældende tarifstruktur netop er kendetegnet ved, at 
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vægtningen er fast, uafhængig af udviklingen i de faktiske omkostninger, som naturligt kan 
svinge over tid. 

65. Den ønskede nye metode baserer sig på fordelingen af den til enhver tid aktuelle 
omkostningsbase og ikke på faste andele: Kapacitetstariffer beregnes for at kunne dække 
kapitalomkostningerne, mens volumenbetalingen fastsættes ud fra drifts- og 
vedligeholdsomkostningerne.  

66. Den fremtidige vægtning af kapacitets- og volumenbetaling vil fremover derfor være 
defineret således:  

• Kapacitetstariffen: beregnes som kapitalomkostninger (renter og afskrivninger) 
divideret med kapacitetsreservationer, 

• Volumentariffen: beregnes som driftsomkostninger divideret med de transporterede 
mængder 

• Brændselsomkostninger indgår under driftsomkostningerne i volumentariffen 
 

67.Volumenbetalingen udgør p.t. 25 pct. af gastransmissionens samlede indtægter. 
Fremover vil volumenbetalingen blive fastsat ud fra de reelle (budgetterede) 
driftsomkostninger (samtlige omkostninger fratrukket kapitalomkostningerne) og dermed 
vil forholdet mellem kapacitet og volumen variere i takt med udviklingen af 
driftsomkostningerne.  

68. Energinet.dk har oplyst, at baggrunden for ændringen skyldes ændrede markedsforhold 
og forventning om faldende transportmængder samt ændret transportflow, jf. figur 3 
nedenfor. 

Figur 3: Forventet mængdeudvikling baseret på februar 2013 fremskrivning 

 

Kilde: Energinet.dk 

69. Energinet.dk anfører, at formålet med ændringen er at understøtte det nuværende og 
fremtidige marked. Energinet.dk forventer, at metodeændringen vil:  

• flytte omkostninger fra systemadgang til systemanvendelse – dette vil kunne sænke 
adgangsbarrieren til systemet;  
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• modvirke effekten af stigende kapacitetstariffer som funktion af faldende 
transportmængder og derigennem kunne reflektere frigjort kapacitet i et vigende 
marked med øget efterspørgsel på kapacitet til fleksibel anvendelse; 

• fastholde transit fra Nordsøen til Tyskland i konkurrencen med den direkte offshore 
forbindelse til det Hollandske marked, hvor transporten passerer udenfor den 
danske transmission; 

• drage fordel af, at der kommer auktioner på dagskapacitet, og derved smidiggør 
adgangen til nettet for den enkelte aktør; 

• styrke evnen til at forudsige kapacitetstariffer, hvilket er en fordel, når kapacitet fra 
foråret 2014 skal udbydes til faste priser 15 år frem på auktioner. 
Kapitalomkostninger kan alt andet lige fremskrives med større sikkerhed end 
øvrige omkostninger; 

• afklare flaskehalsindtægter i auktioner på grænsepunkter, som en separat indtægt 
uafhængig af volumenbetalinger. 
 

70. Energinet.dk peger på, at kapacitetsbetalingen giver transportkunderne en stærk 
tilskyndelse til at udnytte systemets begrænsede kapacitet effektivt, mens 
volumenbetalingen sikrer, at selv meget effektive transportkunder betaler afhængigt af 
deres andel af den samlede gasmængde, der er transporteret gennem perioden.  

71. Energinet.dk mener, at der ikke nødvendigvis er en fast fordeling af kapacitets- og 
volumenbetaling, som understøtter ethvert gasmarked uafhængigt af markedsforhold og 
omkostningsstruktur. Den nuværende metodeændring er begrundet i ændrede 
markedsforhold med behov for fleksibel adgang til systemet og tilpasning til europæisk 
regulering (stabilisering af omkostningsbasen). 

72. Konkret vil en godkendt ændring af tarifstrukturen for 2013 indebære, at 
kapacitetsbetalingen vil udgøre 54 pct. af omkostningsbasen og volumenbetalingen vil 
udgøre 46 pct. af omkostningsbasen. Tarifstrukturen vil i så fald for oktober 2013-oktober 
2014 være 54/46 (i gennemsnit). Den konkrete tarifstruktur for oktober 2014 – oktober 
2015 kan variere i forhold til ovennævnte, men princippet vil være det samme – 
kapacitetsbetalingerne fastsættes ud fra kapitalomkostninger, og volumenbetalingerne 
beregnes ud fra driftsomkostninger. 

73. Ved idriftsættelsen af den anmeldte metode om ændring af forholdet mellem 
kapacitets- og volumenelementet vil Energinet.dk’s indtægter fra kapacitetstariffen 
mindskes mens indtægterne fra volumentariffen øges. På sigt vil forholdet mellem 
kapacitetstarif og volumentarif variere afhængigt af udvikling i forholdet mellem faste 
omkostninger til investeringer i anlæg og variable omkostninger til at drive anlæggene. 

74. For slutkunder med samme årligt forbrug vil påvirkningen af den samlede betaling 
afhænge af slutkundernes såkaldte load faktor17 (mellem 0 og 1). En slutkunde med en høj 
udnyttelsesgrad af kapaciteten (en høj load faktor) vil foretrække en højere kapacitetstarif, 
idet det nedbringer volumentariffen. 

75. Energinet.dk har oplyst, at for kunder med en load faktor på ca. 0,6 vil kundernes 
betaling ikke blive påvirket af ændringerne. 

                                                 
17 En slutkundes load faktor er: Slutkundens gennemsnitlige forbrug/ slutkundens højeste forbrug. Det er 
nødvendigt altid, at betale kapacitetstarif for det maksimale forbrug, idet det normalt ikke på forhånd kan 
vides, hvornår slutkunden aftager det maksimale forbrug. 
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76. Sekretariatets beregninger har vist, at en kunde med en load faktor på 0,7 vil kunne 
komme til at betale ca. 3 pct. mere i transmissionstariffer, mens kunder med en load faktor 
med 0,2 vil skulle betale ca. 17 pct. mindre i transmissionstariffer. 

77. Kunder med interesse i en høj kapacitetsandel af tarifomkostningsbasen er kunder med 
en høj load-faktor, hvilket udtrykker en høj udnyttelsesgrad af en kapacitetsreservation. 
Omvendt vil kunder med interesse i en fleksibel adgang til transmissionskapaciteten 
(kunder med ujævnt forbrug) foretrække en højere volumentarif, idet det nedbringer 
kapacitetstariffen. 

B) Princip for indregning af nye aktiver i omkostningsbasen  
 
Ellund-Egtved investeringen 
 
78. På baggrund af den tidligere nævnte ”Open Season” proces ansøgte Energinet.dk i 
oktober 2009 om at etablere en kompressorstation og foretage en dublering af 
gasrørledningen fra den tyske grænse til Egtved. Både kompressorstationen og dubleringen 
af gasrørledningen skulle anvendes til import af naturgas fra Tyskland fra oktober 2013.18 
Den efterspurgte importkapacitet ved Open Season var procentvis en smule større end 
kompressorstationens kapacitet.19 

79. Klima- og energiministeren (nu Klima- energi- og bygningsministeren) godkendte 29. 
januar 2010 etableringen af den ansøgte kompressorstation, mens dubleringen af 
rørledningen blev godkendt af klima- og energiministeren i maj 2010. Klima- og 
energiministeren havde iværksat en analyse af, hvordan de danske anlæg og rørledninger i 
Nordsøen kunne udnyttes bedst muligt sammen med infrastrukturen på land, og hvorledes 
transport af den nødvendige gas til dækning af det danske og svenske forbrug kunne 
gennemføres på kortere og længere sigt. Analysen resulterede i en rapport med anbefaling 
af, at transmissionsrørledningen mellem Ellund og Egtved skulle dubleres.20  

80. Dubleringen af rørledningen blev godkendt for dels at sikre tilstrækkelig ledig 
kapacitet, så flaskehalse i fremtiden undgås, hvilket skal medvirke til at sikre et 
velfungerende marked, og dels for at sikre forsyningssikkerheden21 på det danske og 
svenske marked.  

81. Hvis der ikke var investeret i rørdubleringen, ville der kun have været kapacitet til 
Open Season deltagerne. Dette ville betyde, at der i en længere årrække ikke ville være ny 
kapacitet til andre markedsaktører, herunder heller ikke adgang til korte 
kapacitetsprodukter. Adgangen til at transportere gas fysisk ind i Danmark ved Ellund ville 
dermed have været fastlåst til Open Season deltagerne i en længere årrække.22 

                                                 
18 Import fra Tyskland betyder, at gassen kommer fra den tyske infrastruktur. Selve gassen kan være tysk, 
hollandsk, norsk eller russisk, etc. 
19 Hvis kompressorstationens kapacitet sættes til 100 pct. var efterspørgslen ved Open Season 09 på 104 pct.  
20 ”Udbygning af infrastrukturen til transport af naturgas med henblik på fremtidig import til Danmark”, 
sammenfatning og anbefalinger, maj 2010, se www.ens.dk. 
21 ”Udbygning af infrastrukturen til transport af naturgas med henblik på fremtidig import til Danmark”, 
sammenfatning og anbefalinger, maj 2010, side 12. 
22 Det fremgår af analysen, at Energitilsynet og Konkurrencestyrelsen har peget på, at der til stadighed bør 
være 30 pct. ledig kortsigtet kapacitet for at undgå flaskehalse, og dermed medvirke til at sikre et 
velfungerende marked, hvor også nye markedsaktører er garanteret adgang til kapacitet.  Anbefalingen er 
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82. Det blev endvidere vurderet i analysen, at hvis dubleringen af rørledningen ikke blev 
foretaget, ville der indtil år 2017 være risiko for, at der i perioder ikke kunne leveres 
tilstrækkeligt med gas til at forsyne det danske og svenske marked. Baggrunden herfor var, 
at hvis gas fra Nordsøen var eneste fysiske forsyningsvej, ville der i perioder være risiko 
for, at gassen fra Nordsøen ikke ville være tilstrækkelig til at forsyne markedet.23 
Dubleringen af rørledningen er i den forbindelse nødvendig for at kunne sikre, at transport 
af gas fra Tyskland i tilstrækkelige mængder kan komme ind i det danske 
transmissionssystem,24 så det danske og svenske marked ikke kun er afhængig af forsyning 
af gas fra den danske del af Nordsøen.  

83. Investeringerne i de nybyggede transmissionsanlæg er foretaget med støtte fra EU på 
ca. 735 mio. DKK, hvilket er ca. halvdelen af anlægsinvesteringen, jf. tabel 1 nedenfor, der 
viser anlægsinvesteringen fordelt på Ellund-Egtved rørdubleringen og kompressorstationen 
i Egtved: 

Tabel 1: Anlægsinvesteringen og EU tilskud 
Investering, mio. 
DKK 

Ellund-Egtved 
rørdublering 

Egtved 
kompressorstation 

Samlet investering 

Samlede 
anlægsinvestering, 
brutto 

800,6 749,7 1.550,3 

EU tilskud 379,6 355,4 735 
Anlægsinvestering, 
netto 

421,0 394,2 815,3 

Kilde: Energinet.dk 
 
84. Det er kun Energinet.dk’s kapitalomkostninger (afskrivninger og renter) forbundet med 
nettoinvesteringen på 815,3 mio. DKK, som Energinet.dk vil indregne i det samlede 
tariferingsgrundlag fremadrettet. 

Beskrivelse af princip for differentierede entry-exit tariffer  

85. Kapacitetsbetalingen for adgang til og brug af Energinet.dk’s transmissionssystem har 
indtil nu været uniform, dvs. ens for alle entry/exit punkter. Ellund udvidelsen betyder, at 
Danmark fremover vil blive forsynet med gas fra både Nordsøen (via Nybro) og Tyskland 
(via Ellund). Energinet.dk har oplyst, at såfremt det uniforme princip videreføres til også at 
gælde for de nye investeringer, vil alle systembrugere skulle betale for anlæg, som kun 
nogle systembrugere gør brug af.  

86. Energinet.dk ønsker med metodeændringen at ændre den uniforme entry-exit tarifering, 
så kapacitetsbetalingen bliver forskellig på de respektive entry/exitpunkter. Fremover vil 
kapacitetsbetalingen i Energinet.dk’s entry-exit system således være differentieret.  

87. Det er Energinet.dk’s hensigt med metodeændringen, at Energinet.dk’s andel af 
investeringen til den øgede importmulighed fra Tyskland (kompressorstationen) 

                                                                                                                                                    
givet som en mundtlig udtalelse fra Sekretariatet i analysearbejdet og gennem dialog med Energinet.dk i 
Open Season forløbet. Der er således alene tale om en anbefaling og ikke en afgørelse. 
23 Pga. at produktionen i den danske del af Nordsøen er aftagende, tekniske problemer på anlæggene ved 
Tyra feltet samt hvis gas fra felterne blev leveret via NOGAT til Holland, se Sammenfatning. 
24 Pga. tekniske problemer på anlæggene ved Tyra feltet samt hvis gas fra felterne blev leveret via NOGAT 
til Holland, se Sammenfatning 
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hovedsageligt allokeres til Ellund entry punktet, og at Energinet.dk’s andel af 
investeringen i dubleringen af rørledningen allokeres til den danske exitzone og exit 
Dragør. Nybro-punktet friholdes fra omkostningerne til kompressorstation og dublering af 
rørledningen. Kapitalomkostninger ved eksisterende infrastruktur fordeles fortsat ligeligt 
mellem de respektive entry/exit punkter. Det er kun kapacitetsbetalingen, der vil være 
delvist differentieret, idet den variable betaling (volumentariffen), der er baseret på drifts- 
og vedligehold etc. fortsat vil være ens i alle aftagspunkter (exitpunkter).   

88. I figur 4 nedenfor ses, hvilke punkter der pålægges et differentieret tarif-element. 

Figur 4: Oversigt over punkter med differentiering  
 

 

Kilde: Energinet.dk 

89. Fremover vil Energinet.dk indføre tre omkostningsbegreber i tariferingsmetoderne: 
CAPEX (generelt element) og CAPEX (specifikt element) samt OPEX (drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger).  

90. Energinet.dk’s kapitalomkostninger (CAPEX: afskrivninger og renteomkostninger) vil 
blive opdelt i kapitalomkostninger til Ikke-dedikerede aktiver og kapitalomkostninger til 
Dedikerede aktiver.   

91.  De ikke-dedikerede aktiver er de nuværende anlægsaktiver, dvs. aktiver relateret til det 
eksisterende transmissionssystem. Kapitalomkostningerne hertil vil være ens for alle 
punkter – dvs. det bliver en generel kapacitetsbetaling ens for alle punkter.  

92. De dedikerede aktiver er de nye anlægsaktiver: kompressorstation og rørdubleringen af 
Ellund-Egtved. Kapitalomkostningerne til de nye anlægsaktiver vil blive fordelt på 
specifikke punkter. Energinet.dk har forklaret, at hensigten hermed er, at systembrugere, på 
hvis foranledning systemudvidelsen er foretaget i større grad bidrager til betalingen heraf, 
således at tarifferne i højere grad end tidligere vil reflektere de faktiske omkostninger til 
brug for det aktuelle punkt.   
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93. Energinet.dk’s metodeanmeldelse indebærer desuden, at OPEX (drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger inkl. brændselsomkostninger), herunder også OPEX for de 
nye anlæg, betragtes som del af det samlede system. Herved tilgodeses ifølge Energinet.dk 
alle transportkunder og forbrugere. Metodeanmeldelsen indebærer således, at den variable 
betaling stadig vil være uniform.  

94. Nedenfor i figur 5 ses en model for det anmeldte nye tariferingsprincip med 
differentieret kapacitetsbetaling på de specifikke punkter. 

Figur 5: Model for det nye tarifprincip – Struktur for differentierede 
kapacitetstariffer 
  

 

 
Kilde: Energinet.dk 
 
 
95 Den foreslåede metodeændring vil føre til ændret transportbetaling for 
transportkunderne afhængigt af, hvorfra transportkunderne leverer gassen ind i systemet og 
hvor de transporterer gassen hen. Desuden vil betalingen afhænge af, hvilken loadfaktor 
kunden har. Tabellen nedenfor viser transportkunders betaling for transport af gas 
modtaget i Nybro Entry eller Ellund Entry og leveret til Exit Zonen eller Dragør Exit for 
transportkunder med forskellige load-faktorer.25 

  

                                                 
25 Tabellen viser kun ændringer i forhold til metodeændringen vedr. princip for indregning af nye aktiver i 
omkostningsbasen..  
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Tabel 2a. Ændring af betaling af transporttariffer for forskellige transportkunder 
ved leveringen til Exit-zonen eller Dragør Exit.  

Transportkunde A 

Årlig mængde 3.039.250 KWH (250.00 m3)  

Loadfaktor entry og exit = 0,7 

 DKK Ændring i Pct. 

Uden metodeændring 15.586  

Med ny metode for 
indregning af aktiver (Ellund 
Entry) 

16.063 3,39 

Med ny metode for 
indregning af aktiver (Nybro 
Entry) 

15.161 -2,41 

Transportkunde B 

Årlig mængde 3.039.250 KWH (250.000 m3)  

Loadfaktor entry og exit = 0,2 

Uden metodeændring 43.663  

Med ny metode for 
indregning af aktiver (Ellund 
Entry) 

45.507 4,22 

Med ny metode for 
indregning af aktiver (Nybro 
Entry) 

36.138 -3,00 

Transportkunde C 

Årlig mængde 3.039.250 KWH (250.000 m3)  

Loadfaktor entry og exit = 0,5 

Uden metodeændring 20.036  

Med ny metode for 
indregning af aktiver (Ellund 
Entry) 

20.774 3,68 

Med ny metode for 
indregning af aktiver (Nybro 
Entry) 

19.512 -2,62 

Kilde: Energinet.dk (beregning af 2014-tariffer) 

96. Energinet.dk vil placere kapitalomkostningerne til kompressorstationen i Egtved på 
Ellund entry. Energinet.dk begrunder dette med, at kompressoren var det første og 
nødvendige trin i Ellund udvidelsen, som var foranlediget af en såkaldt ”Open Season 
proces”. Deltagerne i Open Season pegede specifikt på et behov for kapacitet i dette punkt.  

97. Energinet.dk besluttede at udvide systemet med et Trin 2, dubleringen af rørledningen 
fra Ellund til Egtved. Udvidelsen skulle forhindre fremtidige flaskehalse ved grænsen 
(Ellund), sikre systemets sammenhæng med nabomarkederne og skulle fortrænge 
fremtidige omkostninger til opretholdelse af nødforsyningskrav. Endvidere er dubleringen 
ifølge Energinet.dk foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden, så det danske og svenske 
marked ikke mangler gas.  

98. Energinet.dk vil placere kapitalomkostningerne ved dubleringen af rørledningen på 
exitzonen og Dragør exit. Når kapitalomkostningerne placeres på ”exitzonen”, betyder det, 
at kapacitetsbetalingen for at transportere gas ind i exitzonen øges, dvs. at det bliver dyrere 
at transportere gas ind i distributionsområderne, der hvor leverandørerne forsyner 
slutbrugerne (husholdninger og virksomheder). Exitzonen kan derfor også sidestilles med 
detailmarkedet. Når kapitalomkostningerne placeres på ”Dragør exit” betyder det, at det 
bliver dyrere at transportere gas ind i Sverige. 
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99. Nybro og Ellund exit vil ikke blive pålagt kapitalomkostninger for de nye 
investeringer. Energinet.dk har oplyst, at systembrugerne i Nybro og Ellund exit ikke skal 
bidrage til de nye anlæg, da Nybro og Ellund Exit ikke får gavn af hverken rørdubleringen 
eller kompressorstationen. Transportruten fra Nybro til Ellund exit vil derfor blive billigere 
i forhold til øvrige ruter i transmissionssystemet. Dette har betydning for fx 
Nordsøproducenter, der anvender Danmark som transitland via Ellund exit. 

100. Figur 6 nedenfor illustrerer Energinet.dk’s forventede omkostningsbase for et type-år 
i perioden 2014-2020, hvor OPEX, CAPEX og brændselsomkostninger er fordelt på 
henholdsvis de eksisterende aktiver, rørledning og kompressor i forhold til Energinet.dk’s 
forventninger til de realiserede omkostninger.   

Figur 6: Energinet.dk’s forventede omkostningsbase for et type-år i perioden 2014-
2020 

 

Kilde: Energinet.dk 

101. For 2014 forventer Energinet.dk, at OPEX for kompressorstationen at udgøre omkring 
15 mio. DKK og brændselsomkostninger for kompressorstationen ligeledes ca. 15. mio. 
DKK. CAPEX for kompressorstation og rørdubleringen forventes at udgøre ca. 45 mio. 
DKK årligt. Således forventes de variable omkostninger (OPEX inkl. brændsel) relateret til 
den ny infrastruktur dermed at udgøre omkring 40 pct. af de samlede omkostninger til den 
ny infrastruktur årligt.  

102. Nedenfor i tabel 2b ses tarifferne fra oktober 2013 med og uden metodeændring 
baseret på Energinet.dk’s forventede transportmænger og budgetterede omkostninger for 
perioden:26   

  

                                                 
26 Forudsat at Energitilsynet godkender de anmeldte metoder. 
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Tabel 2b: Entry/exit tariffer pr. 1. oktober 2013  
Entry/exit kapacitet 
(årsprodukter) 

DKK/kWh/time/år 
med 
metodeændring 

DKK/kWh/time/år 
uden 
metodeændring 

Entry Ellund  9,27 8,13 
Entry Nybro, BNG, 
Dragør 

7,45 8,13 

Exit Ellund 7,45 8,13 
Exit zonen Nybro  8,04 8,13 
Exit Dragør 8,04 8,13 
Kilde: Energinet.dk 

103 Tabellen ovenfor viser i den midterste kolonne tarifferne pr. 1. oktober 2013, såfremt 
den ny metode bliver godkendt, og der bliver indført differentierede entry/exit tariffer. Det 
fremgår, at tarifferne i de respektive entry/exit punkter er forskellige: Entry Nybro og exit 
Ellund bliver med en tarif på 7,45 DKK/kWh/år de billigste punkter i systemet og entry 
Ellund med en tarif på 9,27 DKK/kWh/år det dyreste punkt.  Transportruten entry Ellund 
til enten exitzonen eller Dragør bliver den dyreste ”rute” og transportruten Nybro entry til 
exit Ellund bliver den billigste rute. Der vil således fremover være en prisspredning 
mellem punkterne. Energinet.dk har oplyst, at Energinet.dk vil bestræbe sig på, at denne 
prisspredning ikke overstiger +/- 20 pct.  

104. Hvis Energinet.dk bibeholder de uniforme entry/exit tariffer vil tariffen i de respektive 
entry/exit punkter fortsat være ens. Pr. 1. oktober 2013 vil tariffen være 8,13 DKK/kWh i 
alle punkter. I forhold til en uniform tarif på DKK 8,13 betyder en differentiering af 
entry/exitpunkterne således, at nogle punkter bliver billigere og nogle punkter dyrere.  

Anvendelse af kompressoren i Egtved 
105. Det danske transmissionssystem har ikke tidligere haft en kompressor til tryksætning 
af gassen i selve transmissionssystemet. Kompressorerne ved platformene i den danske del 
af felterne i Nordsøen (Tyra øst platformen) samt kompressorer i de to gaslagre i Stenlille 
og Ll. Torup har hidtil leveret det nødvendige tryk for at kunne sikre et tilstrækkeligt tryk 
for naturgassen i det danske transmissionssystem. Kompression har således ikke været en 
del af transmissionsydelsen, og har heller ikke været indeholdt i transmissionstariffen i 
Danmark, da gassen, når den blev leveret ind i transmissionssystemet, allerede havde et 
tilstrækkeligt tryk pga. kompression fra Nordsøen. Denne kompression har været leveret af 
og betalt af producenterne i Nordsøen.  

106. Den ny kompressorstation er placeret i Egtved og har en central placering i 
transmissionssystemet. Dette giver mulighed for kompression i flere retninger af systemet. 
Som det tidligere fremgår, er kompressoranlægget fortrinsvist etableret med henblik på at 
muliggøre import af gas fra Tyskland, og efterhånden som import af gas via den dansk-
tyske grænse øges, vil kompressorstationen sammen med den ny rørforbindelse mellem 
Egtved og den tyske grænse være med til at håndtere den øgede import.  

107 I de oprindelig planer var det Energinet.dk’s hensigt at bygge en kompressorstation i 
såvel Langeskov på Fyn som i Ellund. Kompressoranlægget skulle således kun indeholde 3 
kompressorer og være placeret i Ellund. Men Energinet.dk fik godkendt27 at kunne 

                                                 
27 Af Klima- og energiministeren i 2010. 
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opgradere kompressorstationen med en fjerde kompressor. Med den fjerde kompressor 
blev det muligt for Energinet.dk at kombinere de oprindeligt 2 kompressorstationer i 
Ellund og Langeskov til én kompressorstation, som blev placeret centralt i Egtved, se figur 
7 nedenfor. Den fjerde kompressor medførte en øget bruttoinvestering på 68 mio. DKK, 
men EU har overført 135 mio. DKK i støtte hertil, svarende til den tidligere bevilgede 
støtte til den skrinlagte Langeskov kompressorstation.  

Figur 7: Placeringen af kompressorstationen i Egtved 

 

Kilde: Energinet.dk 
 

108. Den nye kompressor giver Energinet.dk mulighed for at arbejde med et højere 
driftstryk i hele transmissionssystemet, hvilket øger den kommercielt tilgængelige 
kapacitet i systemet og styrker forsyningssikkerheden i forskellige situationer. Den fjerde 
kompressor vil samlet give øget fleksibilitet og robusthed i det danske 
transmissionssystem.  

109. Energinet.dk har oplyst, at konkret betyder kompressorens samlede funktioner, at 
transmissionssystemet fra idriftsættelsen den 1. oktober 2013 bliver mere robust overfor 
uforudsete driftsproblemer i hele systemet, da kompressoren giver Energinet.dk mulighed 
for at ”suge” og ”blæse” i alle retninger. Derudover øger kompressoren 
forsyningssikkerheden særligt i Østdanmark og Sverige, fordi Energinet.dk med 
kompressoren kan øge trykket mod Østdanmark, hvilket giver Energinet.dk en længere 
reaktionstid og mulighed for at sikre forsyningen i en kritisk vintersituation. Kompressoren 
øger også fleksibiliteten i systemet, så der er mulighed for at kunne understøtte et stadig 
mere vedvarende energibaseret energisystem28.  

110. Energinet.dk har med kompressoren også mulighed for at kunne øge injektion og 
udtræk fra lagrene samt mulighed for at kunne suge gas fra Nybro/søledningerne, så det 
bliver muligt for nordsøproducenterne at levere gas med et lavere tryk. En faktisk 
anvendelse af ovennævnte funktioner vil blive forhandlet bilateralt baseret på en konkret 
aftale med de respektive lagerselskaber og/eller Nordsøoperatørerne, og indtil videre 
forventer Energinet.dk ikke at anvende disse funktioner i praksis. I Bilag 2 er udarbejdet en 

                                                 
28 Som fx biogas. 
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tabel med oversigt over Egtved kompressorens funktion og anvendelsesmuligheder på kort 
og længere sigt.  

111. Energinet.dk har oplyst, at det forventes, at der ved den faktiske anvendelse af 
kompressoren ikke vil være en adskillelse af brugen af de enkelte kompressorer, men at 
brugen af kompressorstationens enkelte kompressorer vil variere i hver driftstime.  
Energinet.dk forventer, at der i næste gasår kun vil være 2 kompressorer i drift, og at disse 
2 kompressorer vil suge gassen fra Tyskland, og dermed bruges til Ellund Entry. Der er 
kun en lille sandsynlighed for, at Energinet.dk i nogle få timer om året vil gøre brug af den 
fjerde kompressor. Dette vil fx kunne ske i situationer med meget lave temperaturer, hvor 
Energinet.dk ville kunne have behov for at kunne suge gas fra Ll. Torup lageret eller behov 
for at kunne levere maksimale mængder til Sverige. (kompressor 3 er reserve).    

112. Kompressor 1-3 vil i praksis ikke kun blive anvendt til Ellund, og kompressor 4 vil 
ikke kun blive brugt til det resterende system. Energinet.dk har oplyst, at det derudover 
ikke uden videre er muligt i hver time at få dokumenteret, hvilken kompressor der 
anvendes til præcis hvilken funktion. Energinet.dk anfører, at et sådant 
dokumentationsarbejde vil være yderst ressourcekrævende.  

113. Energinet.dk har oplyst, at det i langt overvejende grad vil være brugere af Ellund 
entry der får gavn af den ny kompressorstation, jf. tabel 3, der viser Energinet.dk’s 
skønsvise forventning til anvendelse.   

Tabel 3. Forventet procentuelle forbrug af kompressorens driftstimer i exit/entry  
zoner 

 Nybro Ellund Zonen Dragør 

Entry 0 ≥ 95 pct. 0 0 

Exit 0 0 ≤ 4 pct. ≤ 1 p. 

Kilde: Energinet.dk 

114. Energinet.dk oplyser, at forud for kompressorstationens idriftsættelse er den præcise 
anvendelse behæftet med usikkerhed, ligesom det forventes, at driften i de første år vil 
afvige fra et mere blivende driftsregime på sigt, når tilstrækkelig fysisk importkapacitet er 
etableret i det danske og i det nordtyske transmissionssystem. Det betyder, at den præcise 
fordeling på kompressorenheder ikke kan bestemmes ex ante, ligesom kompressordriften 
ikke matematisk kan kædes til en specifik anvendelse (import eller levering). Det betyder 
samtidig, at anvendelsen af kompressorstationen forventes at ændre sig over tid.  

115. Ud fra Energinet.dk’s beregninger af provenuet af tarifferne for 2013/14 har 
sekretariatet beregnet den isolerede virkning af afskaffelse af de uniforme tariffer i 2014. 

116. Resultaterne viser, at den årlige betaling efter metodeændringen væk fra de uniforme 
tariffer for en kundetype alt andet lige vil blive godt 3 pct. dyrere i entry Ellund og godt 2 
pct. billigere i entry Nybro. 
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Samlet virkning på slutkunders tariffer ved metodeændringerne 
117. Metodeændringen påvirker, som tidligere omtalt alene transportkundernes tariffer. De 
efterfølgende beregninger af metodeændringernes virkning for slutkunder forudsætter, at 
transportkunderne viderefører den fulde virkning af metodeændringen til slutkunderne.  

118. Det skal endvidere understreges, at en transportkundes samlede reservation af 
kapacitet i transmissionssystemet og faktiske transport af gas ikke nødvendigvis er 
proportional med hver enkelt slutkundes forbrug af gas. Såfremt en transportkunde leverer 
gas til en række forskellige kunder, hvor disses forbrugsmønstre udligner hinanden, vil 
dette fx have indflydelse på transportkundens endelige reservation af transportkapacitet, og 
dermed på den endelige transmissionsbetaling.   

119 Energinet.dk har på baggrund af budgettet for 2014 fastsat tarifferne for de forskellige 
entry/exit punkter. 

120. Den samlede virkning af de 2 metodeændringer vil i de efterfølgende beregninger 
afhænge af den enkelte slutkundes29 kombination af entry/exit punkt og load faktor. 
Kundens load faktor viser kundens gennemsnitlige forbrug i forhold til kundens maksimale 
forbrug, dvs. i hvor høj grad kunden har et jævnt eller ujævnt forbrug. 

121. I tabellerne nedenfor vises virkningerne af de enkelte metodeændringer samt den 
samlede virkning af begge metodeændringer for tre forskellige kundetyper. Kundetyperne 
er valgt for at illustrere tre typiske kundevarianter, der har forskellig størrelse forbrug og 
load faktor. 

122. Det ses af tabel 4-6 nedenfor, at de samlede ændringer af transmissionstarifferne for 
forskellige kundetyper varierer fra ca. -20 pct. til ca. 12 pct. Den samlede betaling for 
naturgas varierer som følge af de nye metodeændringers påvirkning af 
transmissionstarifferne fra -0,51 pct. til 0,09 pct. med de nuværende gaspriser. 

                                                 
29Slutkunder er forbrugere – både private og erhvervsforbrugere. Dvs. kunder, der anvender naturgas til eget 
forbrug. Et kraftvarmeværk er dermed også en såkaldt slutkunde, da værket anvender gassen til ”produktion” 
af varme. En kunde, der leverer gassen videre til andre, er ikke en slutkunde. 
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Tabel 4. Virkning af metodeændringerne for slutkunder (små forbrugere) 
Før metodeændringer (2014-priser)    
          Entry Ellund (DKK)  Entry Nybro (DKK) 
Transmissionsbetaling                                                                                                          152 152 
Samlet betaling (Gas, Lager, 
transport, afgift m.m.)       

      17.568 
 

17.568 

 
Efter metodeændringer (2014- priser) 
A. Ændring af vægtning af 
kapacitets og volumenbetaling 
(2014-priser) 

DKK  Ændring i pct. DKK Ændring i pct. 

 
Transmissionsbetaling                                                            146 -4,08 

 
146 -4,08 

Samlet betaling (Gas, Lager, 
transport, afgift m.m.)       17.560 -0,04 

 
 

17.560 -0,04 
Virkning for slutkunder af 
metodeændring Billigere 

 
Billigere 

B. Indregning af nye aktiver i 
omkostningsbasen 
(differentierede tariffer)  

DKK Ændring i pct. DKK Ændring i pct. 

 
Transmissionsbetaling                                                            158 3,68 

 
148 -2,62 

 
Samlet betaling (Gas, Lager, 
transport, afgift m.m.)       17.575 0,04 

 
 

17.563 
-0,03 

Virkning for slutkunder af 
metodeændring Dyrere 

 
Billigere 

A+B DKK  Ændring i pct. DKK Ændring i pct. 
 
Transmissionsbetaling                                                            152 -0,44 

 
142 

 
-6,74 

 
Samlet betaling (Gas, Lager, 
transport, afgift m.m.)                                                        17.567 0,00 

 
 

17.555 

 
 

-0,07 
Virkning for slutkunder af 
metodeændringer Billigere 

 
Billigere 

Note: Det forudsættes i eksemplet, at en privat  slutkunde har et årligt forbrug på 23.098 kWh (1.900 m3) og en 
load faktor-entry på 0,5 og en load faktor-exit på 0,5. Kilde: Energinet.dk 

 
Tabel 5. Virkning af metodeændringerne for industri slutkunder  
 
 
Før metodeændringer (2014-priser)    

          Entry Ellund (DKK) Entry Nybro (DKK) 
Transmissionsbetaling                                                                                                                  4.171                                                     4.171 
Samlet betaling (Gas, Lager, 
transport, afgift m.m.)       

      703.284 
 

     703.284 

 
Efter metodeændringer (2014- priser) 
A. Ændring af vægtning af 
kapacitets- og 
volumenbetaling (2014-
priser) 

DKK  Ændring i 

pct. 

DKK Ændring i pct. 

 
Transmissionsbetaling      
                                                       4.546 8,97 

 
 

4.546 8,97 
 
Samlet betaling (Gas, Lager, 
transport, afgift m.m.)       703.752 0,07 

 
 

703.752 0,07 

Virkning for industri 
slutkunder af metodeændring  Dyrere 

 
Dyrere 
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B. Indregning af nye aktiver 
i omkostningsbasen 
(differentierede tariffer)  

DKK  Ændring i 
pct. 

DKK Ændring i pct. 

 
Transmissionsbetaling                                                    4.303 3,14  

 
4.078                                                          -2,23 

 
Samlet betaling (Gas, Lager, 
transport, afgift m.m.)       703.448 0,02 

 
703.168    -0,02 

Virkning for industri 
slutkunder af metodeændring Dyrere  Billigere 

A+B 
DKK  Ændring i 

pct. 
DKK Ændring i pct. 

 
Transmissionsbetaling                                                            4.675 12,08 

 
4.451 

 
6,70 

 
Samlet betaling (Gas, Lager, 
transport, afgift m.m.)                                                        703.914 0,09 

 
 

703.634 

 
 

0,05 
Virkning for industri 
slutkunder af metodeændringer 

 
Dyrere 

 
Dyrere 

Note: Det forudsættes i eksemplet, at en industri slutkunde har et årligt forbrug på 972.560 kWh (80.000 m3) og en load faktor-entry  
på 0,9 og en load faktor-exit på 0,9.  Kilde: Energinet.dk 
 

Tabel 6 Virkning af metodeændringerne for kraftvarmeværker (KVV Fleks)  

Før metodeændringer (2014-priser)    
 Entry Ellund (DKK) Entry Nybro (DKK) 
Transmissionsbetaling                                                            

                                                  43.663 
                     

43.663 
Samlet betaling (Gas, Lager, 
transport, afgift m.m.)       

      2.180.111 
 

      2.180.111 

 
Efter metodeændringer (2014- priser) 
A. Ændring af vægtning af 
kapacitets- og 
volumenbetaling (2014-
priser) 

DKK  Ændring i pct. DKK Ændring i 

pct. 

 
Transmissionsbetaling                                                            36.138 -17,23 

 
36.138 -17,23 

 
Samlet betaling (Gas, Lager, 
transport, afgift m.m.)       2.170.705 -0,43 

 
 

2.170.705 -0,43 
Virkning for KVV Fleks af 
metodeændring Billigere 

 
Billigere 

B. Indregning af nye aktiver i 
omkostningsbasen 
(differentierede tariffer)  

DKK  Ændring i pct. DKK Ændring i 
pct. 

 
Transmissionsbetaling                                                            45.508 4,22 

 
42.353 -3,00 

 
Samlet betaling (Gas, Lager, 
transport, afgift m.m.)       2.182.416 0,11 

 
 

2.178.473 -0,08 
Virkning for KVV Fleks  af 
metodeændring Dyrere 

 
Billigere 

A+B 
DKK  Ændring i pct. DKK Ændring i 

pct. 
 
Transmissionsbetaling                                                            37.965 -13,05 

 
34.810 

 
-20,28 

 
Samlet betaling (Gas, Lager, 
transport, afgift m.m.)                                                        2.172.988 -0,33 

 
 

2.169.045 

 
 

-0,51 
Virkning for KVV Fleks af 
metodeændringer 

 
Billigere 

 
Billigere 

Note: Det forudsættes i eksemplet, at en KVV Fleks kunde har et årligt forbrug på 3.039.250 kWh (250.00 m3) og en 
load faktor-entry på 0,2 og en load faktor-exit på 0,2.  Kilde: Energinet.dk 
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123. Af beregningerne i tabel 4-6 ses, at metodeændringerne betyder at 
transmissionsbetalingen for private slutkunder (små forbrugere) og KVV fleks slutkunder 
bliver mindre, mens betalingen industri slutkunder stiger. Desuden ses, at 
metodeændringen alt andet lige betyder, at transmissionsbetalingen i entry-Nybro bliver 
mindre end transmissionsbetalingen entry-Ellund. 

Bemærkninger fra aktørerne  
 
Energinet.dk’s tidligere dialog med aktørerne  
124. Energinet.dk har siden 2009 løbende diskuteret tariffastsættelse af den ny 
infrastruktur med markedsaktørerne. Energinet.dk og deltagerne i Open Season 2009 
forventede umiddelbart at fastholde det nuværende uniforme tariferingssystem ved 
indregningen af investeringen i den ny infrastruktur.  

125. Nordsøproducenterne (Mærsk, Shell Danmark, Chevron og Amerada Hess) fremførte 
i efteråret 2009 imidlertid det synspunkt, at det var urimeligt, hvis det uniforme 
tariferingsprincip blev fastholdt efter den ny investering i Ellund, da dette ville kunne føre 
til substitution på bekostning af gas fra Nordsøen (via Nybro), såfremt investeringen blev 
delt ud på alle entry/exit punkter – herunder Nybro.  

126. Energinet.dk overvejede på den baggrund forskellige metodejusteringer, der kunne 
sikre mod krydssubsidiering og samtidig bevare en velfungerende struktur og metode for 
det samlede gasmarked. Energinet.dk udarbejdede en ”Tariff Policy”, der sigtede mod, at 
dedikerede investeringer skulle tilbagebetales gennem punkt-differentierede tariffer.30 
”Tariff Policy” blev offentliggjort på et arbejdsmøde med transportkunderne og 
Sekretariatet den 14. december 2009. Energinet.dk præsenterede her principper for 
allokering af investeringsomkostninger til individuelle punkter.  

127. Der var en lang række indsigelser mod tarifdifferentiering. DONG Energy, HNG/MN, 
Statoil-Gazelle/Naturgas Fyn ønskede ikke differentierede tariffer, men nævnte samtidig, 
at udvidelsen af Ellund havde høj prioritet, og at de derfor kunne acceptere en begrænset 
tarifjustering, hvis det var forudsætningen for, at Ellund-Egtved investeringen ikke blev 
forsinket. E.ON Ruhrgas og E.ON Sverige argumenterede for fastholdelse af uniforme 
principper. Sekretariatet anlagde synspunktet, at tarifmetoden ikke var i strid med 
gældende lovgivning, men at forslaget hverken var behandlet eller godkendt i Tilsynet. 

Kommentarer fra markedsaktørerne og interesseorganisationer  
128. Sekretariatet har den 15. april 2013 sendt Energinet.dk’s metodeanmeldelse i høring 
hos alle aktører på det danske gasmarked samt hos relevante branche- og 
forbrugerorganisationer.   

129. Sekretariatet har modtaget 6 høringssvar.  Dansk Fjernvarmeforening har meddelt, at 
foreningen ingen bemærkninger har til den anmeldte metode. Forbrugerrådet har meddelt, 
at rådet ikke har resurser til at afgive høringssvar. Forbrugerrådet understreger, at rådet 
ikke har forholdt sig til indholdet af metodeanmeldelsen.  

130. Nedenfor gennemgås de resterende 4 høringssvar. Se høringsliste og høringssvar i 
bilag 3.  
                                                 
30 ”Principles of a tariff differentiation methodology” af 22. Januar 2010, se www.Energinet.dk. 
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DONG Energy 
131. DONG Energy fastslår indledningsvis, at tarifferne for 2013/2014 bliver fastlagt ved 
auktioner i foråret 2013, hvorfor selskabets kommentarer hovedsagligt er af principiel 
karakter.  

132. DONG Energy mener ikke, at Energinet.dk’s metodeanmeldelse er tilstrækkelig 
gennemsigtig. DONG Energy foreslår, at der indføres en bestemmelse om, at ændringen i 
den samlede transporttarif i de enkelte exit/entry punkter kun må svinge 20 pct. fra år til år. 

133. DONG Energy er enig i, at tarifferne bør fastsættes således, at de understøtter transit 
igennem Danmark. DONG Energy mener, at det vil øge incitamentet til transit, hvis der 
ikke skal betales volumentarif for ”Backhaul”31. 

134. Endelig mener DONG Energy, at Energinet.dk i lyset af ændringer i EU’s 
regelgrundlag løbende skal tilpasse tarifstrukturen, så der sikres bedst mulig sammenhæng 
med de nordvesteuropæiske markeder. 

FSE – Foreningen af slutbrugere af Energi 
135. FSE finder det uhensigtsmæssigt at fravige det hidtidige princip om uniforme tariffer. 
En højere tarif i Ellund end i Nybro vil svække konkurrenceevnen via Ellund og det kan 
bevirke en generel forhøjelse af tarifferne i Danmark. 

136. FSE mener ikke, at der er nogen rimelig begrundelse for at henføre marginale 
udbygningsomkostninger til et bestemt punkt. Desuden mener FSE, at 
kompressorinvesteringerne forbedrer forsyningssikkerheden i hele systemet. 

137. For så vidt angår den ændrede vægtning af kapacitet og volumenbetalingernes andel 
af Energinet.dk’s indtægtsbase, er det FSE’s vurdering, at denne ændring vil mindske 
adgangsbarrieren for nye markedsdeltagere. 

Maersk Energy Marketing A/S 
138. Maersk Energy Marketing A/S (MEMAS) mener indledningsvis, at det er et skridt i 
den rigtige retning, at brugere (transportkunder), der ønsker en ny adgang til systemet også 
betaler de ekstra omkostninger dette medfører for systemet. MEMAS mener imidlertid, at 
de nye brugere (der anvender kompressorstationen) skal betale ekstra omkostninger til 
både CAPEX og OPEX. 

139. MEMAS efterlyser desuden en mere præcis beskrivelse af, hvilke regler der i givet 
fald vil gælde for brugen af kompressoren i Egtved, hvis brugere af entry Nybro vil 
anvende denne infrastruktur. 

Dansk Industri  
140. Dansk Industri (DI) ønsker en tarifstruktur, der understøtter konkurrencen på det 
danske gasmarked.  Højere tariffer i Ellund end i Nybro vil ikke efter DI’s vurdering 

                                                 
31 Backhaul er kommerciel ”transport” af gas modsat den retning, gassen fysisk strømmer - dvs. ikke fysisk 
transport af gassen, men ”modregning” af gassen.  Hvis en aktør skal have 100 m3 gas i den fysiske flow 
retning og samtidig har kommerciel ”transport” af gas den modsatte retning, kaldes denne kommercielle, ikke 
fysiske ”transport” for backhaul, hvis den bliver modregnet den fysiske flow af gassen.  Hvis en 
transportkunde (aktør) fx skulle transportere 100 m3 naturgas i den retning, gassen strømmer, og samtidig har 
backhaul ”transport” på 20 m3 den modsatte vej, så er det kun nødvendigt at transportere 80 den retning, 
gassen fysisk strømmer.  
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understøtte konkurrencen på det danske gasmarked. For nye potentielle aktører 
(transportkunder) vil adgangen til markedet typisk gå gennem Ellund. I det omfang Ellund 
bliver prissættende på det danske marked vil der være en risiko for, at dette giver højere 
priser for de danske forbrugere.  

141. DI mener desuden, at de øvrige TSO’ere i Europa fastholder uniforme tariffer 
(frimærkeprincip). 

142.  Endelig mener DI, at forslaget om ændrede volumen- og kapacitetsbetaling vil 
fremme konkurrencen. 

Høring 
143. Energinet.dk har haft sagen i høring den 5. juli 2013, og Sekretariatet har modtaget 
Energinet.dk’s bemærkninger den 10. juli 2013, se bilag 4.  

144. Den foreslåede løsningsmodel giver ifølge Energinet.dk de fornødne godkendelser 
forud for gasåret 2013/14 (og 2014/15). Energinet.dk finder, at en anvendelse af to pilotår 
(gasårene 2013/14 og 2014/2015) til indsamling af data om den faktiske systemanvendelse 
er velbegrundet. Energinet.dk noterer sig de specielle tidsbegrænsninger, der er knyttet til 
godkendelsen. Energinet.dk finder det desuden rimeligt, at selskabet skal redegøre for 
effekten af den ændrede tarifmetode vedrørende volumen- og kapacitetsbetaling inden 
udgangen af august 2014. 

145. Energinet.dk bemærker, at Energinet.dk i forbindelse med metodeanmeldelsen havde 
ønsket en generel afprøvning af princippet om internalisering af investeringer. Således 
anmodede Energinet.dk om, at kapitalomkostninger ved dedikerede investeringer tillægges 
kapacitetsbetalingen, således at ”sunk costs” allokeres til brugere, på hvis foranledning 
investeringen foretages, fx gennem Open Season. 

146. Energinet.dk er derfor af den opfattelse, at Sekretariatets forslag om løbende at 
vurdere allokeringen af omkostninger ved investeringerne (både CAPEX og OPEX) i 
forhold til de faktiske omkostninger fremadrettet er i strid med selskabets ønske om at 
pålægge individuelle brugere en økonomisk risikodeling. Energinet.dk fremhæver, at 
Sekretariatet ikke har taget stilling til, hvorledes omkostningerne skal fordeles, hvis og 
såfremt brugere af entry Ellund og deltagerne i Open season 09 udnytter de nyinvesterede 
aktiver mindre end forventet. 

147. Endvidere oplyser Energinet.dk, at de data selskabet kan indsende i oktober 2014, 
ikke vil give et realistisk indtryk af brugen af entry Ellund i de kommende år. Den fulde 
transportkapacitet vil først være udbygget frem mod 2018. Data for perioden 2013-2018 
kan derfor være atypiske i forhold til aktivernes anvendelse. Desuden oplyser Energinet.dk, 
at direktionen for Energinet.dk i december 2014 skal tage stilling til fastsættelse af tariffer 
ved kapacitetsauktioner i marts 2015. Beregningen af tariffer vil derfor allerede finde sted i 
november/december 2014.  

148. Det har endvidere ikke været Energinet.dk’s hensigt, at tillægget til transporttariffen i 
entry Ellund skulle ændres årligt. For så vidt angår kravet om årligt at offentliggøre 
”grundlaget for de årlige tariffer” foreslår Energinet.dk, at formuleringen udbygges med 
beskrivelse af, hvilket detaljeringsniveau Energinet.dk skal anvende.  
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149 Energinet.dk har endvidere udtrykt ønske om, at Sekretariatet giver en beskrivelse af, 
hvad der sker med metodeanmeldelsen efter udløbet af pilotårene. 

150. Endelig bemærker Energinet.dk, at Sekretariatet ikke giver en helt præcis beskrivelse 
af, hvem der betaler transporttariffer til Energinet.dk, og understreger, at 
transportbetalingen opkræves hos professionelle transportkunder, og ikke direkte hos den 
enkelte gasforbruger.                      

Sekretariatets bemærkninger til Energinet.dk’s høringssvar           
151. Sekretariatet indstiller metoden om ændring af fordelingen mellem kapacitets- og 
volumenbetaling til godkendelse af Tilsynet. 

152. Sekretariatet indstiller derimod, at metoden om et nyt tariferingsprincip vedrørende 
den konkrete nye infrastruktur (dvs. ophør af uniforme gastariffer) kun godkendes i en 
tidsbegrænset periode fra 1. oktober 2013 til 30. september 2015. Baggrunden for 
sekretariatets indstilling om en tidsbegrænset metodegodkendelse er, at det er 
Sekretariatets vurdering, at metoden ikke giver tilstrækkelig sikkerhed for 
gennemsigtighed, objektivitet og ligebehandling.  

153. I Sekretariatets høringsudgave af 5. juli 2013 fremgår det, at Energinet.dk skal 
indsende en ny metodeanmeldelse inden 1. oktober 2014. Sekretariatet har desuden 
præciseret, at tarifferne fra 1. oktober 2015 og frem, skal fastsættes således, at tarifferne 
afspejler de faktiske omkostninger i systemet og brugernes faktiske anvendelse af systemet 
sammenholdt med den gavn de enkelte aktører i systemet får af et mere robust, samlet 
system.  

154. Sekretariatet konstaterer i øvrigt, at Energinet.dk ønsker, at vægtningen af kapacitets- 
og volumenbetalingernes andel af indtægtsbasen justeres årligt.  

I55. I høringsudgaven har Sekretariatet præciseret, at Sekretariatet ikke er enig i en 
metode, hvorefter omkostningerne til investeringerne fordeles i forhold til de aktører, der 
fx gennem ”Open Season” har anmodet Energinet.dk om investeringen. Sekretariatet 
lægger vægt på, at Energinet.dk har oplyst, at andre brugere af transmissionssystemet også 
kan have nytte af de nye anlæg.  Netop derfor vil det efter Sekretariatets vurdering være 
rimeligt, at tarifferne afspejler de faktiske omkostninger i systemet og brugernes faktiske 
anvendelse af systemet sammenholdt med den gavn de enkelte aktører får af et mere 
robust, samlet system.  

156. Det er Sekretariatets vurdering, at de nye investeringer ikke umiddelbart kan betragtes 
som ”Sunk Cost”, der kan fordeles til bestemte brugere ved idriftsættelsen. Sekretariatet 
kan derudover pege på, at Energinet.dk i alle tilfælde kan opkræve tariffer til dækning af 
disse kapitalomkostninger hos alle brugere, såfremt anlæggene ikke bliver brugt som 
forventet.  

157. Sekretariatet medgiver, at høringsudgaven af notatet ikke var præcis i beskrivelsen af, 
hvem der betaler transporttariffer til Energinet.dk. Sekretariatet har derfor præciseret, at 
transporttariffer betales af transportkunder, uanset at forbrugerne bliver afregnet for 
transmission.  
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Lovgrundlag 

158. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for 
Sekretariatets vurdering af Energinet.dk’s anmeldelse i forhold til lovgrundlaget. 
Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, 
således at love, bekendtgørelser og EU forordninger citeres før eventuel retspraksis og de 
lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvist.  

159. Naturgasforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011) indeholder 
følgende relevante bestemmelser:  

Lovens formål 
160. Lovens formål følger af § 1: 

Lovens formål.  
§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets naturgasforsyning tilrettelægges og gennemføres i 
overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og 
forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning give forbrugerne adgang til 
billig naturgas.  
Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en 
bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser, samt sikre en effektiv 
anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for handel med 
naturgas. 

Krav til transmissionsselskabet (Energinet.dk) og adgang til systemet 
161. Det følger af § 7, stk. 5, 2. pkt., at Energinet.dk skal stille sine ydelser til rådighed 
over for forbrugeren på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår.  

”Stk. 5. Bevillingspligtige selskaber, jf. kapitel 3 og 4, skal stille deres ydelser til rådighed 
for forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende 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”. 

 

162. Omkostninger til offentlige forpligtelser – fx forsyningssikkerhed og sikring af 
balancen i gassystemet, skal afholdes af alle forbrugerne tilsluttet systemet: 

 
§ 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. 

2) Distributionsselskabernes nødvendige omkostninger til dækning af de opgaver, disse er 

pålagt efter bestemmelserne i § 11, stk. 3, og § 14, stk. 1, nr. 2, samt pålagte opgaver 

vedrørende naturgassikkerhed. 

Stk. 2. Transmissions-, distributions-, lager- og forsyningsselskabers øvrige omkostninger 

påhviler de systembrugere, der modtager selskabets ydelser, og opkræves gennem det enkelte 

selskabs tariffer. 

Stk. 3. Hvor det er teknisk gennemførligt, skal betaling for naturgas ske efter målt forbrug i et 

direkte kundeforhold mellem forbruger og forsyningsselskab, uanset om forbrugeren er lejer, 

andelshaver eller ejer. 
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163. Energinet.dk skal give adgang til systemet på grundlag af objektive, gennemsigtige og 
ikke-diskriminerende kriterier: 

”§ 18. Enhver har ret til mod betaling at benytte transmissionsnet, distributionsnet og LNG-
faciliteter, samt, hvis det er teknisk eller økonomisk nødvendigt for at yde effektiv 
systemadgang, lagre, linepack og andre hjælpefunktioner (systemet), jf. dog stk. 3.  
Stk. 2. Anmodning om benyttelse af systemet rettes til det transmissions-, distributions-, 
lager- eller LNG-selskab, hvis net, lager eller LNG-facilitet ønskes benyttet. Selskaberne 
skal give adgang til systemet på grundlag af objektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende kriterier. (…)”  

 

164. Energinet.dk har ansvaret for at opretholde den fysiske balance i 
transmissionssystemet i Danmark:  

”§ 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 
3) ….  ” 

 

165. Energinet.dk varetager 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 naturgasforsyningssystem, 
således at den fysiske balance i nettet kan opretholdes, jf. § 11, stk. 1, nr. 1.” 

 

166. Energinet.dk skal bidrage til at skabe de bedst mulige betingelser for konkurrence på 
markedet, jf. § 12 a:  

”12 a. Et transmissionsselskab skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der 
skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for handel med naturgas, jf. 
§ 1, stk. 2.  
Stk. 2. Et transmissionsselskab kan ud over det i stk. 1 nævnte tage andre initiativer med 
henblik på at fremme konkurrencen på markeder for naturgas.  
Stk. 3. (…)” 

 
 

167. Af lovens § 38 følger bestemmelser om ikke-diskrimination og at Energitilsynet fører 
tilsyn med prisernes og betingelsernes rimelighed: 

§ 38. Priser og betingelser for ydelser fra transmissions- og LNG-selskaber skal fastsættes 
således, at der ikke diskrimineres mellem systembrugere. 
Stk. 2. Ved fastsættelse af priser for ydelser fra transmissions- og LNG-selskaber skal der 
tages hensyn til selskabernes omkostninger og til, at der skal kunne opnås et rimeligt afkast 
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af den i selskaberne investerede kapital, jf. dog § 37 d, for så vidt angår 
transmissionsvirksomhed udført af Energinet.dk. 
Stk. 3. Stk. 1 og 2 omfatter ikke adgang til linepack og andre hjælpefunktioner i 
transmissionsnettet. 
Stk. 4. Energitilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rimelighed, jf. stk. 2. 
 

 
Anmeldelse og godkendelse: 
168. Bestemmelsen om at Energitilsynet skal godkende metoder til fastsættelse af 
Energinet.dk’s priser og betingelser fremgår af § 36 a:  

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

169. Af bemærkningerne til § 36 a ses bl.a., at  

”Formålet er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med naturgasforsyningsloven. Der 
skal bl.a. redegøres for, hvilke overvejelser der ligger bag forskelle i tariffer som følge af 
forbrugeres og netbrugeres forskellige karakteristika." 

 
170. Energinet.dk skal anmelde selskabets metoder til Energitilsynet: 

”§ 40. Transmissions-, distributions-, lager-, LNG- og forsyningspligtige selskaber, jf. §§ 10 
og 24, skal til Energitilsynet anmelde  
1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til 
transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter, herunder tariffer  
2) (…) ” 

 
Tilsyn med priser og adgangsbetingelser samt påbud:  

 
”§ 41. Hvis Energitilsynet finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid med 
bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring af priser og betingelser.  
Stk.2. Finder Energitilsynet, at priser, betingelser eller aftaler må anses for at give en 
miljømæssig eller samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig anvendelse af energi, kan tilsynet, 
efter at forhandlinger med de berørte parter har fundet sted, give påbud om ændring heraf.”  

 

”§ 47 b. Klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der 
strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet, 
bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist.” 

 
Lov om Energinet.dk  
171. Lov om Energinet.dk (lovbekendtgørelse nr. 224 af 16. marts 2009 med senere 
ændringer) fastlægger formålet med Energinet.dk: 

 
”§ 2. Energinet.dk’s 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.” 

 
172. Og har følgende bestemmelser om investeringer (udbygning af 
transmissionssystemet): 
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”§ 4. Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i bestående net kan ske, 
hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, herunder at udbygningen sker med sigte 
på øget forsyningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende 
konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi, eller hvis projektet er 
nødvendigt til opfyldelse af pålæg i medfør af stk. 6. Hvis et projekt har regional betydning 
på tværs af landegrænser, skal dette indgå i behovsvurderingen.” 
 
 
 

Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk (BEK nr. 965 af 
21/09/2006) 
173. Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke type omkostninger Energinet.dk kan indregne i 
priserne – også kaldet de nødvendige omkostninger. Det bliver klarlagt, hvilke typer 
omkostninger de såkaldte nødvendige omkostninger især vil omfatte. Listen er således ikke 
udtømmende.  

 
§ 2. Energinet.dk kan i priserne for de aktiviteter, der varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i 
lov om Energinet Danmark, indregne nødvendige omkostninger ved effektiv drift og 
nødvendig forrentning af kapital.  

 
Nødvendige omkostninger  
§ 3. Nødvendige omkostninger vil især vedrøre:  
1) Indkøb af energi.  
2) Lønninger.  
3) Tjenesteydelser.  
4) Administration.  
5) Vedligeholdelse.  
6) Andre driftsomkostninger, som eksempelvis:  
a) Til demontering og bortskaffelse af teknisk forældede net i forbindelse med f.eks. 
kabellægning.  
b) Som følge af krav pålagt af offentlige myndigheder.  
7) Afskrivninger som nævnt i § 5.  
8) Nedskrivninger, der udløses af teknisk værdiforringelse af aktiver.  
9) Betalte skatter og afgifter.  
10) Renter af fremmedkapital og øvrige finansielle omkostninger.  
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EU retskilder 

 
174. Den europæiske gasforordning (Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 
715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionssystemet 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005) har følgende relevante bestemmelser: 

175.  Artikel 13 fastlægger krav til tariffer og metoder for beregning af disse: 

Artikel 13 
Tariffer for netadgang 
 
1. De tariffer eller metoder til beregning af disse, som transmissionssystemoperatører 
anvender, og som er godkendt af deregulerende myndigheder i medfør af artikel 41, stk. 6, i 
direktiv2009/73/EF, samt de tariffer, der er offentliggjort i medfør af artikel 32, stk. 1, i 
samme direktiv, skal være gennemsigtige, tilgodese behovet for systemintegritet og 
forbedring deraf og afspejlede faktiske omkostninger, for så vidt sådanne omkostninger 
svarer til en effektiv og strukturelt sammenlignelig netoperatørs omkostninger og er 
gennemsigtige, samtidig med at de giver et rimeligt investeringsafkast, og der skal, hvor det 
er rimeligt, tages hensyn til de regulerende myndigheders benchmarking af tariffer. 
Tarifferne eller metoderne til beregning af disse skal anvendes på en ikke-diskriminerende 
måde.  
 
Medlemsstaterne kan beslutte, at tarifferne også kan fastsættes gennem markedsbaserede 
ordninger, såsom auktioner, forudsat at sådanne ordninger og indtægterne herfra er godkendt 
af den regulerende myndighed.  
Tarifferne eller metoderne til beregning af disse skal bidrage til en effektiv handel med gas 
samt konkurrence på markedet, samtidig med at krydssubsidiering mellem netbrugerne 
undgås, og samtidig med at der anspores til investeringer og opretholdes eller skabes 
interoperabilitet for transmissionsnet.  

 
Tariffer for netbrugere skal være ikke-diskriminerende og skal fastsættes særskilt for hvert 
indfødningspunkt til og udtagningspunkt fra transmissionssystemet. Mekanismer til 
omkostningsfordeling og metoder til takstfastsættelse i forbindelse med indfødningspunkter 
og udtagningspunkter godkendes af de nationale regulerende myndigheder. Medlemsstaterne 
sikrer, at netafgifter efter en overgangsperiode, dvs. senest den 3. september2011, ikke 
beregnes ud fra kontraktmæssigt fastsatte transportruter.  
 
2. Tarifferne for netadgang må hverken begrænse markedets likviditet eller medføre 
skævheder i handelen på tværs af grænserne mellem forskellige transmissionssystemer. Når 
forskelle i tarifstrukturer eller balanceringsmekanismer hindrer handelen på tværs af 
transmissionssystemerne, skal transmissionssystemoperatøren uanset artikel 41, stk. 6, i 
direktiv 2009/73/EF i tæt samarbejde med de relevante nationale myndigheder arbejde aktivt 
for konvergens mellem tarifstrukturerne og principperne for gebyropkrævning, herunder i 
forbindelse med balancering.  

 

176. Bestemmelsen ovenfor blev ændret i 2009. Det nye i bestemmelsen i forhold til den 
tidligere gasforordning (1775/2005) er artikel 13, stk. 1, afsnit 3, om at tariffer skal 
fastsættes særskilt for hvert indfødningspunkt til og udtagningspunkt fra 
transmissionssystemet. Mekanismer til omkostningsfordeling og metoder til 
takstfastsættelse i forbindelse med indfødningspunkter og udtagningspunkter godkendes af 
de nationale regulerende myndigheder. 

Artikel 6 (Etablering af netregler)  
1. (…)  
2. Kommissionen anmoder agenturet om inden for et rimeligt tidsrum på højst seks måneder 
at forelægge den ikke-bindende overordnede retningslinjer (»overordnede retningslinjer«) 
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med klare og objektive principper i overensstemmelse med artikel 8,stk. 7, for udviklingen af 
netregler vedrørende de områder, der er identificeret på prioritetslisten. Alle overordnede 
retningslinjer skal bidrage til ikke-diskrimination, reel konkurrence og et effektivt 
fungerende marked. Kommissionen kan på begrundet anmodning fra agenturet forlænge 
dette tidsrum.  
(…)  
6. Kommissionen anmoder ENTSO for gas om at forelægge netregler, der er i tråd med de 
relevante overordnede retningslinjer, for agenturet inden for et rimeligt tidsrum på højst 
tolvmåneder.  
7. Inden for en periode på tre måneder efter dagen for modtagelsen af netregler, hvor 
agenturet kan gennemføre en formel høring af de relevante interessenter, forelægger ENTSO 
for gas en begrundet udtalelse om netreglerne.  
8. ENTSO for gas kan ændre netreglerne i lyset af agenturets udtalelse og genforelægge dem 
for agenturet.  
9. Når agenturet er overbevist om, at netreglerne er i tråd med de relevante overordnede 
retningslinjer, forelægger agneturet netreglerne for Kommissionen og kan henstille, at de 
vedtages inden for et rimeligt tidsrum. Hvis Kommissionen ikke vedtager reglerne, angiver 
den årsagerne hertil. 

 

177. [ …] 

 
Artikel 8 (Opgaver for ENTSO for gas).  
 
1 ENTSO for gas udarbejder netregler på de i denne artikels stk. 6 nævnte områder på anmodning 
af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 6.2.  

 
2 ENTSO for gas kan udarbejde netregler på de i stk. 6 nævnte områder med henblik på at nå 
de i artikel 4 fastsatte mål, hvis disse netregler ikke vedrører områder, der er omfattet af en 
anmodning fra Kommissionen. Disse netregler forelægges for agenturet med henblik på en 
udtalelse. ENTSO for gas tager behørigt hensyn til denne udtalelse. 

 

3 ….. 

4 ….. 

5…... 

 
6 Netreglerne, jf. stk. 1 og 2, dækker følgende områder, idet der om nødvendigt tages hensyn 
til særlige regionale forhold:  
 a) …..  

k) regler om harmoniserede transmissionstarifstrukturer  
 
 
7. Netreglerne udvikles for grænseoverskridende netspørgsmål og spørgsmål om 
markedsintegration og berører ikke medlemsstaternes ret til at udarbejde nationale regler for 
spørgsmål, der ikke berører grænseoverskridende handel.” 

 

178. I artikel 18 er fastlagt krav til transmissionssystemoperatøren om gennemsigtighed:  

Transmissionssystemoperatører skal offentliggøre detaljerede oplysninger om de tjenester, de 
tilbyder, og de dertil knyttede betingelser tillige med de tekniske oplysninger, der er 
nødvendige, for at netbrugerne kan få effektiv netadgang.  
 
Transmissionssystemoperatører eller relevante nationale myndigheder skal med henblik på at 
sikre gennemsigtige, objektive og ikke-diskriminerende tariffer samt for at fremme gasnettets 
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effektive anvendelse offentliggøre rimelige og tilstrækkeligt dokumenterede oplysninger om 
tariffernes beregning, metode og struktur. 

 

179. Som det ses har den europæiske gasforordning indført to nye begreber, nemlig 
”overordnede retningslinjer” (engelsk: framework guidelines) og ”netregler” (engelsk: 
network codes). Det europæiske energiagentur (ACER) har ansvaret for at udarbejde ikke-
bindende retningslinjer for en række centrale områder for det europæiske gasmarked, og 
den europæiske sammenslutning af gastransmissionsselskaber (ENTSOG) har herefter 
ansvaret for at udmønte disse overordnede retningslinjer i en mere detaljeret og 
harmoniseret netregel, som efterfølgende kan gøres retligt bindende via den såkaldte 
komitologi-procedure32.  

180. Der er en harmoniseringsproces i gang med de omtalte overordnede retningslinjer og 
netregler fra ACER og ENTSOG. Med hensyn til harmonisering af tarifstrukturer, er der 
endnu ikke færdig udarbejdet Framework Guidelines eller Netregler. Processen er i gang, 
men er imidlertid forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Det var oprindeligt 
planen, at Framework Guidelines i andet kvartal 2013 skulle være afleveret til ENTSOG, 
for at ENTSOG med udgangspunkt i Framework Guidelines kunne udarbejde et udkast til 
en netregel. ACER har udarbejdet et udkast til Framework Guidelines til Kommissionen. 
Kommissionen har imidlertid i marts 2013 anmodet ACER om at uddybe en række forhold 
i ACERs udkast til Framework Guidelines, bl.a. om allokering af omkostninger. ACER 
skal være færdig med et nyt udkast den 30. november 2013. 

181. ACER har 18. juli 2013 sendt et nyt udkast til Framework Guidelines kapitel 3 i 
offentlig høring hos TSO’ere og øvrige interessenter omhandlende allokering af 
omkostninger og tariffastsættelse: ”Revised chapter on cost allocation and determination 
on the reference price of the draft framework guidelines on rules regarding harmonised 
transmission tariff structures”. Udkastet vedrører bl.a. fastsættelse af entry-exit tariffer og 
opdelingen i kapacitets- og variabel betaling. Høringsfristen er sat til 17. september 2013.  

182. Det nye udkast til kapitel 3 er således i høring og der kan derfor efterfølgende komme 
ændringer, ligesom det på nuværende tidspunkt er uklart, hvorledes udkastet skal fortolkes. 
Det respektive kapitel i Framework Guidelines er således ikke endeligt, ligesom en 
egentlig bindende netregel (udarbejdet med afsæt i Framework Guidelines) formentlig først 
vil være færdig i 2015 med forventet implementering i 2017.  

183. Sekretariatet vil løbende følge arbejdet med Framework Guidelines og udarbejdelsen 
af den bindende netregel.  

184. Det europæiske gasdirektiv (Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. 
juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 
2003/55/EF) har følgende relevante bestemmelser:  

                                                 
32 Komitologi er et system for gennemførelsesforanstaltninger, eftersom det ikke er alle spørgsmål, der 
reguleres af lovgiveren i basisretsakterne (hovedlovene). Kommissionen skal som EU's udøvende organ 
vedtage sådanne gennemførelsesforanstaltninger. Denne opgave er delegeret til specialiserede udvalg i 
Kommissionen, hvor eksperter fra medlemsstaternes ministerier mødes med regelmæssige mellemrum. Som 
følge af dette system af udvalg (committees) betegnes denne procedure for afgørelser om 
gennemførelsesforanstaltninger normalt som "komitologi". På naturgasområdet bistås Kommissionen af det 
udvalg, der er nedsat ved artikel 51 i gasdirektivet (direktiv 2009/73/EF) 
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Artikel 41 omhandler den regulerende myndigheds opgaver – herunder godkendelse af 
tariffer og/eller tarifmetoder. 

Artikel 41, stk. 8: 

Når de regulerende myndigheder fastsætter eller godkendertarifferne eller metoderne og 
balanceringsydelserne, sørger de for, at transmissions- og distributionssystemoperatørerne 
får passende incitamenter på både kort og lang sigt til at øge effektiviteten, fremme 
integrationen af markederne og forsyningssikkerheden og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter. 
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Begrundelse 
 
 
185. Energitilsynet skal i denne sag vurdere, om tilsynet kan godkende den af Energinet.dk 
anmeldte metode for tariffastsættelse i naturgastransmissionssystemet. Metodeanmeldelsen 
har to delelementer: 

A. En ændring af forholdet mellem kapacitets- og volumenelementet i tariferingen, der 
afspejler kapital- og driftsomkostninger (CAPEX og OPEX) og varierer årligt i 
forhold til de til enhver tid faktiske omkostninger 

B. Differentierede entry/exit kapacitetstariffer som igen kan opdeles i et spørgsmål om 
fordelingen af kompressorstationen ved Egtved og et spørgsmål om fordelingen af 
omkostningerne ved rørledningen mellem Ellund og Egtved. 

186. Det skal fremhæves, at flere forskellige metoder for tariffastsættelse kan ligge inden 
for rammerne af lovgivningen. 

187. Helt grundlæggende gælder efter naturgasforsyningsloven, at Energinet.dk’s priser og 
vilkår for tredjepartsadgang skal være  

• objektive – det vil sige baseret på saglige og legale kriterier 

• gennemsigtige – det vil sige gennemskuelige og med nødvendig information til 
rådighed for transportkunderne, forbrugere og øvrige brugere af systemet 

• ikke-diskriminerende – det vil sige at behandle alle transportkunder og forbrugere lige i 
lige situationer  

188. Tariferingsmetoder skal derudover, hvor relevant, også være i tråd med hensynet til de 
grundlæggende krav, der gælder for Energinet.dk’s udførelse af sine opgaver. Endvidere 
følger en række krav fra gasforordningen om tariffer for netadgang, som Energinet.dk’s 
metoder ligeledes skal være i overensstemmelse med. Det skal her bemærkes, at det 
specifikt følger af forordningen, at mekanismer til omkostningsfordeling og metoder til 
takstfastsættelse i forbindelse med indfødningspunkter (entry punkter) og 
udtagningspunkter (exit punkter) skal godkendes af de regulerende myndigheder 
(Energitilsynet).  

189. Samlet gælder der en lang række kriterier og hensyn, som tarifmetoder skal opfylde 
eller ikke må være i strid med. Det skal nu vurderes, om Energinet.dk’s anmeldte nye 
metoder er i overensstemmelse med de ovennævnte lovgivningsmæssige rammer.  

A) Principper for vægtning af kapacitets- og volumenbetaling i tariferingen   
190. Energitilsynet skal tage stilling til, om tilsynet kan godkende Energinet.dk’s nye 
metode med en mere omkostningsægte vægtning af kapacitets- og volumenelementet i 
tariferingen, hvor forholdet mellem kapacitets- og volumenbetalingen vil variere årligt i 
forhold til de faktiske omkostninger. 

191. Den nuværende fordeling af tarifindtægterne (75 pct. kapacitetsindtægter og 25 pct. 
volumenindtægter) blev fastlagt i 2004 på baggrund af den daværende bagvedliggende 
omkostningsfordeling og ønsket om at give en mere fleksibel adgang til systemet, da 
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kapitalomkostningerne dengang udgjorde omkring 95 pct. af de samlede omkostninger. 
Den bagvedliggende faktiske omkostningsfordeling har imidlertid gradvist ændret sig, 
uden at fordelingen 75/25 er ændret tilsvarende. 

192. Baggrunden for Energinet.dk’s ønske om en metodeændring – der konkret indebærer, 
at kapacitetsbetalingen sænkes, mens volumenbetalingen øges, og at vægtningen vil variere 
årligt i forhold til de faktiske omkostninger, skal bl.a. ses i lyset af, at en sådan tarifstruktur 
i endnu højere grad fremmer en fleksibel anvendelse af systemet.  

193. Sekretariatet vurderer, at kravet om objektivitet indebærer, at metoden til 
tariffastsættelse skal være saglig, neutral og i rimelig grad afspejle faktiske forhold. En 
metode vil fx ikke være objektiv, hvis den er udviklet og defineret på baggrund af 
”personlige” eller egne økonomiske interesser eller andre usaglige hensyn, eller hvis den 
på anden måde ikke afspejler faktiske forhold.  

194. Sekretariatet finder, at en ændret vægtning af kapacitets- og volumenelementet i 
tariferingen, som skal tilstræbe at afspejle de faktiske omkostninger – dvs. afspejle de 
faktiske forhold, må betragtes som saglig og neutral. Endvidere vurderer sekretariatet, at 
den ændrede vægtning er sagligt begrundet, da den ændrede vægtning ønskes indført for at 
give incitament til mere fleksibel anvendelse af gas, og dermed også bidrager til at 
understøtte en mere fleksibel anvendelse af det samlede transmissionssystem.  

195. Sekretariatet finder endvidere, at en tarifstruktur, der sigter mod at fremme en mere 
fleksibel anvendelse af systemet, utvivlsomt kan bidrage til en bedre adgang til systemet, 
ikke mindst for nye aktører, og til at fremme en effektiv handel med gas og konkurrence på 
markedet, jf. forordningens artikel 13 og naturgasforsyningslovens § 12, stk. 3, om 
hensynet til konkurrencen samt Lov om Energinet.dk § 2, som foreskriver, at Energinet.dk 
skal sikre en åben og lige adgang til systemet. Særligt nye aktører kan have en mere ujævn 
transportprofil, da nye aktører (transportkunder/leverandører) typisk ikke har oparbejdet en 
større kundeportefølje, der samlet kan give en mere jævn transportprofil sammenlignet 
med en eksisterende aktører.    

196. Kravet om ikke-diskrimination indebærer, at der ikke må forskelsbehandles mellem 
brugerne (transportkunderne og forbrugerne) uden saglig grund, og at Energinet.dk skal 
tilbyde sine transportkunder samme pris og samme vilkår for ensartede ydelser. Dette 
betyder modsætningsvist, at der godt kan være forskellige priser og vilkår for ydelser, som 
ikke er ensartede. 

197. Den planlagte ændring af metoden indebærer, at fordelingen af kapacitets- og 
volumenelementet i tariferingen vil have forskellige konsekvenser for forskellige typer af 
transportkunder og forbrugere. Den samlede transportbetaling for forbrugere med et jævnt 
forbrug vil forventeligt tendere til at stige i forhold til gældende tarifstruktur, mens den 
samlede transportbetaling for forbrugere med et ujævnt forbrug formentlig vil tendere til at 
falde.  

198. Det er sekretariatets opfattelse, at selvom ændringen i tarifstrukturen rammer 
kunderne forskelligt, er dette ikke ensbetydende med, at tarifmetoden diskriminerer 
mellem kunderne. For det første vil kunder med samme loadfaktor rammes ens. Dvs. at 
ensartet loadfaktor – eller forbrugsprofil – behandles ens. Det er altså loadfaktoren, der er 
udslagsgivende for, om kunderne får en fordel eller ulempe af ændringen. For det andet er 
den ændrede vægtning mellem kapacitets– og volumenelementet sagligt begrundet, da 
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sammensætningen afspejler de faktiske omkostninger. Det er derfor Sekretariatets 
opfattelse, at den ændrede vægtning ikke er i strid med kravet om ikke-diskrimination, jf. 
naturgasforsyningslovens § 7, stk. 5 og § 18 og gasforordningens artikel 13. 

199. For så vidt angår kravet i gasforordningens artikel 13 om, at tarifferne skal afspejle de 
faktiske omkostninger, skal kravet herom ikke forstås som en absolut omkostningsægthed, 
således at hver en lille del af alle typer af tariffer skal være fuldt omkostningsægte i enhver 
henseende. Således har de nationale regulatorer en forholdsmæssig bred margin for, 
hvordan omkostningsægte (cost-reflectivity) skal fortolkes, jf. også fortolkningen heraf i 
EU Energy Law.33  

200. Når udgangspunktet i gasforordningen er, at tarifferne skal afspejle de faktiske 
omkostninger, hænger det sammen med kravet om, at tariffer skal være ikke-
diskriminerende. Hvis tarifferne ikke var omkostningsægte kunne dette indikere 
diskrimination, og der ville være en risiko for krydssubsidiering, idet de transportkunder, 
som bruger et entry/exit punkt med høje underliggende omkostninger, så i princippet får 
penge fra de transportkunder, som bruger et entry/exit punkt, som er billigere at drive. 

201. Udgangspunktet i både EU direktiverne og forordningen er derfor en præference for 
omkostningsægte tariffer, men samtidig også med anerkendelse af vigtigheden og 
betydningen af en incitamentsbaseret regulering, jf. også gasdirektivets artikel 41, stk. 8: 
”Når de regulerende myndigheder fastsætter eller godkender tarifferne eller metoderne og 
balanceringsydelserne, sørger de for, at transmissions- og distributionssystemoperatørerne 
får passende incitamenter på både kort og lang sigt til at øge effektiviteten, fremme 
integrationen af markederne og forsyningssikkerheden og støtte de dermed forbundne 
forskningsaktiviteter.”   

202.  En omkostningsrelateret tariferingsmetode vil således for eksempel kunne indeholde 
et incitamentsbaseret element i tariferingen. Et incitamentsbaseret element ville fx kunne 
bidrage til hensigtsmæssig adfærd eller brug af systemet, forbedring af effektiviteten, 
kunne give incitamenter til at udbygge systemet i tilstrækkelig grad eller til at kunne 
understøtte forsyningssikkerhed.  Endvidere vil en tariferingsmetode også kunne være 
baseret på en markedsbaseret pris (auktion fx) eller afspejle en benchmarking af tariffer i 
andre sammenlignelige transmissionssystemer.  

203. Udgangspunktet er således, at tarifferne skal afspejle de bagvedliggende 
omkostninger, men at der også kan inddrages andre elementer i tariferingen – fx 
incitamentsbaserede elementer. Der kan således være væsentlige hensyn, der indebærer, at 
der kan være afvigelser fra den rene omkostningsægte tarifering.  

204.  Det er Sekretariatets vurdering, at en mere omkostningsægte vægtning af kapacitets- 
og volumenelementet i tariferingen i udgangspunktet er i overensstemmelse med 
naturgasforsyningslovens og forordningens bestemmelser, da fordelingen i vidt omfang 
afspejler de faktiske omkostninger. I udgangspunktet betragtes en metode, der i vidt 
omfang afspejler omkostningerne, som en objektiv og saglig måde at vægte forholdet 
mellem kapacitets- og volumenelementet på, som værende i overensstemmelse med 
naturgasforsyningslovens § 18 og gasforordningens artikel 13. 

                                                 
33”EU ENERGY LAW, Volume 1, The Internal Energy Market, The Third Liberalisation Package”, Third 
Edition Christopher Jones m.fl., Claeys & Casteels 2010, side 48-53, afsnit 3.2.1. om” Cost Reflectivity”. 
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205. Det er derfor sekretariatets vurdering, at Energitilsynet kan godkende Energinet.dk’s 
tarifmetode ”princip for vægtning af kapacitets- og volumenbetalingen i tariferingen”, jf. 
naturgasforsyningslovens § 36 a. Det er sekretariatets vurdering, at godkendelsen konkret 
indebærer, at Energinet.dk’s kapacitets- og volumenelement i tariferingen fra gasåret 
2013/14 kan fastsættes, så indtægterne fra volumenelementet dækker driftsomkostninger 
og indtægter fra kapacitetselementet dækker kapitalomkostninger, og at forholdet justeres 
årligt i forhold til de faktiske omkostninger. 

206. Af hensyn til kravet om gennemsigtighed, jf. naturgasforsyningslovens § 18 og 
gasforordningens artikel 13 og artikel 18, finder Sekretariatet, at det er væsentligt, at 
Energinet.dk inden hvert tariferingsår melder ud til markedets aktører, fx på selskabets 
hjemmeside, på hvilket grundlag de årlige kapacitetstariffer og volumentariffer beregnes. 
Sekretariatet finder, at det er væsentligt, at det er åbent og tydeligt, hvordan Energinet.dk 
beregner tarifferne, og beregningerne skal offentliggøres af Energinet.dk.  

207. Det er derfor sekretariatets vurdering, at det bør være et vilkår for godkendelsen, at 
Energinet.dk inden hvert tariferingsår offentliggør, på hvilket grundlag de årlige 
kapacitetstariffer og volumentariffer beregnes. 

208. En godkendelse af en omkostningsægte vægtning af kapacitets- og volumenelementet 
på nuværende tidpunkt, indebærer ikke, at den konkrete vægtning på et senere tidspunkt 
ved en metodeændring ikke kan ændres. Som tidligere redegjort for kan flere 
tariferingsmetoder rummes inden for lovens bestemmelser, og en ændring af metoden 
kunne for eksempel ske på baggrund af udviklingen på markedet, brugen af systemet, 
forsyningssikkerheden eller for at fremme integrationen mellem markederne, hvor alle 
kunne være saglige grunde til en metodeændring med inddragelse af relevante 
incitamentsbaserede elementer.  

209. En ændring eller tilretning af metoden kan endvidere vise sig at blive nødvendig som 
følge af den europæiske harmonisering. Det vil sige som følge af den fremtidige netregel 
om harmoniserede tarifstrukturer, som den europæiske sammenslutning af 
transmissionssystemoperatører, ENTSOG, skal starte med at udarbejde i 2014 (forventes 
først implementeret i 2017). Se Lovgrundlag.  

210. Sekretariatet skal her bemærke, at det er vigtigt, at Energinet.dk’s tarifstruktur er i 
overensstemmelse med EU´s regelgrundlag og harmoniseringskrav i den kommende 
europæiske netregel. Endvidere er det vigtigt, at Energinet.dk generelt set sikrer den bedst 
mulige sammenhæng med omkringliggende lande, jf. også gasforordningens artikel 13 om, 
at når forskelle i tarifstrukturer hindrer handelen på tværs af transmissionssystemerne, skal 
transmissionssystemoperatøren i tæt samarbejde med de relevante nationale myndigheder 
arbejde aktivt for konvergens mellem tarifstrukturerne.   

211. Energinet.dk’s ny tarifstruktur, der konkret medfører en lavere andel af 
kapacitetsbetaling og en højere andel af volumenbetaling, afviger fra de fleste andre lande, 
hvor der generelt er en høj andel af kapacitetsbetaling. I UK er dog indført en tarifstruktur, 
der i store træk minder om den danske. Der kan være gode og saglige grunde til forskelle i 
tarifstrukturer, og det er efter sekretariatets vurdering i sig selv ikke problematisk, at der i 
Danmark gælder en tarifstruktur, der afviger fra andre lande. Energitilsynet finder det 
imidlertid væsentligt, at der løbende er fokus på forhold omkring tarifstruktur og fokus på 
de til enhver tid gældende harmoniseringskrav m.v.  
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212. Sekretariatet finder det væsentligt at sikre, at Energinet.dk’s nye tarifstruktur ikke har 
negative konsekvenser for handelen over grænsen som følge af forskellen i tarifstrukturen 
mellem Danmark og de tilstødende systemer. I lyset heraf finder Sekretariatet, at der bør 
stilles som vilkår for metodegodkendelsen af den ændrede vægtning mellem kapacitets- og 
volumenbetalingen, at Energinet.dk inden udgangen af august 2014 indsender en 
redegørelse til Sekretariatet, der indeholder: 

• En beskrivelse af alle Energinet.dk’s relevante erfaringer med den ny tarifstruktur  

• En beskrivelse af den nye tarifstrukturs betydning for handelen over grænsen 
(Ellund og Dragør)  

• Oplysning om eventuelle negative konsekvenser eller uhensigtsmæssigheder som 
følge af forskellen i tarifstruktur mellem Danmark og de tilstødende systemer 

B) Princip for indregning af nye aktiver i omkostningsbasen  
213. Sekretariatet konstaterer indledningsvist, at Energinet.dk’s omkostning til de nye 
investeringer overordnet kan betragtes som en såkaldt nødvendig omkostning, som kan 
indregnes i priserne, jf. § 2 i bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk. 
Både kompressorstationen og dubleringen af rørledningen er godkendt af ministeren som 
en nødvendig investering for at garantere det danske marked og den danske (svenske) 
forsyningssikkerhed i fremtiden, og investeringen er desuden foretaget med støtte fra EU 
til infrastruktur, der fremmer sammenhæng i markederne. EU har således også vurderet, at 
de danske investeringer i ny infrastruktur er nødvendige, og lever op til kravene for at 
modtage EU-støtte. 

214. Endvidere skal Sekretariatet kort gentage, jf. også ovenfor forklaret, at tariffer for 
netadgang overordnet set skal afspejle de faktiske omkostninger, men at der også kan være 
andre incitamentsbaserede og væsentlige hensyn, der betyder, at der i visse situationer kan 
afviges fra den rene omkostningsægte tarifering. 

Tariferingsprincip for eksisterende infrastruktur 
 
215. Den anmeldte metode indebærer, at kapitalomkostninger til Energinet.dk’s 
eksisterende anlægsaktiver fortsat vil være ens for alle, dvs. at kapitalomkostningerne 
fordeles ligeligt på alle entry/exit punkter. Den uniforme fordeling videreføres således for 
kapitalomkostninger relateret til den eksisterende infrastruktur.  

216. Transmissionssystemet i Danmark er historisk fra 1984 og til i dag blevet håndteret og 
betragtet som en helhed: Et sammenhængende system, der er dimensioneret til at få al 
fysisk gas ind via Nybro fra Nordsøen og transportere denne gas til transit samt internt at 
kunne fordele gassen i gassystemets store hovedveje (transmission) til 
distributionssystemerne i Danmark. De to naturgaslagre Ll. Torup og Stenlille blev også 
anlagt som en del af det sammenhængende system for at kunne håndtere sæsonudjævning 
og forsyningssikkerhed i det danske gassystem.  

217. Det eksisterende system er således anlagt og drevet som en helhed, og er gennem 
mange år blevet behandlet regnskabsmæssigt, herunder afskrevet, som et samlet system. 
Energinet.dk har i sin tid overtaget systemet (købt) som en helhed. Det er derfor ikke 
entydigt, hvilken værdi de enkelte dele af det samlede system har, og det forekommer som 
udgangspunkt vanskeligt at skulle adskille de enkelte anlægsinvesteringer og fordele disse 
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ud på de enkelte entry og exit punkter. Det skal tilføjes, at der siden 2004 i forbindelse med 
den fulde markedsåbning har været uniform entry/exit tarifering i transmissionssystemet, 
kun bestående af én zone. Fordelene ved et entry-exit én zone system er, at det er enkelt for 
transportkunderne at transportere gas gennem systemet, da der kun skal reserveres, leveres 
og tariferes to steder – nemlig ind og ud af systemet. Nogle entry exit systemer består af 
mange forskellige zoner i et land. Da entry-exit systemet (med kun én zone) blev indført i 
2004, var det et vigtigt hensyn, at det skulle være et enkelt system, så det også var nemt for 
nye og mindre transportkunder at transportere gas i systemet.  

218. Sekretariatet finder som udgangspunkt, at uniform tarifering kan rummes indenfor de 
hensyn og kriterier, der gælder jf. naturgasforsyningslovens § 18 og gasforordningens 
artikel 13. Uniform tarifering afspejler omkostningerne i bred forstand, så længe de 
samlede tarifindtægter ikke overstiger de samlede bagvedliggende omkostninger. Af 
hensyn til historikken og betragtningen om det samlede system, der var dimensioneret til 
samlet at kunne håndtere indenlandsk forbrug og transit, er det ikke umiddelbart muligt på 
klar, objektiv og entydig vis at fordele de eksisterende anlægsomkostninger ud på 
specifikke entry/exit punkter.  

219. Set i det lys, kan uniform tarifering være en måde at fordele omkostninger, der er 
vanskelige eller uden mening at fordele på en lige, objektiv og gennemsigtig måde, der 
belaster alle brugere ens. Det er på den baggrund sekretariatets vurdering, at en uniform 
tarifering i forhold til den eksisterende infrastruktur er i overensstemmelse med 
naturgasforsyningsloven og gasforordningen, og at der er saglige grunde til, at 
Energinet.dk vælger at fastholde den uniforme tarifering i relation til kapitalomkostninger 
vedrørende det eksisterende system. 

220. At der er saglige grunde for det uniforme tariferingsprincip vedrørende den 
eksisterende infrastruktur indebærer på den anden side ikke, at det ikke kan være muligt at 
foretage en tarifdifferentiering af nye anlægsinvesteringer fremadrettet. Dette kan fx være 
hensigtsmæssigt i forhold til at give Energinet.dk de rette incitamenter til investeringer, 
ligesom en tarifdifferentiering i visse situationer kan være hensigtsmæssigt for at sikre, at 
der ikke usagligt diskrimineres mellem brugerne af systemet. En tarifdifferentiering kan 
således være sagligt begrundet.  

Tariferingsprincip vedrørende ny infrastruktur 

221.  Energitilsynet skal tage stilling til, om tilsynet kan godkende Energinet.dk’s anmeldte 
metode, som indebærer, at kapitalomkostninger ved nyinvesteringer skal fordeles på de 
systembrugere, på hvis foranledning, systemudvidelsen foretages, og at Energinet.dk 
derved går fra ren uniform tarifering til differentieret kapacitetstarifering på nye 
investeringer. 

222.  Kapitalomkostninger (CAPEX) på nye anlægsinvesteringer vil Energinet.dk fordele 
til specifikke punkter, således at de systembrugere, på hvis foranledning systemudvidelsen 
er foretaget, bidrager til betalingen heraf.     

223. Energinet.dk’s metodeanmeldelse indebærer desuden, at OPEX (drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger inkl. brændselsomkostninger), herunder også OPEX for de 
nye anlæg, betragtes som del af det samlede system. Herved tilgodeses ifølge Energinet.dk 
alle transportkunder og forbrugere. Metodeanmeldelsen indebærer således, at den variable 
betaling stadig vil være uniform, såvel i forhold til eksisterende og ny infrastruktur. 
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224. Det er Sekretariatets vurdering, at differentierede entry/exit tariffer som udgangspunkt 
kan rummes inden for naturgasforsyningsloven og gasforordningens bestemmelser, 
forudsat det er gennemsigtigt, hvordan beregningen af tarifferne foregår, at 
differentieringen er sagligt begrundet (objektiv) og ikke giver anledning til urimelig og 
usaglig diskrimination mellem systembrugerne, jf. naturgasforsyningslovens § 18 og 
forordningens artikel 13. Som udgangspunkt vil en metode, hvor kapitalomkostninger på 
eksisterende infrastruktur fordeles ligeligt på alle punkter, og hvor kapitalomkostninger og 
variable omkostninger til ny infrastruktur fordeles specifikt på specifikke punkter derfor 
kunne rummes indenfor lovens rammer.   

225. For at opfylde kravet om objektivitet (sagligt begrundet) må et overordnet krav for at 
kunne differentiere tarifferne efter Sekretariatets vurdering være, at differentieringen i et 
vist omfang afspejler de faktiske omkostninger.   

226. I forhold til kravet om ikke-diskrimination må det efter Sekretariatets opfattelse 
ligeledes være et krav ved tarifdifferentieringen, at det er de brugere, der anvender og får 
gavn af den nye infrastruktur, der i bred forstand kommer til at bære omkostningerne ved 
den ny infrastruktur. Med en brugers anvendelse af systemet tænkes her især på den direkte 
brug af systemet (fx transport, reservation eller brug af kompressor). Men gavn tænkes 
mere indirekte, fx at det er til gavn for alle brugere og aktører (både transportkunder, 
leverandører og de endelige forbrugere), hvis et system bliver mere stabilt og fleksibelt og 
bidrager til større forsyningssikkerhed og konkurrence.    

227. I et entry exit tariferingssystem som det danske, hvor transportkunderne betaler en 
entry tarif for at transportere gassen ind i transmissionssystemet og betaler en exit tarif for 
at transportere gassen ud af systemet igen, må det derfor være et krav ved 
tarifdifferentieringen, at den nye infrastrukturs omkostninger allokeres til de rigtige entry – 
exit punkter, det vil sige til de respektive punkter i transmissionssystemet, der rent faktisk 
anvender og får gavn af den ny infrastruktur.  

228. Endvidere må det være et krav, at den specifikke fordeling af omkostninger til ny 
infrastruktur mellem flere punkter indbyrdes i systemet kan begrundes i de faktiske 
forhold. Dvs. den indbyrdes fordeling af omkostningerne til den nye infrastruktur mellem 
de udvalgte entry – exit punkter skal være sagligt begrundet og baseret på faktiske forhold.  

229. Det er Sekretariatets vurdering, at når omkostninger til den nye infrastruktur allokeres 
korrekt ud på de respektive punkter i transmissionssystemet, vil dette medføre, at de 
brugere af systemet, der anvender og får gavn af den ny infrastruktur, også kommer til at 
bære de faktiske omkostninger til den ny infrastruktur. Dermed sikres, at der ikke 
krydssubsidieres mellem systembrugerne og at kravet om ikke-diskrimination er opfyldt.  

230. Det er på den baggrund samlet set Sekretariatets vurdering, at for at opfylde 
ovenstående krav om objektivitet, gennemsigtighed og ikke-diskrimination, bør de 
differentierede tariffer fastsættes således, at det tilstræbes, at tarifferne afspejler 1) de 
faktiske omkostninger i systemet, 2) brugernes faktiske anvendelse af systemet samt 3) den 
gavn de enkelte aktører i systemet får af et mere robust, samlet system, jf. 
naturgasforsyningslovens § 18 og forordningens artikel 13.  

231. Punkt 1) sikrer, at en given tarifdifferentiering baserer sig på de faktiske 
omkostninger til den nye infrastruktur. Punkt 2) sikrer, at det er de brugere, der rent faktisk 
anvender den nye infrastruktur, der kommer til at bære de respektive omkostninger hertil. 
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Punkt 3) sikrer, at også de brugere, der indirekte måtte få gavn af den nye infrastruktur, 
kommer til at bære de respektive omkostninger hertil. 

232. En tarifdifferentiering på entry/exit punkter vil imidlertid i hvert tilfælde være 
betinget af Energitilsynets konkrete vurdering og godkendelse, jf. også gasforordningens 
artikel 13 om, at mekanismer til omkostningsfordeling og metoder til takstfastsættelse i 
forbindelse med indfødningspunkter (entry punkter) og udtagningspunkter (exit punkter) 
skal godkendes af de regulerende myndigheder.  

233.  Sekretariatet vil i det følgende forholde sig til, om den foreslåede metodeændring er i 
overensstemmelse med de grundlæggende kriterier, Energinet.dk skal give adgang på, 
herunder forholde sig til, at metodeændringen ikke giver en urimelig forskelsbehandling af 
systembrugerne generelt, men særligt at metodeændringen ikke er urimelig i forhold til 
udenlandske aktører, der ønsker at føre gas ind i Danmark eller at få transporteret gas til 
Sverige. 

234. Af overskueligheds hensyn vil vurderingen nedenfor af allokering af 
kapitalomkostningerne på henholdsvis kompressoren og rørdubleringen blive opdelt i hver 
sit afsnit. 

Allokering af kapitalomkostninger for kompressoren til Entry Ellund  
 
235. Sekretariatet finder, at det er inden for lovgivningens rammer, at allokering af 
omkostningerne for ny infrastruktur afspejler de bagvedliggende omkostninger. Når 
Energinet.dk ønsker at allokere kapitalomkostningerne for kompressorstationen til Entry 
Ellund, må det imidlertid være et krav, at det kan dokumenteres eller på anden måde 
godtgøres, at en sådan allokering i vid udstrækning også afspejler de faktiske omkostninger 
til anvendelsen af investeringen (dvs. pågældende infrastruktur). 

236. Når Energinet.dk ønsker at indføre en tarifdifferentiering, der rammer 
grænseoverskridende forbindelser, og særligt når det gælder den eneste reelle adgang fra 
andre lande til det danske transmissionssystem (som entry Ellund), bør kravet om, at 
tarifferne skal afspejle de bagvedliggende omkostninger tillægges afgørende vægt. Dette 
gælder specielt, hvis den aktuelle tarifdifferentiering, som her, resulterer i en relativt dyrere 
tarif end øvrige punkter. Alene hvis en given tarifdifferentiering på et entry eller exit punkt 
reflekterer de bagvedliggende omkostninger eller anvendelsen af systemet kan 
prisforskellen betragtes som en saglig og rimelig forskel.  

237. Som udgangspunkt kan Sekretariatet tilslutte sig et princip om, at 
kapitalomkostninger ved nye investeringer kan allokeres på de systembrugere, der reelt får 
gavn af den nye investering. Kapitalomkostninger i forbindelse med nye investeringer kan 
derfor som udgangspunkt fordeles på de entry/exit punkter, der rent faktisk har nytte af, 
gør brug af, anvender eller på anden måde har fordele ved det ny infrastrukturanlæg, både 
på kort og længere sigt. Imidlertid har kompressorstationen netop en række 
funktionsmuligheder, som kan gavne hele systemet, fx en bedre drift af systemet og øget 
forsyningssikkerhed, ligesom det er muligt at ”suge” gas fra Nordsøen, hvorved trykket 
kan mindskes fra platformene. Dette vil kunne betyde en besparelse for 
Nordsøproducenterne.   

238. Hvis der skal tarifdifferentieres mellem transportkunderne, således at der fx opkræves 
en særlig tarif for transportkunder, der benytter et bestemt entry-punkt, er det sekretariatets 
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opfattelse, at differentieringen bør være omkostningsbestemt. Dette gælder både i den 
forstand, at der konkret kan redegøres for omkostningerne og også i den forstand, at der 
kan redegøres for, at investeringen gavner de transportkunder, der bærer omkostningerne.  

239. Sekretariatet lægger også vægt på, at tarifdifferentieringen vedrørende 239. 
kompressorstationen skaber lighed mellem køb fra danske og udenlandske producenter i 
Nordsøen og import fra udlandet, jf. kravet om ikke at diskriminere eller krydssubsidiere 
mellem netbrugere, forordningens artikel 13, naturgasforsyningslovens § 18 og § 2 i Lov 
om Energinet.dk om, at Energinet.dk skal sikre åben og lige adgang for alle brugere. 
Producenter i Nordsøen betaler selv for at komprimere gassen og finansierer således den 
nuværende kompression af gassen i det danske system. Importører af gas fra Tyskland 
leverer gassen med et lavere tryk, og har ikke tilsvarende omkostninger til at komprimere 
gassen. Gasleverancerne fra Tyskland kan derfor ikke umiddelbart sidestilles med 
leverancerne fra Nordsøen i forhold til tryk-kvalitet, da gassen skal ”behandles” af 
Energinet.dk, for at opnå tilstrækkeligt tryk til at blive transporteret videre i det danske 
transmissionssystem. Det er derfor ikke i strid med kravet om ikke-diskrimination, at 
systembrugerne ved entry Ellund bliver pålagt en højere kapacitetsbetaling, jf. 
naturgasforsyningslovens § 18 og forordningens artikel 13.  

240. Sekretariatet bemærker videre, at det alene er lidt over halvdelen af de totale 
kapitalomkostninger til infrastrukturen, der indregnes i Energinet.dk’s tariffer, nemlig 
Energinet.dk’s andel af investeringen. EU tilskuddet på lidt under halvdelen af 
investeringen, indgår ikke i de kapitalomkostninger, som tarifferne beregnes på grundlag 
af.  

241. Sekretariatet konstaterer, at kompressoren blev bygget på baggrund af Open Season, 
og at Open Season aktørerne har forpligtet sig til at anvende den nye infrastruktur ved 
Ellund i de næste 10 år. (De har forpligtet sig til en vis mængde entry kapacitet i en 10 årig 
periode). Det er imidlertid Sekretariatets vurdering, at en Open Season proces ikke alene 
kan anvendes som basis for omkostningsallokering for ny infrastruktur fremadrettet, da 
processen ikke i tilstrækkelig grad giver sikkerhed for gennemsigtighed, objektivitet og 
ligebehandling i tariffastsættelsen. Det skyldes, at processen ikke i tilstrækkelig grad 
sikrer, at tariferingen afspejler de omkostninger, som de enkelte brugere giver anledning 
til, da det ikke på forhånd er kendt, hvilke brugere, der i praksis vil anvende og få gavn af 
den pågældende infrastruktur. Kompressoren vil fx også blive anvendt af andre end 
deltagerne i Open Season, ligesom kompressoren vil styrke det samlede 
transmissionssystems robusthed. Der henvises også til de afsluttende bemærkninger om 
Open Season.      

242. Sekretariatet skal endvidere fremhæve, at selvom Energinet.dk har indikeret over for 
aktørerne, at Energinet.dk fremover ønsker at indføre differentierede entry exit tariffer ved 
idriftsættelse af den ny infrastruktur, så er det klart beskrevet, såvel i kapacitetsaftalen 
mellem Open Season deltageren og Energinet.dk som i regelgrundlaget om Open Season 
vedrørende Ellund udvidelsen, at tariffer for Open Season infrastrukturen skulle svare til 
tariffen for den almindelige og øvrige kapacitet i transmissionssystemet.  

243. Den nye kompressorstation er endnu ikke fuldt idriftsat, og den præcise anvendelse af 
kompressorstationen er derfor behæftet med usikkerhed. Energinet.dk forventer, at 
kompressorstationen i langt de fleste timer vil blive anvendt til Ellund entry, nemlig til at 
suge gassen op fra Tyskland. Dette vil resultere i, at 2 ud af 4 kompressorer vil være i drift. 
Det kan dog ikke udelukkes, at kompressorstationen i enkelte timer også vil tage en 3. 
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kompressor i brug. Dette vil kunne ske under særligt lave temperaturer i fx januar eller 
februar. Energinet.dk har oplyst, at hvis 3 kompressorer kører samtidigt, så vil det betyde, 
at kompressorstationen anvendes til andet og mere end Ellund entry. Antallet af 
kompressorer i drift samtidig kan derfor være en objektiv indikator for, om det kun er entry 
Ellund, der har gavn af kompressoren, eller om det er det samlede system.  

244. Energinet.dk har af naturlige årsager således ikke mulighed for på forhånd entydigt at 
dokumentere, at kompressorstationen fortrinsvis anvendes til entry Ellund, Energinet.dk 
har dog oplyst, at det forventes, at det i langt de fleste timer på et driftsår, vil være entry 
Ellund, der gør brug af kompressorstationen, og at det uden kompressoren ville være 
umuligt fysisk at få gas op fra Tyskland. Ca. 95 pct. af driftstimerne forventes 
kompressoren at blive anvendt til entry Ellund, dvs. til at suge gassen, så det er muligt 
fysisk at få gas fra Tyskland ind i entry Ellund. I højst 5 pct. af driftstimerne forventes det, 
at kompressoren vil blive anvendt til exitzonen og Sverige. Se bl.a. tabel 3 ovenfor i 
sagsfremstillingen. 

245. Som det kan udledes af ovenstående, er der på nuværende tidspunkt ikke et 
tilstrækkeligt datagrundlag til at sikre, at den faktiske allokering af omkostningerne også 
rent faktisk afspejler den af Energinet.dk ønskede tarifdifferentiering. Samtidig indføres 
tarifdifferentieringen på en grænseoverskridende forbindelse, som er den eneste reelle 
adgang fra andre lande til det danske transmissionssystem. Det er Sekretariatets vurdering, 
at en tarifdifferentiering, som kan påvirke adgangen til og likviditeten på det danske 
marked kun bør forekomme, hvis den i et vist omfang afspejler de faktiske omkostninger, 
jf. naturgasforsyningslovens § 18 og forordningens artikel 13. 

246. Energinet.dk har oplyst, at Energinet.dk’s faktiske brug af kompressorstationen vil 
ændre sig markant i de nærmeste år. Fx er det en mulighed, at Energinet.dk på et senere 
tidspunkt vil kunne suge gas fra Nordsøen, så gassen fra Nordsøen fremover ikke behøver 
at blive leveret med samme tryk-kvalitet som nu. Det er derfor hensigtsmæssigt, at de 
specifikke fordelingsnøgler til allokering af omkostninger for kompressoren (hvilke 
entry/exit punkter omkostningerne skal fordeles på), justeres årligt i forhold til den faktiske 
brug, som jo forventes at blive ændret. Både i forhold til entry Ellund, men også i det 
omfang det resterende system fremadrettet vil få mere gavn af kompressoren.   

Allokering af kapitalomkostninger for dubleringen af rørledning til Exitzonen og exit 
Dragør 

247. Energitilsynet skal vurdere, om det kan godkendes, at Energinet.dk vil allokere 
kapitalomkostningerne til dubleringen af rørledningen mellem Ellund og Egtved til 
Exitzonen og exit Dragør.  

248. Dubleringen af rørledningen er i følge Energinet.dk foretaget for at bidrage til at sikre 
konkurrence og velfungerende markeder med mulighed for at kunne transportere gassen 
fysisk over grænsen til Tyskland i begge retninger uden flaskehalse, hvilket er i tråd med 
naturgasforsyningslovens § 12 a om at bidrage til at skabe de bedst mulige betingelser for 
konkurrence.  

249. Endvidere er dubleringen foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden, da der ifølge 
Energinet.dk ville være risiko for mangel på (fysisk) gas til det danske og svenske marked 
indtil 2017, hvis ikke dubleringen var blevet bygget, jf. naturgasforsyningslovens § 12.  
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250. Når omkostningerne tildeles exitzonen, bliver omkostningerne allokeret til de 
transportkunder, der leverer gas ind i exitzonen, hvor de endelige forbrugere bliver 
forsynet med naturgas fra distributionssystemet. Alt andet lige vil dette indebære, at 
transportkunderne fører denne omkostning videre til de endelige forbrugere: 
Omkostningerne bliver dermed ført videre til samtlige forbrugere som er tilsluttet det 
sammenkoblede system, jf. naturgasforsyningslovens krav i § 9 om, at omkostninger til 
forsyningssikkerhed skal bæres af alle forbrugerne i systemet.  

251. Det skal bemærkes, at det svenske marked indirekte kommer til at bære nogle af 
omkostningerne til dubleringen. Sekretariatet skal hertil bemærke, at Sverige udelukkende 
bliver forsynet via det danske system og derfor også får gavn af, at der vil være mindre 
risiko for flaskehalse, og at forsyningssikkerheden forbedres.  

252. Sekretariatet lægger til grund, at investeringen i rørdubleringen er sket for at sikre, at 
transmissionssystemet også kan opfylde de fremtidige krav til forsyningssikkerheden, jf. 
naturgasforsyningslovens § 12. Ligeledes er det til gavn for Exitzonen i Danmark og 
Sverige, at rørledningen bidrager til at sikre velfungerende markeder, jf. 
naturgasforsyningslovens § 12a. Transportkunder der leverer til Exitzonen i Danmark og til 
Sverige (exit Dragør) skal derfor som udgangspunkt betale kapitalomkostningerne ved 
investeringen i rørdubleringen.   

Allokering af variable omkostninger for de nye anlæg 
 
253. Det kan konstateres, at OPEX og brændselsomkostninger forventes at udgøre en 
betydelig andel af omkostningerne til den nye infrastruktur. Derfor bør den konkrete 
allokering af omkostningerne ved kompressorstationen på entry Ellund og rørdubleringen 
efter Sekretariatets vurdering fremadrettet afspejle de faktiske omkostninger i systemet og 
brugernes faktiske anvendelse af systemet sammenholdt med den gavn de enkelte aktører i 
systemet får af et mere robust, samlet system, jf. naturgasforsyningslovens § 18 og 
forordningens artikel 13. Sekretariatet finder, at det vil være rimeligt, at omkostningerne til 
drift (herunder også brændselsomkostninger) af kompressorstationen og rørdubleringen 
betales af de brugere (transportkunder og forbrugere), der har nytte af den øgede 
forsyningssikkerhed og forbedrede rammebetingelser for konkurrence mv., som er en følge 
af opførelse og drift af kompressorstationen og rørdubleringen. 

254. Det er Sekretariatets vurdering, at det ikke på nuværende tidspunkt er godtgjort, 
hvorfor de relativt betydelige omkostninger til drift, vedligehold og brændsel relateret til 
den nye infrastruktur ønskes opkrævet over de uniforme tariffer, når der samtidig indføres 
differentiering af CAPEX for samme nye infrastruktur. Sekretariatet lægger vægt på, at der 
bliver gennemsigtighed i tariferingen, også for de variable omkostninger, jf. 
naturgasforsyningslovens § 18 og forordningens artikel 13.  

Specifikt om Open Season 
255. Energinet.dk anmoder i metodeanmeldelsen om at få en godkendelse af et generelt 
princip, som indebærer, at kapitalomkostninger ved nyinvesteringer skal fordeles på de 
systembrugere, på hvis foranledning systemudvidelsen foretages (som fx gennem Open 
Season). 

256. Sekretariatet finder, at Energitilsynet i denne sag helt konkret bør godkende, at 
kapitalomkostningerne for kompressorstationen kan indregnes i kapacitetstariffen for entry 
Ellund og at kapitalomkostningerne for dublering af rørledningen i 2013/14 og 2014/15 
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kan indregnes i exitzonen og exit Dragør. Nærværende indstilling til metodegodkendelse 
indeholder dermed ikke en generel godkendelse af et tariferingsprincip, som Energinet.dk 
kan anvende direkte ved fremtidige investeringer i infrastruktur.  

257. Begrundelsen herfor er, at behandlingen af denne sag har vist, at det ikke er entydigt 
eller enkelt på forhånd at afklare anvendelsen af et givent infrastrukturanlæg, at det kan 
være behæftet med usikkerhed, hvilke brugere, der reelt får gavn af den pågældende 
infrastruktur og at det er usikkert, hvorledes omkostningerne fordeler sig etc.  

258. For så vidt angår, at investeringen til kompressorstationen er sket på anmodning af 
aktørerne i en Open season proces, lægger sekretariatet til grund, at kapital- og 
driftsomkostningerne løbende bør fordeles i forhold til de aktører, der anvender og har 
gavn af kompressorstationen.   

259. Til Energinet.dk’s betragtning om ”sunk costs” og dedikerede investeringer skal 
Sekretariatet bemærke, at for at en investering kan betragtes som reel ”sunk” eller 
dedikeret, må det efter sekretariatets opfattelse være et krav, at kompressorstationen ikke 
vil kunne anvendes til andre formål eller af andre brugere. For at en investering må 
betragtes som reelt ”sunk”, må investeringen desuden kunne betragtes som et reelt tab, 
hvor omkostningerne ikke på nogen måde vil kunne inddækkes. Det er sekretariatets 
vurdering, at kompressorstationen som udgangspunkt vil kunne anvendes af andre 
transportkunder, end de transportkunder (aktører), på hvis foranledning, investeringen blev 
foretaget. Sekretariatet mener derfor ikke, at kompressorstationen isoleret set kan 
sidestilles med en dedikeret investering, hvor omkostningerne til investeringen kan 
betragtes som ”sunk”.  

260. Sekretariatet finder endvidere ikke, at transportkunder, der anvender entry Ellund skal 
bære samtlige kapitalomkostninger til kompressorstationen, såfremt kompressorstationen 
på et tidspunkt, i større eller mindre omfang, kan anvendes til andre formål end til at 
opfylde Open Season deltagernes transportbehov.  

Samlet vurdering  
261. På baggrund af ovenstående betragtninger er det Sekretariatets vurdering, at 
Energinet.dk’s konkrete, anmeldte tariferingsmetode ikke giver tilstrækkelig sikkerhed for, 
at metoden opfylder kriterierne om objektivitet, gennemsigtighed og ikke-diskrimination, 
jf. naturgasforsyningslovens § 18 og forordningens artikel 13.   

262. Det er imidlertid Sekretariatets vurdering, at Energitilsynet kan godkende, jf. 
naturgasforsyningslovens § 36a, at Energinet.dk kan allokere de samlede omkostninger for 
kompressorstationen og rørdubleringen efter en generel metode, der indebærer, at 
tariferingen i et vist omfang afspejler de faktiske omkostninger i systemet og brugernes 
faktiske anvendelse af systemet sammenholdt med den gavn som de enkelte aktører får af 
et robust, samlet system. Det må imidlertid være et krav, at det kan dokumenteres eller på 
anden måde godtgøres, at en sådan allokering i vid udstrækning også afspejler både de 
faktiske omkostninger og anvendelsen af den pågældende infrastruktur, her 
kompressorstationen. 

263. Sekretariatet anerkender imidlertid, at det overordnet set kan være vanskeligt på 
nuværende tidspunkt at allokere kapital og variable omkostninger entydigt ud på de enkelte 
punkter af systemet. Energinet.dk’s anmeldte tariferingsmetode er derfor efter de konkrete 
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omstændigheder en acceptabel og pragmatisk løsning, der kan finde anvendelse i en 
midlertidig periode.  

264. Derfor finder Sekretariatet det hensigtsmæssigt, at godkendelsen af Energinet.dk’s 
tarifdifferentieringsmetode gøres tidsbegrænset, og således kun gælder for de kommende 
to gasår, idet disse to gasår skal fungere som en slags ”pilotår”, hvor Energinet.dk allokerer 
omkostningerne på baggrund af skønnede oplysninger.  

265. Sekretariatet lægger til grund, at Energinet.dk til støtte for den anmeldte 
tariferingsmetode kun har kunnet givet skønsmæssige oplysninger om den forventede, 
faktiske anvendelse, da den pågældende infrastruktur endnu ikke er idriftsat. Den skønnede 
allokering giver derfor ikke sikkerhed for, at allokeringen også i praksis vil afspejle de 
faktiske omkostninger i systemet og brugernes faktiske anvendelse af systemet 
sammenholdt med den gavn de enkelte aktører i systemet får af et robust, samlet system. 

266. Endvidere finder Sekretariatet ikke, at det at den foreslåede allokering af de variable 
omkostninger til den ny infrastruktur (OPEX, herunder brændsel) er tilstrækkelig 
gennemsigtig. Sekretariatet finder derfor, at Energinet.dk bør udarbejde en metode til 
allokering af de faktiske driftsomkostninger (OPEX og brændsel) ved brug af 
kompressorstationen og rørdubleringen i tariferingen, der afspejler de faktiske 
omkostninger i systemet og brugernes faktiske anvendelse af systemet sammenholdt med 
den gavn de enkelte aktører i systemet får af et mere robust, samlet system.   

267. Hertil skal lægges, at anvendelsen af kompressorstationen forventes at ændre sig i de 
kommende år. Endelig er det endnu ikke klart, hvilke præcise retningslinjer den endelige 
Framework Guidelines kommer til at indeholde, ligesom den bindende netregel først 
forventes færdig i 2015 med forventet implementering i 2017. Det er således ikke klart på 
nuværende tidspunkt, hvilke harmoniseringskrav der kommer til at gælde fremadrettet. 

268. På den baggrund indstiller Sekretariatet, jf. naturgasforsyningslovens § 36a, at 
Energinet.dk i de kommende gasår (2013/2014 og 2014/2015) kan allokere 
kapitalomkostningerne for kompressorstationen på entry Ellund, og at 
kapitalomkostningerne ved rørdubleringen allokeres til exitzonen og exit Dragør. 

269. For så vidt angår de variable omkostninger, indebærer en godkendelse for gasårene 
2013/14 og 2014/15, at driftsomkostninger (inkl. brændsel) vedrørende 
Kompressorstationen og rørdubleringen indregnes i den uniforme variable tarif.  

270. Det må efter Sekretariatets vurdering være et krav for tarifdifferentieringen på sigt, at 
det kan dokumenteres, at den i et vist omfang afspejler de faktiske omkostninger i systemet 
og brugernes faktiske anvendelse af systemet sammenholdt med den gavn de enkelte 
aktører i systemet får af et mere robust, samlet system, jf. naturgasforsyningslovens §§ 9 
og 18 samt forordningens artikel 13.  

271. Det er derfor sekretariatets vurdering, at det skal indstilles, at Energinet.dk’s 
anvendelse af den ny metode fra 1. oktober 2015 og frem kræver en ny 
metodegodkendelse. Energinet.dk skal således anmelde en ny metode, der baserer sig på 
oplysninger om den faktiske brug af den ny infrastruktur. 

272. Den nye metodeanmeldelse skal give større sikkerhed for 1) at den beskrevne 
tariferingsmodel fremadrettet sikrer, at tarifferne i større grad afspejler brugernes faktiske 
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anvendelse af systemet sammenholdt med den gavn de enkelte aktører i systemet får af et 
mere robust, samlet system, 2) at de årlige tariffer vil blive fastsat ud fra objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier samt 3) at tariferingen vil være robust 
over for ændringer i transportkundernes anvendelse og de enkelte aktørers gavn over årene. 

Ny metodeanmeldelse pr. 1. oktober 2014 
273. Sekretariatet indstiller, at det bliver et vilkår for godkendelsen, at Energinet.dk senest 
1. oktober 2014 skal indsende en ny metodeanmeldelse. Denne metodeanmeldelse skal 
forelægges for og godkendes af Energitilsynet.  

274.  Metodeanmeldelsen skal indeholde en udførlig dokumentation og redegørelse for den 
faktiske brug af rørdubleringen og kompressorstationen og det resterende 
transmissionssystem, herunder redegørelse for allokering af kapital- og driftsomkostninger, 
herunder brændselsomkostninger, ved brug af kompressorstation og rørdubleringen samt 
interaktion med det øvrige transmissionssystem i Danmark og tilstødende systemer. 
Metodeanmeldelsen skal basere sig på faktiske og veldokumenterede oplysninger og de 
erfaringer, Energinet.dk har erhvervet i det første driftsår, således at Energitilsynet har 
mulighed for at kunne godkende en metode for gasåret 2015/16, på baggrund af en 
veldokumenteret og udførlig metoderedegørelse, der baserer sig på faktiske data. Den 
godkendte metode for gasåret 2015/16 skal kunne anvendes som generel metode til 
fastsættelse af tariffer fremadrettet. 

275.  I metodeanmeldelsen skal Energinet.dk endvidere angive og redegøre for objektive, 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier for fastsættelse af kapacitetstariffer og 
variable tariffer fra gasåret 2015/16, således at tarifferne afspejler de faktiske omkostninger 
i systemet og brugernes faktiske anvendelse af systemet sammenholdt med den gavn de 
enkelte aktører i systemet får af et mere robust, samlet system. Med gavn forstås fx 
kompressorstationens nytte i forhold til det samlede systems integritet, herunder bl.a. 
forsyningssikkerhed.  

276.  Det skal i forlængelse heraf imidlertid understreges, at Energinet.dk’s tarifmetoder til 
enhver tid skal være i overensstemmelse med fremtidige europæiske harmoniseringskrav, 
jf. den kommende europæiske netregel om tarifstruktur, som bliver retligt bindende, 
forventeligt omkring 2017. En ændring af nærværende tariferingsmetode kan derfor blive 
nødvendig på et senere tidspunkt, for at justere tariferingsmetoden i forhold til fx den 
kommende europæiske netregel om tarifstruktur. 

277. Det indstilles endvidere, at det bliver et vilkår for metodegodkendelsen, at 
Energinet.dk, senest 1. april hvert år indsender dokumentation for de fastsatte tariffer i det 
efterfølgende gasår, herunder relevant data vedrørende faktisk forbrug af 
kompressorstationen og dubleringen.  Energinet.dk skal offentliggøre grundlaget for 
fastsættelsen af de årlige tariffer. 

Afgørelse 

278. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse truffet 
afgørelse om følgende: 

A) Vægtning af kapacitets- og volumenbetalingen i tariferingen 



Side 56 af 57 
 

• At Energitilsynet godkender, jf. naturgasforsyningslovens § 36a, Energinet.dk’s 
tarifmetode ”princip for vægtning af kapacitets- og volumenbetalingen i 
tariferingen”.  

Konkret indebærer dette en godkendelse af: 
• At forholdet mellem Energinet.dk’s kapacitets- og volumenelement i tariferingen 

fra gasåret 2013/14 fastsættes, så indtægterne fra volumenelementet dækker 
driftsomkostninger og indtægter fra kapacitetselementet dækker 
kapitalomkostninger, og at forholdet justeres årligt i forhold til de faktiske 
omkostninger.  

 
Ovenstående afgørelse træffes på følgende vilkår: 

 
• At Energinet.dk inden hvert tariferingsår offentliggør, på hvilket grundlag de årlige 

kapacitetstariffer og volumentariffer beregnes. 
• At Energinet.dk inden udgangen af august 2014 indsender en redegørelse om den 

nye tarifstrukturs betydning for grænseoverskridende handel med og transport af 
gas. 
 

279. Endvidere har Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 
truffet afgørelse om følgende: 

 

B) Princip for indregning af nye aktiver i omkostningsbasen (differentierede tariffer) 
 

• At Energitilsynet godkender, jf. naturgasforsyningslovens § 36a, Energinet.dk’s 
anvendelse af den konkrete tarifmetode med differentiering af entry/exit tariffer for 
en tidsbegrænset periode for gasårene 2013/2014 og 2014/2015 (pilotår). 
 

• At Energinet.dk’s anvendelse af den ny metode fra 1. oktober 2015 og frem kræver 
en ny metodegodkendelse. 

 
 
Konkret indebærer godkendelsen for pilotgasårene 2013/14 og 2014/15:  

• At Energinet.dk’s kapitalomkostninger vedrørende Egtved kompressorstation 
indregnes i kapacitetstariffen for entry Ellund, samt at driftsomkostninger (inkl. 
brændsel) for Egtved kompressorstation indregnes i den uniforme variable tarif. 

• At Energinet.dk’s kapitalomkostninger for dubleringen af rørledningen Ellund-
Egtved indregnes i kapacitetstariffen for exitzonen og exit Dragør, samt at 
driftsomkostninger for rørdubleringen indregnes i den uniforme variable tarif. 

 
Ovenstående afgørelse træffes på følgende vilkår: 



Side 57 af 57 
 

• At Energinet.dk senest 1. oktober 2014 indsender en ny metodeanmeldelse, der 
indeholder en redegørelse for den faktiske brug af rørdubleringen, 
kompressorstationen og det resterende transmissionssystem, således at 
Energitilsynet har mulighed for at kunne godkende en metode for gasåret 2015/16, 
der kan anvendes som generel metode fremadrettet.   

• At Energinet.dk i den ny metodeanmeldelse vedrørende differentierede tariffer skal 
angive og redegøre for objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier 
for fastsættelsen af kapacitetstariffer og variable tariffer fra gasåret 2015/16, der 
indebærer, at tarifferne afspejler de faktiske omkostninger i systemet og brugernes 
faktiske anvendelse af systemet sammenholdt med den gavn de enkelte aktører i 
systemet får af et mere robust, samlet system. 

• At Energinet.dk, senest 1. april hvert år, indsender dokumentation for de fastsatte 
tariffer i det efterfølgende gasår, herunder relevant data vedrørende faktisk forbrug 
af kompressorstationen og dubleringen.  Energinet.dk skal offentliggøre grundlaget 
for de årlige tariffer. 
 
 

 
 

 


