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PUNKT 4 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. NOVEMBER 2017 

GODKENDELSE AF PARAMETRE OG FAST-
SÆTTELSE AF F-FAKTOR TIL DEN ØKONO-
MISKE TEST FOR BALTIC PIPE PROJEKTET  

RESUMÉ 

1.  1. Denne sag handler om godkendelse og fastsættelse af parametre, som skal indgå 

i en såkaldt økonomisk test for Baltic Pipe Projektet med etablering af gasinfra-

struktur mellem Danmark og hhv. Polen og Norge. Den økonomiske test skal fast-

slå, om Baltic Pipe Projektet er økonomiske levedygtigt i den forstand, at projek-

tets omkostninger i tilstrækkelig grad dækkes af de netbrugere, som efterspørger 

projektet. Godkendelsen af disse parametre skal ske efter nye regler i den europæi-

ske netregel for kapacitetstildeling, NC CAM.   

2. Den økonomiske test skal herunder sikre, at de nuværende netbrugere, de så-

kaldte ”tvungne kunder”, i det danske gassystem ikke udsættes for risikofyldte 

investeringer. Den økonomiske test er således ikke en investeringsbeslutning for 

Baltic Pipe Projektet.     

3. Sagen har stor økonomisk betydning for det danske gassystem. Baltic Pipe Pro-

jektet vil gøre Danmark til et transitland og forventes at føre til betydelige tarifbe-

sparelser for netbrugere i det danske gassystem. Projektet indebærer en investering 

for Energinet på 5-6 mia. kr. 

4. Sagen forelægges Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet godkender 

parametre (referencepriser og Energinets tilladte indtægtsstigning), som er forelagt 

af Energinet, og fastsætter en såkaldt f-faktor.  

5. Referencepriser (kapacitetstariffer) anvendes til beregning af værdien af de 

bindende tilsagn (de bindende bud i Open Season 2017) fra budgivere i Baltic Pipe 

Projektet. Værdien af de bindende tilsagn beregnes ved at multiplicere reference-

priser (estimerede kapacitetstariffer) med mængder fra de bindende bud på 15-

årige kapacitetskontrakter afgivet i forbindelse med Open Season 2017.  

6. I netreglen for kapacitetstildeling anvendes et begreb, der benævnes ”tilladt 

indtægtsstigning”. De årlige tilladte indtægtsstigninger udgøres af afskrivninger af 

kapitalomkostningerne ved Baltic Pipe Projektet over projektets økonomiske leve-

tid på 30 år samt de faste driftsomkostninger, som Energinet i henhold til den øko-

nomiske regulering kan opkræve via tariffer.  
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7. F-faktoren er en skønnet størrelse, der angiver, hvor stor en del af omkostnin-

gerne (”de tilladte indtægter”) i Baltic Pipe Projektet, der skal være sikkerhed for 

via indtægter fra de bindende tilsagn i form af køb af kapacitet på lange kontrakter. 

F-faktoren fastsættes forud for beregningen af den økonomiske test under hensyn-

tagen til elementer såsom forventede indtægter, som ikke indgår i beregningsme-

toden, og de samfundsøkonomiske gevinster af projektet i Danmark.    

8. Projektet er økonomisk levedygtigt i henhold til den økonomiske test, hvis de 

sikre indtægter fra bindende tilsagn svarer til eller overstiger Energinets tilladte 

indtægtsstigning justeret med f-faktoren. Energinet skal gennemføre den økonomi-

ske test, og et positivt resultat er en forudsætning for, at projektet kan fortsætte.    

9. Energinet har estimeret referencepriser på 0,23-0,27 EUR/MWh (1,7-2,0 

kr./MWh) for perioden fra 1. oktober 2022 til 30. september 2037, hvor Energinet 

har bindende tilsagn i form af kapacitetskontrakter fra Open Season i 2017. Ener-

ginet har oplyst, at disse referencepriser og bindende tilsagn på 7,5 mia. m
3
/år har 

en værdi på 428 mio. euro (3,2 mia. kr.). Energinet har estimeret den tilladte ind-

tægtsstigning til 693 mio. euro (5,2 mia. kr.). Energinet har desuden foretaget en 

vurdering af størrelsen på f-faktoren, som Energinet finder, kan sættes til 0,60.     

10. Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet f-faktoren i henhold til NC CAM, 

dvs. under hensyntagen til de samfundsøkonomiske gevinster (positive eksternali-

teter) og de forventede indtægter, som ikke indgår i beregningen af den økonomi-

ske test, såsom volumenindtægter og efterspørgsel efter udløb af de lange kapaci-

tetskontrakter i 2037. Sekretariatet bemærker, at der er betydelige volumenindtæg-

ter for Energinet samt en ikke ubetydelige tarifbesparelse for det danske gassystem 

ved Baltic Pipe Projektet, der ikke indgår i beregningen af den økonomiske test.  

11. Sekretariatet bemærker endvidere, at der er en række tiltag, som kan anvendes 

til at begrænse risici for ”tvungne kunder”, hvis der mod forventning ikke trans-

porteres gas i den anlagte infrastruktur. Fx kan Energinet forkorte afskrivningspe-

rioden for Baltic Pipe Projektets kapitalomkostninger, og tarifmetoden kan ændres 

under hensyn til relevante netregler, så Energinets tilladte indtægter i højere grad 

dækkes af kapacitetsindtægter.    

12. Sekretariatet har anvendt konservative skøn, jf. at den økonomiske test skal 

sikre, at netbrugere, der efterspørger kapacitet i et projekt som Baltic Pipe, overta-

ger de tilhørende risici for at undgå, at ”tvungne kunder” udsættes for risikofyldte 

investeringer.   

13. Energitilsynet finder, at de forelagte referencepriser og den forelagte tilladte 

indtægtsstigning kan godkendes. Energitilsynet fastsætter ud fra en samlet betragt-

ning f-faktoren til 0,60. En f-faktor på 0,60 indebærer, at 60 pct. af den tilladte 

indtægtsstigning, som Baltic Pipe Projektet giver anledning til, skal dækkes af 

sikre indtægter i form af bindende tilsagn fra brugerne af Baltic Pipe Projektet.  
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INDSTILLING 

14.  Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 

vurdering træffer følgende afgørelse.  

15. Energitilsynet godkender følgende parametre for den økonomiske test for Bal-

tic Pipe Projektet i medfør af Kommissionens forordning nr. 2017/459 af 16. marts 

2017 (den europæiske netregel om kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmis-

sionssystemer (NC CAM):  

- Estimerede referencepriser (transporttariffer) for tidshorisonten for udbuddet af 

ny kapacitet i Baltic Pipe Projektet - dvs. for 15 år – der skal bruges til at be-

regne den aktuelle værdi af de bindende tilsagn fra netbrugerne om køb af ka-

pacitet i Baltic Pipe Projektet, jf. artikel 25, stk. 1, litra a (se tabel 5).  

- Den aktuelle værdi af Energinets tilladte indtægtsstigning knyttet til den ny 

kapacitet i Baltic Pipe Projektet, jf. artikel 25, stk. 1, litra b, jf. artikel 22, stk. 

1,litra b (se tabel 7). 

16. Energitilsynet fastsætter en f-faktor på 0,60 for den udbudte kapacitet i Baltic 

Pipe Projektet, jf. artikel 23, stk. 1, litra a) – d).  
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SAGSFREMSTILLING 

17. Denne sag handler om, at der i henhold til den reviderede europæiske netregel 

for kapacitetstildeling (forordning 2017/459 - herefter NC CAM) skal foretages en 

såkaldt ”økonomisk test”, når/før der skal bygges ny transmissionskapacitet. Baltic 

Pipe Projektet vil udgøre ny transmissionskapacitet i henhold til NC CAM. 

18. Sekretariatet for Energitilsynet (sekretariatet) forelægger sagen for Energitil-

synet, da der er tale om en sag af stor økonomisk betydning for det danske sam-

fund.  

19. Den økonomiske test har til formål at fastslå, om projekter, der skaber ny ka-

pacitet, er økonomisk levedygtige. NC CAM angiver i øvrigt, at den økonomiske 

test skal sikre, at netbrugere, der efterspørger kapacitet, overtager de tilhørende 

risici for at undgå, at ”tvungne kunder” udsættes for risikofyldte investeringer. 

Tvungne kunder er fx de eksisterende netbrugere i et transmissionssystem, som vil 

blive påvirket af, at der bliver investeret i infrastruktur til at føre gas til et andet 

land (transit). 

20. Den nationale regulerende myndighed skal ikke godkende resultatet af den 

økonomiske test, men skal godkende parametrene i den økonomiske test, inden 

testen udføres af Energinet. De testparametre, som skal godkendes af Energitilsy-

net, er referencepriserne (tariffer), som indgår i beregning af værdien af de bin-

dende tilsagn, og den tilladte indtægtsstigning, som Baltic Pipe Projektet giver 

anledning til, jf. figur 1.  

21. Energitilsynet skal desuden fastsætte en såkaldt f-faktor, som angiver, hvor 

stor en del af omkostningerne i Baltic Pipe Projektet, der skal være sikkerhed for 

via indtægter fra de bindende tilsagn i form af køb af kapacitet på lange kontrakter. 

Fx angiver en f-faktor på 0,5, at halvdelen af omkostningerne skal være dækket af 

de bindende tilsagn. 

22. Den polske regulerende myndighed, URE, godkendte testparametre og fastsat-

te en f-faktor på 0,60 for den polske del af Baltic Pipe Projektet den 25. august 

2017. 

23. Den økonomiske test ved ny kapacitet skal foretages enten af transmissionssy-

stemoperatøren eller af den nationale regulerende myndighed, dvs. Energitilsynet i 

Danmark. Ifølge NC CAM skal den nationale regulerende myndighed bestemme, 

hvem der skal udføre den økonomiske test. Sekretariatet har bestemt, at Energinet 

skal udføre den økonomiske test. Dette er sket ved brev af 7. september 2017 til 

Energinet (”Beslutning om udførelse af økonomisk test for Baltic Pipe Projektet”). 

24. Forud for igangsættelsen af udbudsprocessen (Open Season 2017), i juni 2017 

offentliggjorde Energitilsynet en udtalelse på baggrund af et principnotat fra Ener-

ginet om markedszone og tarifprincipper (udtalelse af 31. januar 2017 og notat af 

2. november 2016). Energitilsynet udtalte sig positivt om Baltic Pipe Projektet og 

om en indførelse af uniforme tariffer i det danske transmissionssystem.   



ENERGITILSYNET | GODKENDELSE AF PARAMETRE OG FASTSÆTTELSE AF F-FAKTOR TIL DEN 

ØKONOMISKE TEST FOR BALTIC PIPE PROJEKTET 

 

Side 5/38 

FIGUR 1 | ILLUSTRATION AF PARAMETRENE I DEN ØKONOMISKE TEST 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
Note: Understregede elementer skal godkendes (referencepriser og tilladt indtægtsstigning) eller fast-
sættes (f-faktoren) af Energitilsynet. 

25. Den sidste og bindende fase (fase 2) af Open Season 2017 blev afsluttet den 

31. oktober 2017. Den økonomiske test skal foretages efter den bindende fase er 

afsluttet, og der er indhentet bindende tilsagn fra netbrugere om køb af kontraktuel 

kapacitet, men inden kapacitetskontrakterne underskrives, da et positivt resultat i 

den økonomiske test er en forudsætning for, at projektet kan fortsætte.    

26.  Energinet har den 11. september 2017 fremsendt et notat om principper, pa-

rametre og f-faktor til den økonomiske test, inkl. beregningsmodel. Energinet har 

efterfølgende fremsendt revisioner af notatet til sekretariatet den 26. september 

2017 og den 24. oktober 2017, jf. bilag 2. 

27. Sekretariatet har haft udkastet til denne afgørelse i høring hos Energinet. Ener-

ginet er kun kommet med enkelte bemærkninger, som ikke har givet anledning til 

ændringer i Energitilsynets vurdering eller afgørelse.  

28. I det følgende beskrives først selve Baltic Pipe Projektet, hvorefter 

parametrene i den økonomiske test gennemgås i henhold til NC CAM, inden 

Energinets forslag til parameterværdier samt specifikke danske forhold med 

betydning for parametrene gennemgås.   

BALTIC PIPE PROJEKTET 

29. Baltic Pipe Projektet er et dansk-polsk gasprojekt, hvor den danske TSO 

(Energinet) og den polske TSO (Gaz-System) planlægger at bygge ny 

infrastruktur, der i fremtiden kan transportere naturgas fra den norske 

opstrømsinfrastruktur i Nordsøen til Polen og/eller Danmark (Sverige). Der er tale 

om et projekt med en forventet samlet årlig transportkapacitet på 10 mia. m
3
 

(næsten  tre gange det samlede dansk/svenske gasforbrug i dag), hvor den totale 
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anlægssum forventes at blive ca. 12 mia. kr. Den danske del af projektet forventes 

at komme til at koste 5-6 mia. kr. 

30. Såfremt Baltic Pipe Projektet bliver gennemført, vil langt størstedelen af de 

transporterede gasmængder i det danske gassystem i fremtiden være gas til transit, 

idet interessen for norsk gas primært kommer fra polske aktører, der gerne vil 

sikre alternative forsyningskilder til den russiske gas, som Polen i dag er helt 

afhængig af. 

31. Baltic Pipe Projektet omfatter fem delprojekter, jf. figur 2. 

FIGUR 2 | OVERBLIK OVER BALTIC PIPE PROJEKTETS DELPROJEKTER 

 
Kilde: Energinet præsentation af Baltic Pipe Projektet ved Offshore Forum 2017 

32. Delprojekt 1 er en ny gasledning, der skal føre gas ind fra den norske op-

strømsrørledning, Europipe II, i Nordsøen til det danske fastland og videre ind i 

det eksisterende danske transmissionssystem. Denne ledning er en opstrømsrør-

ledning, og længden på ledningen vil være ca. 120 km.  

Energinet er ansvarlig for delprojekt 1, og de estimerede kapitalomkostninger for 

dette delprojekt er 2,3 mia. kr. 

33. Delprojekt 2 er nødvendige udbygninger af det eksisterende danske transmis-

sionsnet over land. Der er tale om forstærkninger på ca. 230 km fra det danske 

knudepunkt i transmissionssystemet (Egtved) henover Fyn og Sjælland til Faxe.   

Energinet er ansvarlig for delprojekt 2, og de estimerede kapitalomkostninger for 

dette delprojekt er 2,8 mia. kr. 

34. Delprojekt 3 er en ny kompressorstation, som er nødvendig for at sikre, at 

gassen kan transporteres fra Danmark til Polen med tilstrækkeligt højt tryk. 
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De estimerede totale kapitalomkostninger for delprojekt 3 er 1,1 mia. kr., og de 

anslåede årlige variable driftsomkostninger til brændsel (el) er 107 mio. kr. Del-

projektet er primært polsk, men med dansk medfinansiering, således forstået, at 

Gaz-System betaler ca. 0,7 mia. kr. (64 pct. af ca. 1 mia. kr.), mens Energinet beta-

ler ca. 0,4 mia. kr. (36 pct. af ca. 1 mia. kr. samt 100 pct. af evt. yderligere om-

kostninger til kompressoren). Energinet og Gaz-System har desuden aftalt, at 

Energinet dækker 50 pct. af de faste driftsomkostninger til kompressoren og, at 

Energinet først dækker de variable driftsomkostninger, når de transporterede gas-

mængder overstiger 7,5 mia. m
3
/år. 

Fordelingen af omkostninger for kompressoren er resultatet af forhandlinger mel-

lem Energinet og Gaz-System, og den fremgår af parternes rammeaftale 

(”framework agreement”) for projektet, som parterne underskrev i juni 2017.  

35. Delprojekt 4 er selve Baltic Pipe – dvs. en undersøisk rørledning fra Danmark 

til Polen. Denne ledning er en transmissionsrørledning (interconnector), og læng-

den på rørledningen vil være mellem 227 og 285 km – afhængig af den valgte rute. 

Gaz-System er ansvarlig for delprojekt 4, og de estimerede kapitalomkostninger 

for dette delprojekt er 3,3 mia. kr. 

36. Delprojekt 5 omfatter de nødvendige udbygninger i det polske transmissions-

system, som Gaz-System er ansvarlig for. Gaz-System er ansvarlig for delprojekt 

5. Den estimerede kapitalomkostning for dette delprojekt er 2,5 mia. kr.  

37. Baltic Pipe Projektet er beskrevet i nærmere detaljer i en række dokumenter – 

bl.a. i informationspakker i forbindelse med Open Season 2017 – som kan findes 

på Energinets hjemmeside. Informationspakken for den endelig fase (fase 2) af 

Open Season 2017 er vedlagt som bilag 5. Der henvises hertil for nærmere detaljer 

og øvrig baggrundsinformation om Baltic Pipe Projektet. 

38. Energinet og Gaz-System arbejder på at kunne idriftsætte Baltic Pipe Projektet 

den 1. oktober 2022. Idriftsættelsen forudsætter dog forudgående godkendelser fra 

selskabernes respektive bestyrelser og ejere. I Danmark forventes Energinets be-

styrelse at behandle business casen (forretningsplanen) for Baltic Pipe Projektet 

senest den 1. marts 2018, og der forventes en endelig investeringsgodkendelse 

(Final Investment Decision, FID) i slutningen af 2018. 

BESKRIVELSE AF PARAMETRE I DEN ØKONOMISKE TEST 

39.  Ifølge NC CAM omfatter den økonomiske test:  

a) nutidsværdien af de bindende tilsagn fra netbrugerne (kapacitetskontrakter 

i Open Season 2017) og  

b) nutidsværdien af den anslåede stigning i tilladte indtægter, som kan god-

kendes og indregnes i tarifferne i henhold til den til enhver tid gældende nati-

onale metodegodkendelse for tariffer og  

c) den såkaldte f-faktor.    
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40. Resultatet af den økonomiske test er positivt, hvis nutidsværdien af de binden-

de tilsagn fra netbrugere, der skal anvende den nye infrastruktur, er større end eller 

lig med nutidsværdien af stigningen i den tilladte eller tilsigtede indtægt justeret 

med den fastsatte f-faktor.  

41. For Baltic Pipe Projektet består værdien af de bindende tilsagn af de estimere-

de kapacitetsindtægter fra de bindende kapacitetsbud i Open Season 2017, og den 

tilladte indtægtsstigning udgøres af Energinets omkostninger til etablering af Bal-

tic Pipe Projektet samt omkostningerne til den faste drift. Dvs. resultatet af den 

økonomiske test er positivt hvis: 

𝑵𝒖𝒕𝒊𝒅𝒔𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒆𝒏 𝒂𝒇 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒍𝒔𝒂𝒈𝒏 𝒊 𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑺𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏  𝟐𝟎𝟏𝟕 

≥ (𝒇 − 𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓)

× 𝒏𝒖𝒕𝒊𝒅𝒔𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒆𝒏 𝒂𝒇 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒏𝒆𝒕𝒔 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒕æ𝒈𝒕𝒔𝒔𝒕𝒊𝒈𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒔𝒆𝒓𝒆𝒕 𝒑å 𝑩𝑷 𝒐𝒎𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒆𝒓 

Hvor: 

BP omkostninger  er kapitalomkostninger og faste driftsomkostninger for Baltic Pipe Projek-

tet, som afholdes af Energinet 

42. I det følgende beskrives testens enkelte parametre. 

AKTUEL VÆRDI AF BINDENDE TILSAGN FRA NETBRUGERE (A) 

43. Den aktuelle værdi af de bindende tilsagn fra netbrugere om køb af kontraktuel 

kapacitet fra Open Season 2017 opgøres som nutidsværdien af betalingen for ka-

paciteten (referencepris tillagt eventuelle auktions- eller minimumstillæg) ganget 

med mængden af ny kapacitet, der er indgået aftale om. Nutidsværdien beregnes 

ved at tilbagediskontere værdien af de bindende tilsagn:   

𝑵𝒖𝒕𝒊𝒅𝒔𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒆𝒏 𝒂𝒇 𝒃𝒊𝒏𝒅𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒍𝒔𝒂𝒈𝒏

=  ∑
(𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 × 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡)𝑡

(1 + 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)𝑡

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑎𝑔𝑛

𝑡=0

 

44. Referenceprisen er i den nye europæiske netregel for harmoniserede transmis-

sionstarifstrukturer (forordning 2017/460 – herefter NC TAR) defineret som pri-

sen for et kapacitetsprodukt for uafbrydelig kapacitet med en varighed på et år, 

som er gældende i entry- og exit-punkter, og som bruges til at fastsætte transmis-

sionstariffer for de øvrige harmoniserede transmissionsprodukter – dvs. kvartals-

produkter, månedsprodukter, dagsprodukter og intra-day-produkter.  

45. Referencepriserne estimeres for hvert udbudsniveau i projektet.  

AKTUEL VÆRDI AF DEN ANSLÅEDE STIGNING I TILLADTE ELLER TILSIGTEDE IND-

TÆGT (B) 

46. Den aktuelle værdi af den anslåede tilladte indtægtsstigning opgøres som nu-

tidsværdien af den tilladte indtægt over hele infrastrukturens økonomiske levetid. 

Nutidsværdien beregnes ved at diskontere de estimerede årlige indtægtsstigninger, 

som Baltic Pipe Projektets omkostninger giver anledning til: 
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𝑵𝒖𝒕𝒊𝒅𝒔𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒆𝒏 𝒂𝒇 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒕 𝒊𝒏𝒅𝒕æ𝒈𝒕𝒔𝒔𝒕𝒊𝒈𝒏𝒊𝒏𝒈 =  ∑
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑠𝑠𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡

(1 + 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)𝑡

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑡𝑖𝑑

𝑡=0

 

47. Den tilladte indtægt defineres som summen af indtægter fra transmissionstje-

nester og ikke-transmissionstjenester for transmissionssystemoperatørens levering 

af tjenesteydelser i en bestemt periode inden for en given reguleringsperiode, som 

den pågældende transmissionssystemoperatør er berettiget til, og som den nationa-

le regulerende myndighed har godkendt via nationale (metode)godkendelser. 

48. Værdien af den tilladte indtægt opgøres for den ny kapacitet, der er inkluderet i 

det respektive udbudsniveau, som er godkendt af den relevante nationale regule-

ringsmyndighed i henhold til NC CAM. Det respektive udbudsniveau for Baltic 

Pipe Projektet er den kapacitetsvolumen, som er udbudt i Open Season 2017. 

F-FAKTOREN 

49. F-faktoren er i NC CAM defineret som andelen af den aktuelle værdi af den 

anslåede stigning i transmissionssystemoperatørens tilladte indtjening i forbindelse 

med den nye kapacitet (i det respektive udbudsniveau), der skal dækkes af den 

aktuelle værdi af netbrugernes bindende tilsagn i forbindelse med projektet.   

50. Niveauet for f-faktoren fastsættes af den nationale reguleringsmyndighed, som 

for den danske del af Baltic Pipe Projektet er Energitilsynet, for et givet udbudsni-

veau under hensyntagen til følgende elementer:  

a) mængden af teknisk kapacitet, der er reserveret til korte kontrakter   

b) positive afledte eksternaliteter for projektet for ny kapacitet på markedet el-

ler transmissionsnettet, eller begge steder  

c) perioden for netbrugeres bindende tilsagn for kontraktuel kapacitet sam-

menlignet med aktivets økonomiske levetid  

d) hvor længe efterspørgslen på kapacitet, der er fastlagt i projektet for ny ka-

pacitet, kan forventes at vare ved ud over ophøret af den tidshorisont, der er 

brugt i den økonomiske test.  

51. En f-faktor på 1 (100 pct.) medfører, at hele stigningen i tilladt indtægt skal 

dækkes af bindende tilsagn fra de netbrugere, som kommer til at anvende infra-

strukturen.  

52. F-faktoren kan sættes lavere end 1, hvis den nationale regulerende myndighed 

finder det relevant ud fra en vurdering af elementerne beskrevet ovenfor. En f-

faktor på 0,50 (50 pct.) medfører, at halvdelen af stigningen i tilladt indtægt skal 

dækkes af bindende tilsagn fra de netbrugere, som kommer til at anvende infra-

strukturen. Den øvrige del af den tilladte indtægtsstigning (50 pct.) skal dækkes af 

indtægter fra netbrugerne af Baltic Pipe Projektet udover de bindende tilsagn, fx 

volumenbetalinger for transporteret gas samt af indtægter fra de øvrige brugere af 

det danske gassystem.  
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ENERGINETS FORSLAG TIL PRINCIPPER, PARAMETRE OG F-FAKTOR  

53. Energinet har den 11. september 2017 (med revisioner af hhv. 26. september 

og 24. oktober 2017) fremsendt notat med tilhørende beregningsmodel til sekreta-

riatet vedrørende principper, parametre og f-faktor til anvendelse i den økonomi-

ske test, jf. bilag 2.  

54. I det følgende beskrives først de tarifprincipper, som ligger til grund for Ener-

ginets parametre for den økonomiske test, hvorefter parametrene a) bindende til-

sagn, b) tilladt indtægtsstigning og c) f-faktoren gennemgås. Endeligt opsummeres 

Energinets bud på en økonomisk test.  

ANVENDTE TARIFPRINCIPPER 

55. Energinet forudsætter ved angivelse af tarifindtægter, at der vil blive anvendt 

en uniform tarifmetode og en omkostningsægte fordeling af kapital- og driftsom-

kostninger i den fremtidige tarifmetode for det danske transmissionssystem. 

56. Forud for igangsættelsen af Open Season 2017 i juni 2017 offentliggjorde 

Energinet et principnotat (notat af 2. november 2016), som lægger op til at ændre 

den danske tarifmodel fra differentierede til uniforme tariffer samt at fastholde det 

grundlæggende princip om en omkostningsægte fordeling af kapital- og driftsom-

kostninger i tariferingen. Energitilsynet offentliggjorde i juni 2017 en udtalelse 

(udtalelse af 31. januar 2017), som bl.a. skulle give potentielle transportkunder 

større sikkerhed om fremtidige vilkår og tariffer i Baltic Pipe i forbindelse med 

udbudsrunden, hvor markedsaktørerne bliver bedt om at forpligte sig til at købe 

kapacitet på kontrakter af lang varighed (15 år). Udtalelsen af 31. januar 2017 er 

vedlagt som bilag 6.  

57. Energitilsynet udtalte sig positivt om en indførelse af uniforme tariffer i det 

danske transmissionssystem, da uniforme tariffer sikrer gennemsigtighed og kan 

tilrettelægges, så der opnås større sikkerhed for projektets gennemførelse, samtidig 

med at de eksisterende transportkunder får en gevinst i form af generelt lavere 

transmissionstariffer. Energitilsynet gjorde i den forbindelse opmærksom på, at en 

kommende tarifmetode skal overholde en række principper og lovbestemmelser, 

herunder en række nye regler i NC TAR. 

58. Princippet om en omkostningsægte fordeling af kapital- og driftsomkostnin-

gerne i tariferingen blev godkendt af Energitilsynet i afgørelsen af 23. september 

2013 om tariferingsmetoder for gas. Princippet indebærer, at Energinets årlige 

kapitalomkostninger skal allokeres til kapacitetstariffen, og at de årlige driftsom-

kostninger skal allokeres til volumentariffen – samt at andelen til kapacitets- og 

volumentariffen justeres årligt efter de faktiske omkostninger. Fordelingen af 

driftsomkostninger blev justeret i afgørelsen af 21. juni 2016 for at tage højde for 

de variable driftsomkostninger til kompressoren ved Egtved, som blev medregnet i 

kapacitetstariffen.
1
 Desuden blev en tredjedel af kapitalomkostningerne for inve-

 
1 Brændselsomkostninger til kompressoren for de første 400 driftstimer allokeres til volumentariffen, mens om-

kostninger over denne grænse allokeres til kapacitetstariffen for entry-punktet ved Ellund. Grænsen på 400 ti-
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steringen ved Ellund-Egtved allokeret til nødsegmentet. Det grundlæggende prin-

cip for fordelingen af kapital- og driftsomkostningerne i tariferingen (omkost-

ningsægte fordeling) er dog fastholdt. 

59. Princippet om omkostningsægte fordeling af kapital- og driftsomkostninger 

adskiller sig fra tarifmetoderne i de fleste andre europæiske tarifsystemer, hvor 

kapacitetstarifferne dækker mere end kapitalomkostningerne og udgør en langt 

større andel af indtægterne. En høj kapacitetstarif giver incitament til en bedre 

udnyttelse af infrastrukturen (en høj load-faktor), hvilket kan være hensigtsmæs-

sigt, hvis der er flaskehalse eller risiko for flaskehalse. Den danske infrastruktur på 

gas er derimod relativt veludbygget, og der er ikke flaskehalse i det danske system. 

Energitilsynet vurderede i 2013, at omkostningsfordelingen i den nuværende dan-

ske omkostningsægte tarifmetode bidrager til en mere fleksibel adgang til 

gassystemet – særligt for nye aktører - og i højere grad fremmer en fleksibel 

anvendelse af systemet, jf. Energitilsynets afgørelse 23. september 2013. Dette 

vurderes at fremme effektiv handel med gas og konkurrencen på det danske 

gasmarked.  

60. Netbrugerne, som booker kapacitet i Open Season 2017, skal ifølge Open Sea-

son-reglerne betale de til enhver tid gældende tariffer i perioden for de indgåede 

kontrakter. Det vil sige, at der ikke gælder en selvstændig tarifmetode for Baltic 

Pipe Projektet, men at den generelle tarifmetode, som Energitilsynet har godkendt, 

gælder for både eksisterende og ny kapacitet. Den nuværende tarifmetode blev 

godkendt af Energitilsynet den 21. juni 2016.  

AKTUEL VÆRDI AF BINDENDE TILSAGN FRA NETBRUGERE (A) 

61. Energinet beskriver, at værdien af bindende tilsagn fra netbrugere opgøres som 

nutidsværdien af de fremtidige kapacitetsindtægter, som Energinet er sikret gen-

nem de kapacitetsbindinger, som er foretaget af netbrugere i fase 2 i Open Season 

2017. Kapacitetsbindingerne dækker perioden fra 1. oktober 2022 til 30. septem-

ber 2037 svarende til den 15-årige periode, der er udbudt kontrakter for i Open 

Season 2017. Den økonomiske test indeholder dermed ikke indtægter fra volu-

mentariffer baseret på transporterede gasmængder. Værdien af de bindende tilsagn 

er baseret på indtægter i en 15-årig periode, hvilket skal sammenholdes med den 

tilladte indtægtsstigning for projektets økonomiske levetid på 30 år. 

62. Kapacitetsindtægterne er beregnet som estimerede referencepriser (kapacitets-

tariffer) ganget med forventede kapacitetsbookinger i Open Season 2017.  

∑ 𝑁𝑢𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑏𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑎𝑔𝑛

15 å𝑟

𝑡=1

=
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠(𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓)𝑡 × 𝐾𝑎𝑝𝑎. OS2017 t

(1 + 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)𝑡
 

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠(𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓)𝑡 =  
(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐷𝐾𝑡 + 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐵𝑃𝑡)

𝐾𝑎𝑝𝑎. 𝐷𝐾𝑡 + 𝐾𝑎𝑝𝑎. 𝑂𝑆2017𝑡
 

 

mer svarer til testkørsler samt det minimum brændselsforbrug (el), som anvendes, selv når kompressoren ikke 

er i brug (standby).  
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Hvor: 

CAPEX DKt er afskrivninger af kapitalomkostninger for eksisterende dansk gasinfrastruktur i år t 

CAPEX BPt er afskrivninger af kapitalomkostninger for Baltic Pipe afholdt af Energinet i år t 

Kapa.OS2017t er udbudsniveau for entry- og exit-kapacitet i Open Season 2017 

Kapa DKt  er entry- og exit-kapacitetsbookinger i det eksisterende danske gassystem 

63. Referencepriserne er estimeret på baggrund af kapitalomkostninger for Baltic 

Pipe Projektet med en teknisk kapacitet på 10 mia. m
3
 og det eksisterende danske 

gassystem divideret med de forventede kapacitetsbookinger for både Baltic Pipe 

Projekt (i Open Season 2017) og for det eksisterende danske gassystem. Det anta-

ges hermed, at der anvendes en uniform tarifmetode – dvs. at tarifferne er ens på 

alle transmissionssystemets punkter, jf. punkt 56-57 og Energitilsynets udtalelse af 

31. januar 2017.  

64. Energinet gør opmærksom på, at anvendelse af en open season proces til tilde-

ling af kapacitet indebærer, at der ikke vil kunne opnås et auktionstillæg, der er 

defineret som forskellen mellem salgsprisen og mindsteprisen på en auktion. Et 

auktionstillæg er derfor ikke relevant i forbindelse med den økonomiske test for 

Baltic Pipe Projektet.   

65. Energinet gør desuden opmærksom på, at indtægter fra kapacitetstariffer gene-

relt kun udgør ca. 50 pct. af Energinets indtægter for gastransmissionssystemet, jf. 

princippet om en omkostningsægte fordeling i tariferingen. De resterende 50 pct. 

indtægter kommer fra volumentariffer (dvs. indtægter fra den faktiske transport af 

gas), som ikke indgår i beregningen af værdien af de bindende tilsagn. Energinet 

forventer, at indtægter fra volumentariffer vil udgøre omkring 37 pct. i 2025, jf. 

figur 3.   

FIGUR 3 | TARIFNDTÆGTER FRA KAPACITET (CAPEX) OG VOLUMEN (OPEX) I DET 

DANSKE GASSYSTEM I 2017 (FØR BALTIC PIPE) OG 2025 (MED BALTIC PIPE) 

 

Kilde: Energinet 

Note: CAPEX: kapitalomkostninger, OPEX: driftsomkostninger.  
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66. Energinet bemærker, at det ikke fremgår af NC CAM, hvilken diskonterings-

faktor der skal anvendes til beregning af den ”aktuelle værdi” af de bindende til-

sagn.  

67. Energinet anvender den diskonteringsrente, som Finansministeriet vurderer, er 

retvisende til evaluering af offentlige investeringer i Danmark, der løber op til 35 

år. Dette er begrundet i, at Energinet er et statsejet selskab, hvor selskabsøkonomi-

en blot er en delmængde af samfundsøkonomien, og at alle Energinets over-

skud/underskud tilbageføres til/opkræves fra Energinets kunder. Energinet beskri-

ver, at alternativet til investeringen i Baltic Pipe Projektet er andre offentlige inve-

steringer såsom jernbaner og sygehuse, som alle er projektet, som skal skabe sam-

fundsøkonomisk gevinst. På denne baggrund har Energinet anvendt en diskonte-

ringsrente på 4 pct. til at tilbagediskontere værdierne af de bindende tilsagn til år 

2017.   

68. Energinet bemærker desuden, at det er Energinets normale praksis at anvende 

Finansministeriets diskonteringsrente til vurdering af nye investeringer, og at den-

ne tidligere er anvendt i forbindelse med evalueringen af Ellund-Egtved projektet 

for gastransmission og senest i forbindelse med evaluering af el-interconnectoren 

Viking Link. 

69. Værdien af de bindende tilsagn er beregnet for to forskellige udbudsniveauer. 

Det ene udbudsniveau er 7,5 mia. m
3
/år (svarende til 10.058 MWh/h/år), som 

Energinet og Gaz-System satte som mindstekravet til bud i fase 1 af Open Season 

2017 for at ville gå videre med en såkaldt ”fast track” proces for Baltic Pipe Pro-

jektet. Selskaber, som bød i fase 1 af Open Season 2017, er forpligtede til at byde 

på minimum samme mængde kapacitet i sidste fase (fase 2) af Open Season 2017. 

Såfremt selskaber ikke lever op til denne forpligtelse, skal der betales bod til 

Energinet svarende til Energinets omkostninger i perioden mellem de to faser i 

Open Season 2017 på ca. 30 mio. kr. Det andet udbudsniveau er 9 mia. m
3
/år (sva-

rende til 12.070 MWh/h/år), som svarer til 90 pct. af den totale udbudte kapacitet i 

Open Season 2017. 

70. På denne baggrund er den aktuelle værdi af de bindende tilsagn for den danske 

del af Baltic Pipe Projektet beregnet til hhv. 428 og 454 mio. euro ved udbudsni-

veauer på hhv. 7,5 og 9 mia. m
3
, jf. tabel 1.  
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TABEL 1 | VÆRDIEN AF BINDENDE TILSAGN FRA NETBRUGERE I OPEN SEASON 2017, 

MIO. EURO I 2017-PRISER  

Antagelser 7,5 mia. m
3
/år  9 mia. m

3
/år 

Diskonteringsrente 4 pct. 4 pct. 

Entry-kapacitetsbooking (Open Season 2017) 7,5 mia.m
3
  9 mia.m

3
 

Exit-kapacitetsbooking (Open Season 2017) 7,5 mia.m
3
 9 mia.m

3
 

Parameter 
  

a) Bindende tilsagn fra netbrugere i Open Season 2017 700 mio. euro 740 mio. euro 

    Nutidsværdi af bindende tilsagn 428 mio. euro 454 mio. euro 

Kilde: Energinets notat om økonomisk test for Baltic Pipe Projektet 

Note: 7,5 mia. m
3
 svarer til 10.085 MWh/h/år og 9 mia. m

3
 svarer til 12.070 MWh/h/år. 

AKTUEL VÆRDI AF DEN ANSLÅEDE STIGNING I TILLADTE INDTÆGT (B) 

71. Energinet angiver, at den estimerede stigning i Energinets tilladte indtægt er 

baseret på de kapitalomkostninger og faste driftsomkostninger, der afholdes i for-

bindelse med Baltic Pipe Projektet med en teknisk kapacitet på 10 mia. m
3
.  

∑ 𝑁𝑢𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑠𝑠𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐵𝑃 𝑓𝑜𝑟 𝐷𝐾𝑡 + 𝐹𝑎𝑠𝑡 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝐵𝑃 𝑓𝑜𝑟 𝐷𝐾𝑡

(1 + 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)𝑡

30 år

𝑡=1

 

Hvor: 

CAPEX BPt er afskrivninger af kapitalomkostninger for Baltic Pipe, som afholdes af Energinet i år t 

Fast OPEX BPt er faste driftsomkostninger for Baltic Pipe, som afholdes af Energinet i år t 

72. De årlige indtægtsstigninger består af afskrivninger af kapitalomkostninger 

over projektets 30-årige økonomiske levetid og årlige faste driftsomkostninger i 

den 30-årige periode. 

73. Omkostningerne, der indgår i den økonomiske test, er udelukkende omkost-

ninger, som er upåvirket af, om der transporteres gas i systemet eller ej. De faste 

driftsomkostninger inkluderes i den forventede stigning i tilladt indtægt, da disse 

udgifter vil eksistere, hvis aktivet realiseres, uanset om aktiverne anvendes eller ej. 

Variable driftsomkostninger for Baltic Pipe Projektet udgøres hovedsageligt af 

brændselsudgifter til drift af kompressorstationen, som Energinet kun afholder ved 

transport af gasmængder over 7,5 m
3
/år, jf. punkt 34.     

74. Energinet har oplyst, at omkostningerne, som indgår i beregningsmodellen for 

den økonomiske test, svarer til omkostningerne, som er beskrevet Energinets in-

formationspakke for fase 2 i Open Season 2017. Informationspakken angiver des-

uden, hvordan Energinet og Gaz-System har aftalt at dele omkostningerne, som 

anført i punkt 34.      
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75. Den tilladte indtægtsstigning opgøres for en 30-årig periode, da dette er den 

estimerede økonomiske levetid for infrastrukturen i Baltic Pipe Projektet.  

76. Alle værdier diskonteres til år 2017 med en diskonteringsrente på 4 pct., jf. 

punkt 66-67.  

TABEL 2 | VÆRDEN AF TILLADT INDTÆGTSSTIGNING, MIO. EURO I 2017-PRISER  

Antagelser  

Diskonteringsrente 4 pct. 

Parameter 
 

b) Tilladt indtægtsstigning baseret på BP omkostninger 1.403 mio. euro 

    Nutidsværdi af tilladt indtægtsstigning 693 mio. euro 

Kilde: Energinets notat om økonomisk test for Baltic Pipe Projektet 

Note: 7,5 mia. m
3
 svarer til 10.085 MWh/h/år og 9 mia. m

3
 svarer til 12.070 MWh/h/år. 

F-FAKTOREN (C) 

77. Energinet har forelagt Energitilsynet (sekretariatet) en vurdering af størrelsen 

af f-faktoren for Baltic Pipe Projekt, som selskabet finder, bør ligge mellem 0,50 

og 0,60 (50-60 pct.). Energinet anbefaler, at f-faktoren fastsættes til 0,60. 

78. Der er en række elementer, såsom positive eksternaliteter eller forventede ind-

tægter efter de bindende tilsagns udløb i 2037, der kan tale for, at f-faktoren redu-

ceres, som beskrevet i punkt 50.  

79. Energinet har redegjort for betydningen af de forskellige elementer. Betydnin-

gen af de enkelte elementer er opgjort i procentpoint og angiver, hvor meget f-

faktoren kan nedjusteres, dvs. kravet til andelen af Energinets ”sikre” indtægter 

(de bindende tilsagn) i forhold til omkostningerne til Baltic Pipe.   

80. Energinets anbefaling er i høj grad baseret på forventede indtægter, som ikke 

er bindende tilsagn og derfor ikke indgår i beregningen af den økonomiske test. En 

betydelig del af Energinets forventede indtægter fra Baltic Pipe aktiverne indgår 

således ikke i beregningen af den økonomiske test, da de ikke er ”sikre”, jf. figur 

4. Kapacitetsindtægter fra Open Season 2017 er bindende tilsagn og anses som 

sikre indtægter (felt 2 i figur 4). 
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FIGUR 4 | ILLUSTRATIVT EKSEMPEL PÅ FORVENTEDE INDTÆGTER I BALTIC PIPE 

PROJEKTETS LEVETID, 2022-2052 

 

Kilde: Energinet 

Note: Eksemplet er illustrativt og er ikke baseret på faktisk tal. De seks forskellige elementer udgør 

samlet set Energinets forventede indtægter fra Baltic Pipe Projektet, hvoraf nogle er mere sikre end 

andre fx ved bindende tilsagn. Element 2 består af kapacitetsindtægter fra OS 2017 kontrakter er 

bindende tilsagn og er dermed "sikre", mens de øvrige indtægtselementer er forventede og forbundet 

med en vis grad af usikkerhed.   

MÆNGDEN AF KAPACITET RESERVERET TIL KORTE KONTRAKTER 

81. Sekretariatet godkendte i en afgørelse af 2. juni 2017 en reservation til korte 

kapacitetskontrakter på 10 pct. af den planlagte ny transmissionskapacitet i Baltic 

Pipe Projektet, jf. artikel 8, stk. 9, i NC CAM. Der skal som minimum reserveres 

10 pct. af eventuel ny transmissionskapacitet til korte kontrakter, jf. artikel 8, stk. 

8, i NC CAM.  

82. Sekretariatet vurderede, at det utvivlsomt er tilstrækkeligt at reservere 10 pct. 

af kapaciteten i Baltic Pipe Projektet (dvs. 1 mia. m
3
/år) til det korte marked, jf. at 

der i forvejen er tilgængelig dansk transmissionskapacitet og jf. størrelsen af 

gasmarkedet og den forventede udvikling i markedet. Dermed må Energinet kun 

udbyde 9 mia. m
3
/år i Open Season 2017.   

83. Energinet vurderer, at f-faktoren kan nedjusteres med 2,5 - 5 procentpoint på 

baggrund af, at der forventes indtægter fra den kapacitet, som er reserveret til korte 

kontrakter, og som derfor ikke sælges i Open Season 2017.  

84. Reservationen betyder, at værdien af bindende tilsagn fra netbrugere i Open 

Season 2017 (potentielt) er lavere, end hvis der ikke var reserveret 10 pct. af kapa-

citeten til korte kapacitetskontrakter. Der er dermed mulighed for, at Energinets 

indtægter fra Baltic Pipe Projektet bliver højere, end hvad der er estimeret på bag-

grund af bindende tilsagn i Open Season 2017. 
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85. Energinet forventer, at en andel af disse korte kontrakter vil blive solgt for at 

kunne håndtere sæsonudsving i efterspørgslen. Det fremgår af Energinets informa-

tionspakke for fase 2 i Open Season 2017, at der er en forventet anvendelsesgrad 

(load-faktor) på 0,75 for de korte kontrakter. Load-faktoren på 0,75 er udtryk for 

en konservativ vurdering, da der er en vis usikkerhed forbundet med forventninger 

relativt langt frem i tid. 

86. Reservationen af kapacitet til det korte marked gør det muligt for eksisterende 

og nye netbrugere at reservere og anvende kapacitet i dele af eller for hele ruten i 

Baltic Pipe Projektet. Der er dermed ingen barrierer for, at nye netbrugere kan 

træde ind på gasmarkedet ved at anvende denne forsyningsrute, hvilket kan gavne 

konkurrencen på markedet.    

POSITIVE AFLEDTE EKSTERNALITETER 

87. Positive afledte eksternaliteter kan bl.a. estimeres ved at anvende en metode til 

udarbejdelse af cost-benefit analyser (CBA) for gasprojekter, som ENTSOG (Eu-

ropean Network of Transmission Systems Operators for Gas) har udarbejdet og 

publiceret på baggrund af infrastrukturforordningen (Forordning nr. 347/2013). 

Forordningen bestemmer, at ENTSOG skal udarbejde metoden, så der tages højde 

for konkurrencen på markedet, forsyningssikkerhed, bæredygtighed samt markeds-

integration og interoperabilitet.    

88. Energinet og Gaz-System har fået foretaget en samfundsøkonomisk analyse 

(CBA), der identificerer og kvantificerer de mulige gevinster foranlediget af Baltic 

Pipe Projektet for hhv. Danmark og Polen. Analysen er baseret på ENTSOG's 

CBA-metode for cost-benefit analyser. 

89. Energinet vurderer, at de samfundsøkonomiske gevinster fra positive eksterna-

liteter og forventningen til variable volumenindtægter tilsammen kan begrunde en 

nedjustering af f-faktoren med 27,5 – 30 procentpoint.  

90. Energinet har ikke præciseret, hvor store nedjusteringer hhv. samfundsøkono-

miske gevinster og forventede volumenindtægter kan begrunde ud af den samlede 

nedjustering på 27,5 – 30 procentpoint. Energinet vurderer dog, at den samfunds-

økonomiske gevinst kun i mindre grad kan begrunde en nedjustering af f-faktoren. 

De samfundsøkonomiske gevinster omfatter lavere gaspriser og tarifbesparelser 

for de eksisterende brugere af det danske transmissionssystem, hvoraf tarifbespa-

relser udgør langt den største samfundsøkonomiske gevinst. 

Markedsintegration og lavere gaspriser 

91. Energinet har oplyst, at den samfundsøkonomiske analyse viser en mindre 

gevinst i form af lavere gaspriser på det danske marked. Disse estimerede lavere 

gaspriser skyldes primært, at den nye forsyningsrute medfører færre transportom-

kostninger.    

Reducerede transportomkostninger for alle netbrugere 

92. Baltic Pipe Projektet vil gøre Danmark til et transitland, idet den planlagte 

kapacitet er over tre gange så stor som det årlige danske gasforbrug. Denne mar-
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kante stigning i transporten af gas gennem det danske transmissionsnet vil medfø-

re en reduktion af tarifferne sammenlignet med et scenarium, hvor Baltic Pipe 

Projektet ikke realiseres (et såkaldt 0-referencescenarium), jf. figur 5.  

93. I 0-referencescenariet skal omkostningerne til det eksisterende danske gassy-

stem uden Baltic Pipe Projektet dækkes af faldende gasmængder drevet af lavere 

gasforbrug, hvilket medfører stigende transmissionstariffer over tid. Tarifbesparel-

serne er en gevinst for de eksisterende (og kommende) brugere af det danske gas-

system. 

94. Energinet forventer en stigning i de gennemsnitlige transportomkostninger fra 

ca. 1,2 EUR/MWh i 2017 til over 2,0 EUR/MWh i 2035 i 2017-priser, såfremt 

Baltic Pipe Projektet ikke realiseres. Energinet estimerer, at Baltic Pipe Projektet 

vil medføre en reduktion af transporttarifferne på 38 pct. i 2025, 46 pct. i 2030 og 

60 pct. i 2035 sammenlignet med et 0-referencescenarium, når der antages en lo-

ad-faktor på 0,85, som det fremgår af Energinets informationspakke for fase 2 af 

Open Season 2017, jf. bilag 5.
2
        

FIGUR 5 | DEN ESTIMEREDE UDVIKLING I TRANSPORTOMKOSTNINGER MED OG 

UDEN BALTIC PIPE PROJEKTET, 2017-2037 EUR/MWH 

 

Kilde: Energinets informationspakke til fase 2 af Open Season 2017 

Note: Transportomkostninger er beregnet som totale omkostninger for Energinets del af projektet og 

omkostningsbasen for den eksisterende danske infrastruktur divideret med antaget gasflow. '0-

reference' er et scenarium for det danske transmissionssystem uden realisering af Baltic Pipe projektet. 

Stigningen i omkostninger for 0-referencescenariet i perioden 2019-2022 skyldes forventet fald i entry-

bookinger grundet nedlukningen af Tyra-platformen. 'Base case' referer til en antagelse om, at der 

bookes 12,070 MWh/h/y (svarende til 9 mia. m
3
) i Open Season 2017. 'LF' refererer til load-faktor 

(anvendelsesgrad) for den bookede kapacitet, og denne varierer fra 75 pct. til 95 pct. for de tre base 

case scenarier.  

 
2 Energinets antagelser: booking af kapacitet svarende til 9 mia. m3 årligt i 15 år samt en anvendelsesgrad (load-

faktor) af denne kapacitet på 85 pct. 
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FORVENTEDE VOLUMENINDTÆGTER 

95. Energinet bemærker, at Energinets forventning til variable volumenindtægter 

bør indgå i vurderingen af f-faktoren, idet de variable indtægter udgør en stor del 

af Energinets samlede økonomi for gastransmission og ikke er en del af beregnin-

gen af den økonomiske test, der udelukkende er baseret på ”sikre” indtægter, dvs. 

de bindende tilsagn om køb af kapacitet, jf. figur 4. 

96. Energinet har ikke specificeret, hvor meget f-faktoren kan nedjusteres med på 

baggrund af forventede volumenindtægter i den økonomiske test, jf. punkt 89.  

97. Energinet forventer en gennemsnitlig udnyttelse af kapaciteten på ca. 85 pct. 

(load-faktor på 0,85) i informationspakke for fase 2 i Open Season 2017. Den for-

ventede load-faktor er baseret på Energinets observationer fra sammenlignelige 

gastransitruter og kapacitet fra produktion, hvor det ikke er ualmindeligt med en 

load-faktor på 0,90. Fx har entry-punktet Nybro (for gas produceret i Nordsøen) i 

indeværende gasår haft en load-faktor på 0,88 inklusiv uplanlagte produktionsned-

gange.    

98. Energinet gør opmærksom på, at Energinet har mulighed for at afskrive akti-

verne inden for Open Season kontrakternes tidshorisont på 15 år i tilfælde af, at 

Baltic Pipe kapaciteten ikke udnyttes fx i de første par år af aktivets levetid. Der-

med kan aktiverne blive afskrevet over 15 år frem for over 30 år, som er den op-

rindelige estimerede levetid. Dette vil sikre, at omkostninger fra Baltic Pipe Pro-

jektet i større grad dækkes af netbrugere af Baltic Pipe-ruten.     

99. Energinet har oplyst, at de finder det meget usandsynligt, at der ikke transpor-

teres gas i Baltic Pipe, da dette betyder, at de polske selskaber, som har købt kapa-

citet i Open Season 2017, undlader at anvende kapaciteten og dermed påfører Gaz-

System det størst mulige tab i et scenarium, hvor Baltic Pipe Projektet realiseres. 

Gaz-System vil i dette tilfælde gå glip af volumenindtægter. Energinet finder det 

mere sandsynligt, at projektet termineres (dvs. at projektet ikke realiseres), end at 

der ikke transporteres gas i systemet. Såfremt projektet realiseres, finder Energinet 

det mest sandsynligt, at kapaciteten udnyttes til transport af gas.  

PERIODEN FOR NETBRUGERES BINDENDE TILSAGN 

100. Energinet vurderer, at f-faktoren kan nedjusteres med 7,5 – 10 procentpoint 

baseret på det faktum, at kontrakterne i Open Season 2017 forventes at løbe i 15 

år, hvilket er halvdelen af aktivernes økonomiske levetid på 30 år.  

101. Såfremt levetiden havde været 20 år i stedet for 15 år, ville værdien af de 

bindende tilsagn – i form af sikre kapacitetsindtægter fra Baltic Pipe netbrugere – 

være større. Den økonomiske test ville i dette tilfælde kunne bestås med en højere 

f-faktor.   
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FORVENTET EFTERSPØRGSEL PÅ KAPACITET UD OVER OPHØRET AF TIDSHORI-

SONTEN I DEN ØKONOMISKE TEST 

102. Energinet vurderer, at f-faktoren bør reduceres med 2,5 – 5 procentpoint ud 

fra en forventning om, at der vil være efterspørgsel efter kapacitet efter Open Sea-

son kontrakternes udløb i 2037.  

103. Energinet forventer en efterspørgsel på ca. 5 mia. m
3
/år i de sidste 15 år af 

aktivernes økonomiske levetid. Denne vurdering er lavere end antagelsen i den 

business case for Baltic Pipe Projektet, som foreligger nu, hvor der forventes en 

efterspørgsel i denne periode svarende til 80 pct. af udbudsniveauet i Open Season 

2017 (dvs. 6 mia. m
3
/år).  

104. Energinet ønsker at anvende et konservativt estimat til fastsættelse af f-

faktoren, da der er usikkerhed omkring estimater for 2037 og frem.  

ENERGINETS BUD PÅ EN F-FAKTOR 

105. Energinet vurderer samlet set, at f-faktoren bør nedjusteres med 40-50 pro-

centpoint og dermed bør fastsættes til 0,50-0,60, jf. tabel 3. På denne baggrund 

anbefaler Energinet, at f-faktoren fastsættes til 0,60.   

TABEL 3 | ELEMENTERNES BETYDNING FOR FASTSÆTTELSE AF F-FAKTOREN 

Elementer Energinets vurdering 

Kapacitet reserveret til korte kontrakter 2,5 - 5 procentpoint 

Forventede volumenindtægter i perioden 
27,5 - 30 procentpoint 

Afledte positive eksternaliteter 

Perioden for netbrugeres bindende tilsagn 7,5 - 10 procentpoint 

Forventet efterspørgsel efter ophør af bindende tilsagn 2,5 - 5 procentpoint 

Samlet nedjustering af f-faktoren 40 - 50 procentpoint 

Energinets bud på en f-faktor 60 pct. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på Energinets notat om økonomisk test for Baltic 

Pipe Projektet 

OPSAMLING 

106. Energinet har estimeret udfaldet af den økonomiske test for de to udbudsni-

veauer anført i punkt 69 (7,5 og 9 mia. m
3
/år) på baggrund af de estimerede refe-

rencepriser, den anslåede indtægtsstigning baseret på kapitalomkostninger og faste 

driftsomkostninger samt ved anvendelse af en f-faktor på 0,60. 

107. På baggrund af disse estimerede værdier resulterer begge udbudsniveauer i 

positive resultater for den økonomiske test, idet værdien af bindende tilsagn over-

stiger værdien af den anslåede indtægtsstigning justeret med f-faktoren, jf. tabel 4.  
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TABEL 4 | RESULTATER AF ØKONOMISK TEST VED FORSKELLIGE UDBUDSNIVEAUER, 

MIO. EURO I 2017-PRISER  

Antagelser 7,5 mia. m
3
/år  9 mia. m

3
/år 

Diskonteringsrente 4 pct. 4 pct. 

Entry-kapacitetsbooking (Open Season 2017) 7,5 mia.m
3
  9 mia.m

3
 

Exit-kapacitetsbooking (Open Season 2017) 7,5 mia.m
3
 9 mia.m

3
 

Parametre 
  

a) Bindende tilsagn fra netbrugere i Open Season 2017 700 mio. euro 740 mio. euro 

    Nutidsværdi af bindende tilsagn 428 mio. euro 454 mio. euro 

   

b) Tilladt indtægtsstigning baseret på BP omkostninger 1.403 mio. euro 1.403 mio. euro 

    Nutidsværdi af tilladt indtægtsstigning 693 mio. euro 693 mio. euro 

   

c) F-faktor 0,60 0,60 

Økonomisk test 
  

Nutidsværdig af bindende tilsagn –  

(f-faktor * nutidsværdi af tilladt indtægtsstigning) =  

428 mio. euro –  

(0,60 * 693 mio. euro) = 

454 mio. euro –  

(0,60 * 693 mio. euro) = 

Beregnet resultat af økonomisk test 13 mio. euro 38 mio. euro 

Resultatet af økonomisk test  Positivt Positivt 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på Energinets notat om økonomisk test for Baltic Pipe Projektet 

Note: 7,5 mia. m
3
 svarer til 10.085 MWh/h/år og 9 mia. m

3
 svarer til 12.070 MWh/h/år. 

VURDERING 

108. Energitilsynet skal godkende de referencepriser, som anvendes til beregning 

af de bindende tilsagn, og den aktuelle værdi af Energinets tilladte indtægtsstig-

ning, jf. artikel 25, stk. 1, litra a, i NC CAM. Energitilsynet skal desuden fastsætte 

en f-faktor under hensyntagen til elementerne anført i punkt 50, jf. artikel 23, stk. 

1, i NC CAM.  

109. I det følgende vurderer sekretariatet de testparametre, som Energitilsynet skal 

godkende. Herefter beskrives og vurderes elementerne med indflydelse på f-

faktoren, hvorefter f-faktoren fastsættes. Endeligt vurderes risikoen for de eksiste-

rende netbrugere i det danske system i forhold til usikkerhederne forbundet med 

Baltic Pipe Projektet.    
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SEKRETARIATETS VURDERING AF PARAMETRENE I DEN ØKONOMISKE TEST (A 

OG B) 

AKTUEL VÆRDI AF BINDENDE TILSAGN FRA NETBRUGERE: REFERENCERPISER 

FOR TIDSHORISONTEN 2022-2037 (A) 

110. Energinet har fremsendt estimerede referencepriser (kapacitetsbetaling) for 

tidshorisonten med bindende tilsagn, dvs. fra den 1. oktober 2022 til den 30. sep-

tember 2037, jf. tabel 5. 

111. Sekretariatet kan oplyse, at de estimerede referencepriser er beregnet ud fra 

principper om omkostningsægte tariffer og uniforme tariffer, jf. punkt 56. Sekreta-

riatet finder derfor de estimerede referencepriser for egnede til at finde anvendelse 

i den økonomiske test.   

112. Sekretariatet indstiller derfor, at Energitilsynet på denne baggrund godkender 

de estimerede referencepriser, jf. tabel 5, for tidshorisonten for de bindende tilsagn 

for Baltic Pipe Projektet, jf. artikel 25, stk. 1, litra a), i NC CAM. 

113. Sekretariatet konstaterer, at den anvendte diskonteringsrente på 4 pct. er base-

ret på Finansministeriets anbefalinger til samfundsøkonomiske konsekvensvurde-

ringer, som Energinet generelt anvender til at måle rentabiliteten af store anlægs-

projekter. Energinets vurdering af anlægsprojekters rentabilitet har fokus på sam-

fundsøkonomisk velfærd og forholder sig dermed til, hvordan et givent projekt 

påvirker forbrugerne og producenterne på markedet, da Energinet er et statsejet 

selskab, hvis aktiviteter finansieres af forbrugerne.  

114. Sekretariatet bemærker yderligere, at Energinet har anvendt Finansministeri-

ets diskonteringsrente til selskabets samfundsøkonomiske konsekvensvurdering af 

Baltic Pipe Projektet. Energinet har desuden anvendt diskonteringsrenten ved tid-

ligere vurderinger af store anlægsprojekter såsom udvidelsen i Ellund (gastrans-

mission) og senest Viking Link projektet (eltransmission). På denne baggrund 

finder sekretariatet, at det er rimeligt at anvende en diskonteringsrente på 4 pct. i 

den økonomiske test.  

TABEL 5 | ESTIMEREDE REFERENCEPRISER (KAPACITETSBETALING), 2022-2037 EUR/MWH 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

10.058 MWh/h/y  0,27 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 0,27 0,27 

12.070 MWh/h/y  0,23 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
 

Kilde: Energinets notat om parametre til den økonomiske test for Baltic Pipe Projektet   

Note: 10.058 MWh/h/y og 12.070 MWh/h/y svarer til hhv. 7,5 mia. m
3
/år og 9 mia. m

3
/år. Tabellen viser kalenderår og de tilhø-

rende betalinger pr. EUR/MWh. Betalinger pr. EUR/MWh fastsættes typisk pr. gasår (1. oktober – 30. september). Da Baltic 

Pipe Projektet først planlægges idriftsat den 1. oktober 2022, udgøres betalingerne for 2022 af ni måneders betalinger uden 

Baltic Pipe Projektet og tre måneder med Baltic Pipe Projektet, hvilket forklarer, hvorfor betalingerne i 2022 er højere end de 

efterfølgende år.     
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115. De estimerede referencepriser er forskellige for de to anvendte udbudsni-

veauer, da et højere bookingniveau medfører lavere priser, idet kapitalomkostnin-

gerne for Baltic Pipe Projektet er baseret på et fast teknisk koncept, som ikke æn-

drer sig ved forskellige udbuds-/bookingniveauer. Referencepriserne resulterer i 

samlede nutidsværdier på hhv. 428 og 454 mio. euro (ca. 3,3 mia. kr. og 3,4 mia. 

kr.) i 2017-priser for de to forskellige udbudsniveauer, der anvendes i beregningen 

som anført i punkt 69, jf. tabel 6. Dermed er der – alt andet lige – større sandsyn-

lighed for et positivt resultat i den økonomiske test ved et udbudsniveau på 12.070 

MWh/h/y, da dette resulterer i en højere nutidsværdi af de bindende tilsagn. 

116. Jo større værdien af de bindende tilsagn er, enten ved højere referencepriser 

eller større/flere bindende kapacitetsbookinger, jo større er sandsynligheden for at 

få et positivt resultat i den økonomiske test. 

AKTUEL VÆRDI AF ENERGINETS ANSLÅEDE STIGNING I TILLADTE INDTÆGT (B) 

117. Som det fremgår af tabel 7 er stigningen i Energinets tilladte indtægt anslået 

til 693 mio. euro i Baltic Pipe Projektets 30-årige levetid. 

118. Sekretariatet bemærker, at sekretariatet ikke har grundlag for at stille spørgs-

målstegn ved selve omkostningsstørrelserne for de enkelte danske delprojekter. 

Sekretariatet kan konstatere, at de anvendte omkostningsstørrelser stemmer 

overens med de informationspakker, som er blevet offentliggjort i forbindelse med 

Open Season 2017, hvilket dermed er de omkostninger, som markedet er blevet 

præsenteret for, og som indgår i det videre arbejde med projektet. 

119. Da sekretariatet ikke har anledning til at betvivle de anførte omkostningsstør-

relser, vil der være tale om ”nødvendige omkostninger”, som Energinet kan ind-

regne i tarifferne for transmission (en tilladt indtægtsstigning), jf. naturgasforsy-

ningslovens § 37 d, stk. 1.  

120. Sekretariatet finder dermed også, at den anslåede ”aktuelle værdi af den an-

slåede stigning i transmissionssystemoperatørens tilladte eller tilsigtede indtægt” 

knyttet til den ny kapacitet i Baltic Pipe Projektet kan godkendes som parameter 

efter NC CAM, jf. artikel 25, stk. 1, litra b), jf. artikel 22, stk. 1, litra b). 

TABEL 6 | NUTIDSVÆRDI AF BINDENDE TILSAGN BASERET PÅ REFERENCEPRISER, 2022-2037, MIO. 

EURO 2017-PRISER 

 Total 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

10.058 MWh/h/y 428 10 34 34 33 32 31 30 29 28 27 26 26 25 24 23 17 

12.070 MWh/h/y 454 10 37 37 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 17 
 

Kilde: Energinets notat og beregningsmodel til den økonomiske test for Baltic Pipe Projektet   

Note: 10.058 MWh/h/y og 12.070 MWh/h/y svarer til hhv. 7,5 mia. m
3
/år og 9 mia. m

3
/år.     
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121. Sekretariatet konstaterer, at den anslåede stigning i Energinets tilladte indtægt 

ikke giver anledning til en stigning i referencepriserne i perioden fra 2022-2037, 

hvor der er afgivet bindende tilsagn om køb af kapacitet, da der forventes en mar-

kant stigning i de transporterede gasmængder, som resulterer i lavere referencepri-

ser (kapacitetsbetaling). 

122. Sekretariatet vurderer, at den anvendte diskonteringsrente på 4 pct. er rimelig, 

som beskrevet nærmere i punkt 113. Der anvendes samme diskonteringsrente til 

beregning af nutidsværdien af den anslåede stigning i Energinets tilladte indtægt, 

som der anvendes til beregningen af nutidsværdien af de bindende tilsagn. Sekre-

tariatet finder det korrekt at anvende den samme diskonteringsrente, da begge 

parametre og de tilhørende pengestrømme vedrører en andel af Energinets indtæg-

ter, som illustreret i figur 1.  

123. Energinets estimerede kapitalomkostninger (afskrivninger), faste driftsom-

kostninger og diskonteringsrenten på 4 pct. resulterer i en samlet tilladt indtægts-

stigning for perioden 2022-2052 på 693 mio. euro i 2017-priser, jf. tabel 7. Nu-

tidsværdien af indtægtsstigningen for de enkelte år i perioden fremgår af bilag 3.    

124. Jo større den tilladte indtægtsstigning er, desto større skal værdien af de bin-

dende tilsagn være for at få et positivt resultat i den økonomiske test. 

TABEL 7 | ANSLÅET STIGNING I ENERGINETS TILLADTE INDTÆGT FOR PERIODEN 

2022-2052, 2017-PRISER 

Samlet nutidsværdi af estimeret indtægtsstigning 693 mio. euro  

Kilde: Energinets notat om parametre til den økonomiske test for Baltic Pipe Projektet 

Note: Indtægtsstigningen er ens udbudsniveauerne 10.058 MWh/h/y (7,5 mia. m
3
/år) og 12.070 

MWh/h/y (9 mia. m
3
/år), da Energinet planlægger et projekt med en samlet teknisk kapacitet på 10 

mia. m
3
/år. Den tilladte indtægtsstigning, som er baseret på kapitalomkostninger og faste driftsom-

kostninger, ændrer sig dermed ikke ved forskellige udbudsniveauer.        

VURDERING AF F-FAKTOREN (C) 

125. Formålet med den økonomiske test er at sikre, at nye infrastrukturprojekter er 

økonomisk levedygtige. Energitilsynet skal fastsætte en f-faktor, som bestemmer 

hvor stor en andel af Energinets indtægtsstigning, der skal dækkes af sikre kapaci-

tetsindtægter fra bindende tilsagn, jf. artikel 23, stk. 1, i NC CAM.  

126. En f-faktor på 1 (100 pct.) indebærer, at kapacitetsbetalingerne skal dække 

alle omkostninger fra Baltic Pipe Projektet, som giver anledning til en stigning i 

Energinets tilladte indtægt. For hver procentpoint faktoren mindskes, desto lavere 

bliver kravet til, hvad kapacitetsbetalingerne knyttet til de bindende tilsagn skal 

dække. 

127. F-faktoren skal fastsættes under hensyntagen til elementerne anført i punkt 

50, jf. artikel 23, stk. 1, litra a) – d), i NC CAM. Elementerne omfatter bl.a. for-
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ventede indtægter, som ikke er en del af beregningen af den økonomiske test, og 

gevinster for det øvrige danske gasmarked i form af afledte positive eksternalite-

ter. For nogle af elementerne er det vanskeligt at lave konkrete beregninger eller 

kvantificeringer, hvorfor der må anvendes mere skønsprægede betragtninger. I de 

følgende afsnit gennemgås de enkelte elementer, som skal indgå i vurderingen af 

fastsættelsen af f-faktoren.  

128. Kravet om, at der i forbindelse med evt. nye anlægsprojekter skal gennemfø-

res en økonomisk test er et nyt element i den reviderede NC CAM, som trådte i 

kraft april 2017. Det fremgår af NC CAM, at f-faktoren skal fastsættes under hen-

syntagen til de elementer, som er angivet i punkt 50, men NC CAM angiver ikke 

nærmere, hvordan de forskellige elementer i f-faktoren skal estimeres, eller hvor-

dan de skal indgå i fastsættelse af f-faktoren.  

129. Sekretariatet har til støtte for vurderingen anvendt publikationer, der har væ-

ret med til at danne baggrund for introduktionen af den økonomiske test i NC 

CAM, såsom en rapport fra konsulentvirksomheden Frontier Economics om kon-

sekvensvurderingen af de politiske muligheder for ny kapacitet for EU's gastrans-

mission.
 3

 Denne rapport indeholder bl.a. en beskrivelse af en markedstest svaren-

de til den økonomiske test og af en dækningsratio for tilladt indtægtsstigning, som 

er sammenlignelig med f-faktoren. Dækningsratioen angiver, hvor skal en del af 

den tilladte indtægtsstigning, der dækkes af indtægter fra bindende tilsagn. Hvis 

dækningsratioen er 1, kan den økonomiske test bestås med en f-faktor på 1.    

MÆNGDEN AF KAPACITET RESERVERET TIL KORTE KONTRAKTER 

130. Energinet vurderer, at f-faktoren bør reduceres med 2,5 - 5 procentpoint på 

baggrund af forventede indtægter fra den kapacitet, som er reserveret til korte kon-

trakter (10 pct. eller 1 mia. m
3
), og som derfor ikke sælges i Open Season 2017. 

Energinet forventer at sælge en andel af kapaciteten i Baltic Pipe Projektet på kor-

te kontrakter, hvor der forventes en load-faktor på 0,75. 

131. Sekretariatet finder ikke anledning til at anfægte Energinets forventede load-

faktor på 0,75, som er udtryk for en konservativ vurdering af load-faktoren for 

korte kontrakter. 

132. Sekretariatet har foretaget en række beregninger med disse antagelser for at 

vurdere, hvordan dækningsratioen påvirkes. Sekretariatet bemærker, at dæknings-

ratioen vil stige med ca. 1,5 procentpoint ved salg af korte kapacitetskontrakter 

svarende til 0,5 mia. m
3
/år i perioden 2022-2037 med antagelse om en load-faktor 

på 0,75. Dækningsrationen vil stige, hvis der sælges flere korte kapacitetskontrak-

ter, eller hvis load-faktoren er højere end 0,75.        

 
3 Europa-Kommissionen igangsatte i 2012 et projekt om tarifering i forbindelse med etableringen af ny kapacitet, 

og ACER fik udarbejdet en rapport om konsekvensvurderingen af de politiske muligheder for ny kapacitet for 

EU's gastransmission. Rapporten blev udarbejdet af Frontier Economics i samarbejde med en styregruppe be-

stående af ACER, Council of European Energy Regulators (CEER), European Network of Transmission Sy-

stem Operators for Gas (ENTSOG) og Europa-Kommissionen. 
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133. Sekretariatet finder, at de 2,5 - 5 procentpoint, som angivet af Energinet, er 

udtryk for et højt skøn. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at de forventede 

indtægter fra korte kapacitetskontrakter og det konkurrencefremmende i tilgænge-

ligheden af kortere kontrakter kan begrunde en lille nedjustering af f-faktoren.   

POSITIVE AFLEDTE EKSTERNALITETER 

134. Energitilsynet vurderer, at Baltic Pipe Projektet bidrager med en række sam-

fundsøkonomiske gevinster for Danmark, som giver anledning til nedjustering af 

f-faktoren.  

135. Sekretariatet finder, at det er begrundet at nedjustere f-faktoren svarende til 

10-15 procentpoint ud fra en skønsmæssig vurdering af de samfundsøkonomiske 

gevinster ved Baltic Pipe Projektet. 

136. Gevinsterne fra de enkelte elementer varierer fra moderate effekter (øget 

konkurrence, prisreduktion som følge af kortere forsyningsrute samt et øget antal 

forsyningskilder og -ruter til det danske gasmarked) til mere betydelige effekter 

(reduktion af transportomkostninger for eksisterende netbrugere).  

137. I rapporten fra Frontier Economics er der opstillet en række indikatorer, som 

kan anvendes til vurderingen af visse eksternaliteters betydning for f-faktoren. 

Indikatorerne er beskrevet nærmere i tabel 8.            

TABEL 8 | INDIKATORER MED BETYDNING EKSTERNALITETERS EFFEKT PÅ F-FAKTOREN 

Eksternalitet Stor effekt, hvis der er: Lille effekt, hvis der er: 

Forsynings-

sikkerhed 

 Høj afhængighed af én forsyningskilde eller 

-rute 

 Lav grad af markedsintegration med andre 

områder 

 Lav lagerkapacitet på markedet 

 Stor andel af kunder med lav kortsigtet 

efterspørgselselasticitet 

 Interconnectoren er relativ stor sammenlig-

net med peak-efterspørgsel  

 Diversificerede forsyningskilder og -ruter 

 Høj grad af fysisk markedsintegration med andre 

områder 

 Tilgængelig gaslagerkapacitet til at kompensere 

for kortsigtede forsyningsafbrydelser/-nedbrud 

 Efterspørgslen er fleksibel og kan reduceres ved 

høje priser 

 Interconnectoren er relativ lille sammenlignet 

med peak-efterspørgsel  

Øget kon-

kurrence 

 Høj markedskoncentration 

 Begrænsning i forbindelse til andre områder 

 Lav eller ingen integration med et område 

med likvidt gasmarked 

 Konkurrencepræget marked uden en domine-

rende leverandør 

 Likvid gashandel på en hub, hvor priserne er 

integrerede med andre områder 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på Frontier Economics' 'Impact Assessment of policy options on in-
cremental capacity for EU gas transmission' 

FORSYNINGSSIKKERHED 

138. Forsyningssikkerheden kan evalueres ved bl.a. at se på antallet af forsynings-

kilder og -ruter, jf. indikatorerne i tabel 8.  

139. Det fremgår af Energinets seneste redegørelse for forsyningssikkerhed på det 

danske gasmarked for 2016, at forsyningssikkerheden i Danmark fortsat er meget 

høj. Energinet henviser til de eksisterende forsyningskilder og -ruter samt drifts-

sikkerheden for det danske gastransmissionssystem. Energinet vurderer, at det 
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danske gastransmissionssystem er robust overfor havari – selv ved høj gasefter-

spørgsel. 

140. Sekretariatet bemærker desuden, at der er en stor lagerkapacitet på det danske 

gasmarked, idet lagerkapaciteten på ca. 1 mia. m
3
 svarer til over en tredjedel af det 

danske gasforbrug.  

141. Der er aktuelt tre forsyningskilder til det danske gasmarked, idet Danmark 

forsynes med gas fra danske gasfelter og et enkelt norsk gasfelt (Trym) i Nordsøen 

samt fra Kontinentaleuropa, som leveres via to forsyningsruter: fra Nordsøren via 

Nybro og fra Kontinentaleuropa via det dansk-tyske grænsepunkt Ellund. 

142. Baltic Pipe Projektet vil øge antallet af forsyningskilder og -ruter, da det vil 

blive muligt at føre gas til Danmark direkte fra det norske opstrømssystem, der 

forbinder alle norske gasfelter undtagen Trym, og fra Polen, idet der kan føres gas 

både til og fra Polen via Baltic Pipe rørledningen. Det polske gassystem inkluderer 

en LNG-terminal, som aktuelt kan levere 5 mia. m
3
/år til det polske gassystem og 

potentielt kan levere op til 7,5 mia. m
3
/år, hvis det udbygges.  

143. Sekretariatet finder ikke anledning til at anfægte Energinets vurdering af den 

danske forsyningssikkerhed. Sekretariatet lægger særligt vægt på, at det danske 

marked har en høj grad af fysisk markedsintegration med Kontinentaleuropa via 

Tyskland samt betragtelig gaslagerkapacitet.  

144. Sekretariatet vurderer, at Baltic Pipe Projektet kan begrunde en mindre ned-

justering af f-faktoren, da det kan bidrage til diversificering af forsyningskilder og 

forsyningsruter til det danske gasmarked, jf. tabel 8; men projektet forventes ikke i 

særlig grad at forbedre den eksisterende høje forsyningssikkerhed.  

MARKEDSINTEGRATION OG LAVERE GASPRISER 

145. Energitilsynets løbende markedsovervågning og analyser indikerer, at det 

danske gasmarked er relativt tæt forbundet med de nordvesteuropæiske gasmarke-

der, som betragtes som nogle af de mest likvide og velfungerende gasmarkeder i 

Europa. Bl.a. er der en relativ lille prisforskel mellem den danske spotpris på Gas-

point Nordic (GPN) og spotpriserne på nederlandske Title Transfer Facility (TTF), 

tyske NetConnect Germany (NCG) og tyske Gaspool, jf. figur 6.  

146. Spotpriserne på GPN har siden starten af 2015 været lavere end priserne på 

de tre øvrige gashubs, jf. figur 6. Dette har været tilfældet for 83 pct. af dagene 

siden 1. januar 2016.         

147. Den høje grad af markedsintegration kan desuden ses ved en høj korrelation 

af prisudviklingen for GPN og de tre øvrige gashubs. Korrelation mellem GPN og 

de tre gashubs har ligget på ca. 0,98 siden 2014, hvor kapaciteten ved det tyske 

grænsepunkt Ellund blev udbygget.    
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148. Energinet vurderer i deres samfundsøkonomiske analyse, at den nye forsy-

ningsrute potentielt medfører færre/lavere transportomkostninger, hvilket kan føre 

til lavere gaspriser. 

FIGUR 6 | PRISFORSKELLE PÅ MELLEM GPN OG HHV. TTF, GASPOOL OG NCG, 

2014 - OKTOBER 2017 (EUR/MWH) 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på data fra Gaspoint Nordic og EEX. 

Note: GPN: Gaspoint Nordic, TTF: Title Transfer Facility, NCG: NetConnect Germany. Positive værdier 

indikerer, at priserne på GPN er højere end de øvrige gashubs, mens negative værdier indikerer, at 

GPN's priser er lavere.  

149. Sekretariatet vurderer på baggrund af Energinets samfundsøkonomiske ana-

lyse og Energitilsynets løbende markedsovervågning, at der er begrænsede gevin-

ster for det danske gasmarked i form af øget markedsintegration og lavere gaspri-

ser. Disse forhold kan derfor alene begrunde en beskeden nedjustering af f-

faktoren.  

ØGET KONKURRENCE 

150. Velfungerende adgangsveje til det danske gasmarked er vigtige for udviklin-

gen af markedet, da det bl.a. bidrager til, at flere aktører kan føre gas til markedet. 

Derved øges gashandlen og konkurrencen på markedet. Det danske gasmarked 

forsynes med gas fra producenter i Nordsøen og fra importører, der transporterer 

gas fra europæiske kontinent via det tyske grænsepunkt Ellund.  

151. Energitilsynet konstaterede i sin analyse af konkurrencen på gasengrosmar-

kedet fra januar 2016, at der generelt er få aktører, der fører gas til det danske 

marked fra Nordsøen eller Kontinentaleuropa.  

152. Energitilsynets løbende markedsovervågning af gasmarkedet viser desuden, 

at relativt få selskaber står for størstedelen af gassalget på engrosmarkedet. I 2016 

stod de fem største sælgende selskaber for 79 pct. af de gasmængder, der blev 

solgt. Markedskoncentrationsindekset Herfindahl-Hirschman (HHI) er omkring 
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1.700 baseret på markedsandelene i 2016 for både Gaspoint Nordic og markedet 

for bilaterale kontrakter.
4
  

153. Flere forhold peger således på, at Baltic Pipe Projektet kan gøre det lettere for 

nye aktører at indtræde på det danske marked ved at byde på kapacitet i Open Sea-

son 2017 eller ved at købe korte kontrakter. Sekretariatet finder, at disse forhold 

kan forbedre konkurrencen på det danske marked og begrunde, at der foretage en 

moderat nedjustering af f-faktoren.        

REDUCEREDE TRANSPORTOMKOSTNINGER FOR ALLE NETBRUGERE 

154. Baltic Pipe Projektet medfører reducerede transportomkostninger (tariffer), 

som følge af den forventede markante forøgelse af gasmængderne i det danske 

gastransmissionssystem, hvilket er den største samfundsøkonomiske gevinst ved 

projektet, jf. punkt 90.  

155. Sekretariatet bemærker, at denne positive eksternalitet er relativ sikker sam-

menlignet med de øvrige elementer, der skal tages hensyn til ved fastsættelse af f-

faktoren. Realiseringen af Baltic Pipe Projektet forudsætter booking af kapacitet 

over et vist niveau, hvilket giver en sikkerhed for, at kapacitetstarifferne i det dan-

ske gassystem reduceres i perioden for Open Season 2017 kontrakter (2022-2037), 

som det fremgår af figur 5.   

156. Sekretariatet bemærker, at de estimerede kapacitetstariffer for netbrugere i 

perioden efter bindende tilsagn (2038-2052) i den økonomiske test er højere end i 

et scenarium uden Baltic Pipe Projektet (0-referencescenariet). Dette skyldes, at 

beregningen af den økonomiske test per definition kun inkluderer kapacitets-

bookinger i Open Season 2017 og dermed ignorerer kapacitetsbookinger efter 

2037. De samlede transportomkostninger består imidlertid både af en kapacitets- 

og en volumentarif. 

157. Energinet forventer en load-faktor på 0,85 for kapacitetsbookinger i Open 

Season 2017, hvilket svarer til, at der transporteres godt 6 mia. m
3
 gas om året 

gennem det danske gassystem, hvis der bookes 7,5 m
3
 kapacitet i Open Season.  

Volumentarifferne i det danske gassystem forventes derfor også at falde som følge 

af Baltic Pipe Projektet. Reduktionen af volumentarifferne vil naturligt afhænge af 

mængden af gas som transporteres.  

158. Sekretariatet konstaterer, at den forventede load-faktor på 0,85 samt Energi-

nets observationer for entry-punktet Nybro stemmer overens med de load-faktorer, 

som sekretariatet er bekendt med for opstrømssystemet i første halvår 2016.  

159. Sekretariatet vurderer, at der er relativ stor sandsynlighed for, at en betydelig 

del den bookede kapacitet vil blive anvendt, og der vil blive transporteret gas på 

Baltic Pipe-ruten – bl.a. på baggrund af Energinets vurdering af de tab, som mang-

 
4 Markeder med et HHI på 1.800 anses generelt for at være koncentrerede. ACER anvender dog en grænse på 

2.000, som indikator for "sund" konkurrence på et marked. 
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lende anvendelse vil påføre Gaz-System, jf. punkt 99. Sekretariatet finder på den-

ne baggrund ikke anledning til at anfægte rimeligheden i Energinets skøn for load-

faktoren i Baltic Pipe Projektet.  

160. Sekretariatet har foretaget en følsomhedsberegning, der viser, at de samlede 

transportomkostninger (kapacitet og volumen) vil være under 0-referencescenariet 

i hele aktivets levetid, såfremt der efter 2037 købes kapacitetsbookinger på 2 mia. 

m
3
/år med en load-faktor på 0,85, jf. figur 7.  

FIGUR 7 | SAMLEDE TRANSPORTOMKOSTNINGER (KAPACITET OG VOLUMEN) VED 

FORSKELLIGE EFTERSPØRGSELSSCENARIER SAMMENHOLDT MED ET SCENARI-

UM UDEN BALTIC PIPE, 2022-2050 (EUR/MWH) 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på data fra Energinet 

Note: Økonomisk test udgangspunkt: 2022-2037: kapacitetsbooking = 7,5 mia. m3, load-faktor = 0. 

Load-faktoren er nul, da den økonomiske test kun inkluderer bindende tilsagn, og transporterede 

mængder, som load-faktoren er udtryk for, er ikke bindende tilsagn fra netbrugerne. 

161. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at det er rimeligt at forvente redu-

cerede transportomkostninger (tariffer) for de eksisterende brugere af det danske 

gassystem.    

162. De forventede reduktioner af transportomkostningerne skaber værdi for eksi-

sterende netbrugere i det danske transmissionssystem. Sekretariatet finder, at dette 

forhold kan begrunde en ikke ubetydelig nedjustering af f-faktoren. Sekretariatet 

bemærker samtidig, at tarifbesparelsen for eksisterende netbrugere udgør den stør-

ste positive eksternalitet ved Baltic Pipe Projektet.     
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SAMLET VURDERING FOR POSITIVE EKSTERNALITETER 

163. Sekretariatet finder, at det er begrundet at nedjustere f-faktoren svarende til 

10-15 procentpoint ud fra en skønsmæssig vurdering af de samfundsøkonomiske 

gevinster ved Baltic Pipe Projektet. Denne vurdering er i høj grad baseret på de 

forventede reducerede transportomkostninger (tariffer) for alle netbrugere i det 

danske gassystem. 

PERIODEN FOR NETBRUGERES BINDENDE TILSAGN  

164. Den sikre indtægt – de bindende tilsagn - dækker alene perioden 2022 til 

2037. Baltic Pipe har imidlertid en økonomisk levetid, som er betydelig længere, 

hvor aktivet også forventes anvendt. Energinet vurderer, at dette forhold kan be-

grunde en reduktion af f-faktoren på ca. 10 procentpoint.  

165. Energinet lægger vægt på, at kapacitetskontrakterne fra Open Season 2017 

løber i op til 15 år, hvilket er halvdelen af aktivernes økonomiske levetid. Energi-

net fremhæver desuden, at en længere periode for bindende tilsagn ville føre til en 

højere værdi af de bindende tilsagn, dvs. at den økonomiske test i et sådant tilfæl-

de ville kunne bestås med en højere f-faktor. 

166. Sekretariatet finder, at kontrakternes løbetid er relativ lang, og at der tages 

højde for indtægter i perioden efter de bindende tilsagn i et andet element til fast-

sættelse af f-faktoren. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at dette forhold 

ikke kan begrunde en yderligere nedjustering af f-faktoren.      

FORVENTET EFTERSPØRGSEL PÅ KAPACITET UD OVER OPHØRET AF TIDSHORI-

SONTEN I DEN ØKONOMISKE TEST 

167. Energinet har en forventning om, at der vil blive booket kapacitet svarende til 

5 mia. m
3
/år i de sidste 15 år af aktivernes levetid, dvs. i perioden 2038-2052. 

Energinet angiver, at der er tale om et konservativt estimat baseret på erfaringer.  

168. Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget en følsomhedsanalyse for bedre 

at kunne vurdere, hvad efterspørgslen efter 2037 betyder, såfremt disse kunne 

medregnes i den økonomiske test. Analysen viser, at dækningsratioen for den til-

ladte indtægtsstigning stiger - alt andet lige - med ca. 35 procentpoint under anta-

gelse af kapacitetsbookinger på 5 mia. m
3
/år i perioden 2038-2052.   

169. Efterspørgslen efter 2037 forventes i høj grad er drevet af polske aktører lige-

som budene i Open Season 2017. Energitilsynet finder det derfor relevant at se 

nærmere på tilgængelige oplysninger om og forventningerne til den fremtidige 

polske efterspørgsel efter gas. 

170. Gasforbruget er steget i Polen fra ca. 16 mia. m
3 

i 2009 til ca. 19 mia. m
3
 i 

2016, mens Polens gasproduktion har været stabil omkring 6 mia. m
3
/år, jf. figur 

8. Industrien stod i 2015 for den største andel af det polske gasforbrug i Polen (ca. 

40 pct.) efterfulgt af husholdninger (ca. 25 pct.) og produktion af el og varme (ca. 

15 pct.), jf. figur 8.   
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FIGUR 8 | GASFORBRUG OG PRODUKTION I POLEN, 2009-2016 (MIA. M3) 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på data fra International Energy Agency, Natural Gas 

Information 2017 

171. Ifølge den uafhængige forskningsinstitution, Oxford Institute for Energy Stu-

dies, forventes det polske gasforbrug at stige frem mod 2030. Udviklingen i gasef-

terspørgslen i Polen forventes at være drevet af øget anvendelse af naturgas til 

produktion af elektricitet.  

172. Gas forventes at komme til at fylde mere i produktionen af elektricitet i Po-

len, da der er en forventning om, at de kulfyrede værker tages ud af drift. Ifølge 

Oxford Institute for Energy Studies står Polen overfor at skulle lukke kulfyrede 

værker svarende til ca. 8 GW senest i 2023, da værkerne er undtaget fra at over-

holde emissionsgrænseværdier, hvilket kun er muligt frem til udgangen af 2023, jf. 

direktivet om industrielle emissioner (direktiv 2010/75/EU).  

173. Der er ingen tilgængelige prognoser for det polske gasbrug efter 2037, hvor 

de bindende tilsagn i form af Open Season 2017 kontrakter udløber. Oplysninger-

ne om Polens aktuelle og forventede gasforbrug indikerer dog, at forbruget ikke 

følger tendensen med faldende gasforbrug, som flere europæiske lande oplever og 

forventer fremadrettet.  

174. Sekretariatet bemærker, at det er vanskeligt at forudsige efterspørgsel så langt 

frem i tid. Sekretariatet finder dog ikke anledning til at anfægte Energinets for-

ventning til kapacitetsbookinger svarende til 5 mia. m
3
/år i perioden efter Open 

Season 2017 kontrakternes udløb. Sekretariatet bemærker, at antagelsen er mere 

konservativ end antagelsen i den business case for Baltic Pipe Projektet, som fore-

ligger nu.   
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175. Energinet vurderer, at forventningerne til den fremtidige efterspørgsel efter 

kapacitet i Baltic Pipe Projektet kan begrunde en nedjustering af f-faktoren med 

2,5 - 5 procentpoint. Sekretariatet finder, at det er begrundet at nedjustere f-

faktoren svarende til ca. 5 procentpoint ud fra en skønsmæssig vurdering af føl-

somhedsberegninger og oplysningerne angivet ovenfor. 

FORVENTEDE VOLUMENINDTÆGTER   

176. I den økonomiske test er det kun de bindende tilsagn om køb af kapacitet, 

som betragtes som en ”sikker indtægt”.  Der er derfor store forventelige indtægter 

fra Baltic Pipe Projektet, som ikke indgår direkte i den økonomiske test, jf. punkt 

65.  

177. Sekretariatet finder, at det er relevant at medtage forventede volumenindtæg-

ter i fastsættelse af f-faktoren.  

178. Energinet forventer en load-faktor på 0,85 for kapacitetsbookningerne i Open 

Season 2017 – dvs. at 85 pct. af den bookede kapacitet anvendes til transport af 

gas. Dette finder sekretariatet ikke anledning til at anfægte, jf. punkt 158-159.  

179. Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget en følsomhedsanalyse for at 

estimere betydningen af de forventelige volumenindtægter for perioden 2022-

2037. Følsomhedsanalysen viser, at volumenindtægterne, såfremt de kunne med-

regnes i den økonomiske test, kan begrunde en nedjustering i f-faktoren på 21-38 

procentpoint for et udbudsniveau på 7,5 mia. m
3
 og på 23-40 procentpoint for et 

udbudsniveau på 9 mia. m
3
 afhængig af den antagede load-faktor, jf. tabel 9.  

TABEL 9 | VOLUMENINDTÆGTERS BETYDNING FOR F-FAKTOREN (NEDJUESTE-

RING ANGIVET I PROCENTPOINT) 

Kapacitetsbooking/år 7,5 mia. m
3
 9 mia. m

3
 

Load-faktor: 0,85 38 procentpoint 40 procentpoint 

Load-faktor: 0,50 31 procentpoint 33 procentpoint 

Load-faktor: 0,25 21 procentpoint 23 procentpoint 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet baseret på data fra Energinet 

180. Sekretariatet bemærker, at der er en del usikkerhed forbundet med at estimere 

transport af gas i mere end 15 år frem i tid, hvilket begrunder anvendelse af et 

konservativt skøn.  

181. Sekretariatet finder på baggrund af dette, at det er begrundet at nedjustere f-

faktoren i størrelsesordenen 25 procentpoint ud fra en skønsmæssig vurdering af 

de forventede fremtidige volumenindtægter. 
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VURDERING AF RISICI FOR EKSISTERENDE NETBRUGERE 

182. Det fremgår af præamblen (betragtning 11) til NC CAM, at den økonomiske 

test skal sikre, at de eksisterende netbrugere (”de tvungne kunder”) ikke udsættes 

for risikofyldte investeringer, da netbrugere, der efterspørger kapacitet, skal over-

tage de tilhørende risici.  

183. Sekretariatet finder det relevant at vurdere risici for de eksisterende netbruge-

re i forhold til de økonomiske gevinster, som projektet desuden medfører i form af 

bl.a. reducerede tariffer.   

184. Sekretariatet konstaterer, at der er to risikoelementer med potentiel negativ 

økonomisk konsekvens for de eksisterende kunder: manglende anvendelse af de 

bookede kapacitetskontrakter til transport af gas og manglende efterspørgsel efter 

de bindende tilsagns udløb i 2037.    

185. Energinet har adgang til tiltag, som kan anvendes til at begrænse disse risici 

og bidrage til, at tvungne kunder ikke belastes urimelig. Et af tiltagene er forkor-

telse af afskrivningsperioden for Baltic Pipe Projektets kapitalomkostninger, jf. 

punkt 98. Energinet og Energitilsynet har desuden mulighed for at begrænse nogle 

af disse risici ved at ændre tarifmetoden, så Energinets tilladte indtægter i højere 

grad dækkes af kapacitetsindtægter.   

186. I det efterfølgende beskrives de to risikoelementer nærmere. 

KONSEKVENSVURDERING AF MANGLENDE TRANSPORTEREDE GASMÆNGDER 

187. Sekretariatet bemærker, at en del af elementerne med indflydelse på fastsæt-

telse af f-faktoren - såsom forventede volumenindtægter de første 15 år og reduce-

rede volumentariffer - afhænger af de transporterede gasmængder.  

188. Sekretariatet finder det usandsynligt, at der ikke vil blive transporteret gas, 

hvis der bookes 7,5 m
3
 kapacitet eller mere i Open Season 2017 og projektet reali-

seres, jf. punkt 158-159. Sekretariatet finder det dog relevant at vurdere et værst-

tænkeligt-scenarium, hvor der mod forventning ikke transporteres gas, ved at 

estimere konsekvenserne for de eksisterende netbrugere i et sådant scenarium.  

189. I sådan et scenarium vil danske netbrugere skulle dække alle driftsomkost-

ningerne gennem volumentarifferne. Energinet har dog mulighed for at forkorte 

afskrivningsperioden for kapitalomkostningerne for Baltic Pipe Projektet. Af-

skrivningsperioden kan således afkortes fra 30 til 15 år, jf. punkt 98. Dette tiltag 

betyder, at "brugerne" af Baltic Pipe i højere grad bidrager til at dække kapitalom-

kostningerne, da kapacitetstarifferne stiger ved en kortere afskrivningsperiode. 

190. En kortere afskrivningsperiode indebærer også stigninger i kapacitetstariffer-

ne for de eksisterende bruger under antagelse af anvendelse af en uniform tarif. De 

eksisterende netbrugere vil derudover tabe de forventede tarifbesparelser, som 

Baltic Pipe Projektet ellers forventes at medføre. Det skal dog bemærkes, at dette 

alt andet lige er mindre byrdefuldt for de eksisterende netbrugere (og evt. fremti-
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dige nye netbrugere), end hvis afskrivningsperioden blev fastholdt og omkostnin-

gerne skulle dækkes frem til 2052. 

191. Energinet har oplyst sekretariatet om, at selskabet i tilfælde af, at der ikke 

transporteres gas i de første år, vil reducere vedligeholdelse (og dermed faste 

driftsomkostninger) så meget som muligt indenfor de gældende kontrakter. Det er 

ikke muligt at stoppe al vedligeholdelse af Baltic Pipe aktiverne, da Energinet skal 

kunne servicere kapacitetsaftaler frem til 30. september 2037.    

192. Energinet har analyseret, hvad en forkortelse af afskrivningsperioden fra 30 

år til 15 år vil betyde for tarifferne (kapacitetstarif og volumentarif) for de eksiste-

rende netbrugere i forhold til 0-referencescenariet uden Baltic Pipe Projektet, jf. 

figur 9. Analysen indeholder et scenarium, hvor Energinet betaler de faste drifts-

omkostninger hele den 15-årige periode, og et hypotetisk scenarium, hvor Energi-

net stopper vedligeholdelse af aktiver efter fem år, hvilket betyder at de faste 

driftsomkostninger ophører.  

FIGUR 9 | TARIFUDVIKLINGEN (KAPACITET OG VOLUMEN) UDEN FLOW VED EN 

15-ÅRIGE AFSKRIVNINGSPERIODE FOR BALTIC PIPE PROJEKTET, 2017-2050 

 

Kilde: Energinet 

Note: 0-ref: et scenarium for det danske gassystem, hvis Baltic Pipe Projektet ikke realiseres. BP 

OPEX 15 år: Baltic Pipe Projektet realiseres, der bookes 7,5 mia. m3/år i Open Season som ikke an-

vendes, afskrivninger for kapitalomkostningerne forkortes fra 30 år til 15 år, der er faste driftsomkost-

ninger i hele den 15-årige periode. BP OPEX 5 år: Dette er et hypotetisk scenarium, hvor Baltic Pipe 

Projektet realiseres og der bookes 7,5 mia. m
3
/år i Open Season, som ikke anvendes, hvorefter af-

skrivninger for kapitalomkostningerne forkortes fra 30 år til 15 år og Energinet stopper vedligeholdelse 

efter fem år (dvs. der kun er faste driftsomkostninger i de første fem år af den 15-årige periode). 
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193. Energinets analyse viser, at volumentariffen vil stige, da de årlige faste 

driftsomkostninger på ca. 75 mio. kr. vil skulle dækkes af de eksisterende netbru-

gere i systemet. Til sammenligning er de årlige driftsomkostninger for det eksiste-

rende danske gassystem på ca. 235 mio. kr. Den gennemsnitlige volumentarif vil 

således være ca. 30 pct. (0,26 EUR/MWh eller 1,91 kr./MWh) højere end i 0-

referencescenariet for det danske gassystem uden Baltic Pipe Projektet, såfremt 

Energinet har faste driftsomkostninger i hele den 15-årige periode.  

194. I det hypotetiske scenarium, hvor vedligeholdelse af Baltic Pipe aktiverne 

stoppes efter fem år, vil den gennemsnitlige volumentarif stige ca. 7 pct. (0,07 

EUR/MWh eller 0,50 kr./MWh), og volumentariffen ender under tariffen i 0-

referencescenariet i slutningen af den 15-årige periode, jf. figur 9.      

195. Kapacitetstarifferne vil kun stige beskedent sammenlignet med 0-

referencescenariet pga. kapacitetsindtægterne fra Open Season kontrakterne. Gen-

nemsnitligt er kapacitetstariffen ca. 6 pct. (0,15 kr./MWh eller 0,02 EUR/MWh) 

højere ved en forkortet afskrivningsperiode end i 0-referencescenariet.  

196. Sekretariatet har estimeret den ekstra udgift for eksisterende netbrugere, som 

disse tarifforskelle vil medføre. Den samlede ekstra udgift (for både kapacitet og 

volumen) for alle eksisterende netbrugere er omkring 1,3 mia. kr. i 2017-priser
5
. 

Til sammenligning er de samlede kapital- og driftsomkostninger for det eksiste-

rende danske gassystem for perioden fra 1. oktober 2022 til 30. september 2037 

omkring 6,8 mia. kr. i 2017-priser. I scenariet, hvor vedligeholdelse af Baltic Pipe 

aktiverne stoppes efter fem år, er den samlede ekstra udgift ca. 0,6 mia. kr. i 2017-

priser.  

197. Når beskyttelse af eksisterende netbrugere skal vurderes, er det relevant at 

sammenholde den potentielle risiko med den forventede gevinst ved Baltic Pipe 

Projektet. Sekretariatet har derfor estimeret den samlede værdi af de forventede 

tarifbesparelser for alle eksisterende netbrugere i perioden 2022-2037, som udgør 

ca. 2,7 mia. kr. i 2017-priser
6
. Dertil kommer forventede tarifbesparelser i perio-

den efter 2037, som ikke er estimeret her. Den forventede gevinst for de eksiste-

rende netbrugere er dermed betydeligt større end den potentielle ekstra udgift, som 

kan opstå, hvis der ikke transporteres gas i Baltic Pipe.     

198. Sekretariatet skal desuden anføre, at det i den usandsynlige situation, hvor 

den nyanlagte kapacitet ikke anvendes, kan være relevant at justere i den anvendte 

– uniforme – tarifmetode, således at der sker en mere rimelig omkostningsdeling, 

der bedre afspejler, at der er foretaget investeringer for at imødekomme en efter-

spørgsel efter transport fra Norge til Polen, som efterfølgende har vist sig ikke at 

 
5 Den ekstra udgift er beregnet på baggrund af Energinets estimerede tarifstigninger som følge af en kortere 

afskrivningsperiode på 15 år samt Energinets forventede kapacitets- og transportmængder i et scenarium uden 

Baltic Pipe Projektet.    

6 Den estimerede gevinst ved de forventede tarifbesparelser er beregnet på baggrund af referencepriserne, Energi-

nets forventede load-faktor på 0,85 samt de forventede kapacitets- og transportmængder i et scenarium uden 

Baltic Pipe Projektet, som fremgår i Energinets beregningsmodel for den økonomiske test.  
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være til stede; og hvor de eksisterende kunder som følge heraf skal bære en bety-

delig omkostning. Justeringen af tarifmetoden skal foretages under hensyn til eksi-

sterende lovgivning, herunder NC TAR. NC TAR fremhæver bl.a., at nationale 

tarifmetoder skal sigte mod at sikre, at slutkunderne i et entry-exit system ikke 

pålægges betydelig risiko i forbindelse med gastransport på tværs af et entry-exit 

system, jf. artikel 7, litra d.  

KONSEKVENSVURDERING AF MANGLENDE EFTERSPØRGSEL EFTER 2037 

199. Energitilsynet konstaterede i udtalelsen af 31. januar 2017, at der er usikker-

hed omkring, hvordan restværdien i projektet skal håndteres, hvis der ikke er efter-

spørgsel efter transitgas efter 2037. Sekretariatet finder det derfor relevant at vur-

dere konsekvensen for eksisterende netbrugere ved manglende efterspørgsel efter 

2037. 

200. Det skal bemærkes, at sekretariatet finder det rimeligt at forvente efterspørg-

sel efter 2037, jf. punkt 169-173.     

201. Energinet har vurderet, at Baltic Pipe Projektet overordnet set er en gevinst 

for eksisterende netbrugere i form af tarifbesparelser - selv i tilfælde af manglende 

efterspørgsel efter 2037, jf. Energinets principnotatet af 2. november 2016. Dette 

skyldes, at tarifbesparelserne i perioden 2022-2037 er større end de potentielle 

tarifforøgelser efter 2037 som følge af manglende efterspørgsel. Beregninger i 

principnotatet inkluderer dog ikke Energinets andel af kapitalomkostningerne for 

kompressoren, som forventes at udgøre ca. 0,4 mia. kr., jf. punkt 34. 

202. Det fremgår desuden af tarifscenarierne i figur 7 og Energinets principnotat 

af 2. november 2016, at kapacitetsbookinger på 2 mia. m
3
/år med en load-faktor på 

0,85 i perioden efter 2037 er nok til at holde tarifferne under det tarifniveau, som 

eksisterende netbrugere ville have betalt i et scenarium uden Baltic Pipe Projektet.     

SAMLET VURDERING AF F-FAKTOREN   

203. Sekretariatet vurderer, at de forventede indtægter, som ikke indgår i den øko-

nomiske test, og de samfundsøkonomiske gevinster (positive eksternaliteter), sam-

let set kan begrunde en nedjustering af f-faktoren på i intervallet 40 – 45 procent-

point, jf. tabel 10.  

204. Sekretariatet har anvendt en konservativ skønsmæssig betragtning til fastsæt-

telse af f-faktoren, som inkluderer konsekvensvurdering af risici for tvungne kun-

der. Sekretariatet finder, at en nedjustering af f-faktoren i intervallet 40 - 45 pro-

centpoint tager tilstrækkeligt hensyn til elementerne anført i punkt 50 og til risici 

såsom manglende transport af gas i perioden for bindende tilsagn og for manglen-

de efterspørgsel efter 2037.  

205. Intervallet for nedjustering af f-faktoren på 40 – 45 procentpoint er på niveau 

med Energinets vurderede nedjustering på 40 – 50 procentpoint, som det fremgår 

af tabel 10. For nogle elementer er der dog forskel på sekretariatets og Energinets 

vurdering af elementernes betydning for nedjustering af f-faktoren, hvilket resulte-

rer i, at den øvre grænse i sekretariatets interval er lavere end Energinets. 
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TABEL 10 | ELEMENTERNES BETYDNING FOR FASTSÆTTELSE AF F-FAKTOREN 

Elementer 

Energitilsynets  

vurdering 

Energinets  

vurdering 

Kapacitet reserveret til korte kontrakter Lille effekt  2,5 - 5 procentpoint 

Forventede volumenindtægter i perioden 25 procentpoint 
27,5 - 30 procentpoint 

Afledte positive eksternaliteter 10 - 15 procentpoint 

Perioden for netbrugeres bindende tilsagn Ingen effekt 9 - 10 procentpoint 

Forventet efterspørgsel efter ophør af bindende tilsagn 5 procentpoint 2,5 - 5 procentpoint 

Samlet nedjustering 40 - 45 procentpoint 40 - 50 procentpoint 

Fastsættelse af f-faktoren 60 pct. 60 pct. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

 

206. Sekretariatet finder på denne baggrund, at f-faktoren med rimelighed kan 

fastsættes til 0,60, jf. artikel 23, stk. 1, litra a) – d), i NC CAM. Dermed nedjuste-

res f-faktoren med 40 procentpoint, hvilket ligger midt i det estimerede interval. 

Dette medfører, at 60 pct. af Energinets tilladte indtægtsstigning som følge af Bal-

tic Pipe Projektet skal dækkes af bindende tilsagn i Open Season 2017. 


