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Resumé 

1.                   Denne sag omhandler den praksis, Energitilsynet vil lægge til grund ved vurde-
ring af fremtidige, indgåede aftaler om tredjepartstransport i opstrømssystemet fra Tyra – 
Nybro (og Syd Arne/Harald – Nybro).  
2.                   Konkret skal Energitilsynet i denne sag vurdere grundlaget for et rimeligt ni-
veau for tarifferne for transport i opstrømssystemet samt tage stilling til rimeligheden ved 
en række vilkår for adgang til opstrømssystemet, herunder bl.a. balanceringsregler, døgn-
produkter og forhold om transparens.  
3.                   Der gælder i henhold til det europæiske gasdirektiv tredjepartsadgang til op-
strømsrørledninger, herunder til de faciliteter, der er nødvendige for denne adgang. Energi-
tilsynet fører tilsyn med priser og vilkår for tredjepartsadgang til transport af naturgas i den 
danske del af opstrømssystemet i Nordsøen. Opstrømssystemet er den del af infrastruktu-
ren, der transporterer naturgassen fra produktionsfelterne ind til land. Størstedelen af op-
strømssystemet i Nordsøen er ejet af DONG. Opstrømssystemet har stor betydning for det 
danske naturgasmarked, herunder også for forsyningssikkerheden.  
4.                   Energitilsynet traf i 2009 en afgørelse om, at DONGs opstrømstarif i 2009, ud 
fra det oplyste og Energitilsynets beregninger, alt andet lige ikke kunne betegnes som uri-
melig set i forhold til perioden som helhed.  
5.                   Der er tre hovedårsager til at Energitilsynet giver en tilkendegivelse med en 
rimelighedsvurdering af indikative tariffer og vilkår for adgang til opstrømssystemet fra 
Tyra/Syd Arne ind til Nybro:    
6.                   Det var en central anbefaling i en infrastrukturrapport udarbejdet af Klima- og 
Energiministeriet i juni 2010 (”Udbygning af infrastrukturen til transport af naturgas 
med henblik på fremtidig import til Danmark”), at Energitilsynet skulle foretage en vurde-
ring af tariffer og adgangsvilkår for disse anlæg.  
7.                   Energitilsynets sekretariat har konstateret en fejl i beregningsgrundlaget for 
2009-afgørelsen, som væsentligt forrykker grundlaget for konklusionerne i denne afgørelse. 
Udgangspunktet for et rimeligt tarifniveau i 2009 beregningerne – korrigeret for fejlen - er 
nu maksimalt 5,8 øre/m3 – hvilket er ca. halvdelen af DONGs nuværende tarifniveau.  
8.                   Undervejs i sagsgennemgangen i forbindelse med den ny vurdering er der 
fremkommet en række nye oplysninger om de historiske tariffer og tredjeparters adgangs-
vilkår til opstrømssystemet, som giver anledning til korrektioner af 2009 afgørelsen.  
9.                   Der er forhandlet adgang til opstrømsrørledningerne i Nordsøen. DONGs op-
strømsrørledningsaktivitet er placeret i DONG Naturgas A/S´ kommercielle forretningsom-
råde ”Energy Markets”, der bl.a. varetager køb og salg af gas på engrosmarkedet. Opstrøms-
rørledningsaktiviteten er dermed ikke adskilt fra det selskab, der handler på engrosmarke-
det i Danmark og det øvrige Europa.  
10.               DONG har på sin hjemmeside offentliggjort indikative tariffer og vilkår for en 
standard transportaftale. Transportkundens samlede tarif er en såkaldt 100 pct. kapacitets-
betaling. Det betyder, at transportkunden betaler for den fulde reserverede kapacitet uaf-
hængigt af, hvor meget gas kunden reelt transporterer gennem rørene. Den årlige exittarif 
for transport af gas ved Nybro er 47,41 DKK/m3/døgn/år i 2011. De 47,41 DKK/m3/døgn/år 
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svarer til 12,98 øre pr. m3. Dvs. det koster 12,98 øre at reservere kapacitet for 1 m3 i et år, 
forudsat at kapaciteten anvendes fuldt ud.  
11.               Kunderne kan indgå en standard årskontrakt, men tilbydes også kortere trans-
portprodukter ned til en måned. Tariffen for en standard transportkontrakt af kortere va-
righed svarer proportionalt til tariffen for en årskontrakt.  Transportkundens transport i 
opstrømsrørledningen skal balancere på døgnbasis.  
12.               Energitilsynet skal vurdere, om tariffer og adgangsvilkår for opstrømssystemet 
er rimelige, og skal gribe ind, hvis tariffer eller vilkår er urimelige, jf. opstrømsbekendtgø-
relsen.  
13.               For at etablere et vurderingsgrundlag har Energitilsynets sekretariat indsamlet 
data og været i dialog med DONG, Mærsk Olie og Gas, Energinet.dk og Gassco samt andre 
aktører, der besidder væsentlig information om det danske opstrømssystem samt opstrøms-
systemer i omkringliggende lande. Disse aktører opererer som producenter, operatører, 
transmissionsselskab og/eller transportkunder. Energitilsynets sekretariat har drøftet tarif-
fer, adgangsvilkår og sammenligninger med vilkår i omkringliggende lande med markeds-
aktørerne.  
14.               Et centralt element i vurderingen har været udarbejdelsen af en beregningsmo-
del, som giver en indikation af det rimelige tarifniveau i opstrømssystemet. Opstrømsbe-
kendtgørelsen fastslår, at priser og betingelser skal være rimelige, men uddyber ikke dette 
rimelighedsbegreb. Det er Energitilsynets skøn, at rimelige priser for anvendelse af op-
strømsrørledningerne bør fastsættes under hensyntagen til selskabets omkostninger, samt 
til en rimelig forrentning af den investerede kapital.  
15.               Opstrømsrørledningerne er som nævnt hverken selskabs- eller regnskabsmæs-
sigt adskilt fra det øvrige DONG Naturgas A/S. DONG er således både ejer af og kunde i 
opstrømssystemet. Dette udgør en væsentlig udfordring i forhold til at foretage en rimelig-
hedsvurdering af tarifferne. I afgørelsen fra 2009 har Energitilsynet etableret en model til 
vurdering af tariffernes rimelighed på trods af ovenstående vanskeligheder. Energitilsynets 
beregninger gav en indikation af, hvilke omkostninger og indtægter, der specifikt kan knyt-
tes til opstrømsaktiviteten. Ved den nuværende revision af modellen har Energitilsynet 
fundet det nødvendigt at foretage visse justeringer af modellen fra 2009.  
16.               Udgangspunktet for Energitilsynets beregninger er, at DONG skal have dækket 
driftsomkostninger, afskrivninger og en rimelig forrentning af den investerede kapital set 
over aktivets samlede levetid. Formålet med beregningerne er at få frembragt et grundlag 
for at kunne foretage et skøn om det fremtidige tarifniveau, som opfylder ovenstående.  
17.               Der er en række usikkerhedselementer i forbindelse med beregninger over lange 
perioder, og særligt omkring historiske data fra før 2004 er der en væsentlig usikkerhed i 
opgørelsen af omkostninger og indtægter. For at afgrænse denne usikkerhed anvender 
Energitilsynet derfor tre forskellige variationer af beregningsmodellen. Variationerne tager 
udgangspunkt i forskellige antagelser om startår (1980, 2004 og 2011) og værdien af aktiv-
basen på dette tidspunkt.  
18.               Model 1 baseres på en samlet opgørelse af omkostninger og indtægter ved op-
strømsaktiviteten fra projektets start i 1980 og indtil 2023. Det faktum at modellen inklude-
rer hele historien indebærer principielt, at modellen giver det mest retvisende billede, men i 
praksis er modellen præget af væsentlig usikkerhed i opgørelsen af flere historiske paramet-
re. Model 1 svarer i sin grundstruktur til beregningsmodellen anvendt i afgørelsen fra 2009.  
19.               Model 2 baseres på en opgørelse af omkostninger og indtægter ved opstrømsak-
tiviteten for perioden 2004-2023. Modellen er et forsøg på at reducere usikkerheden vedrø-
rende de historiske parametre ved at tage udgangspunkt i et senere startår. Modellens 
startår er valgt til 2004, som er året med en effektiv åbning for tredjepartsadgang i form af 
offentliggjorte adgangsvilkår og priser.  
20.               Model 3 tager udgangspunkt i en opgørelse af omkostninger og indtægter ved 
opstrømsaktiviteten for perioden 2011-2023. Modellen tager udgangspunkt i et fuldt afskre-
vet opstrømssystem, således at aktivbasen er lig nul. Modellens resultater bliver således et 
udtryk for den tarif, som er tilstrækkelig til at oppebære de fremtidige forventede driftsom-
kostninger. Resultaterne af denne model må derfor forventes at udgøre den nedre grænse 
for et rimeligt tarifniveau.  
21.               Med udgangspunkt i den antagelse, at model 3 udgør den nedre grænse for den 
rimelige tarif, viser Energitilsynets modelberegninger, at udgangspunktet for tilsynets vur-
dering af en rimelig tarif ligger i intervallet 4,9-6,5 øre/m3.  
22.               For så vidt angår sekretariatets drøftelser med relevante aktører, pegede aktø-
rerne på mange af de samme forhold ved spørgsmålet om, hvilke udfordringer de så ved 
adgangsforholdene. Det gælder ejerstrukturen, tarifniveauet, gennemsigtighed, fleksibilitet 
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og balancering. Det væsentligste strukturelle problem var ifølge aktørerne, at der ikke er 
selskabsmæssig adskillelse mellem transportaktiviteten i opstrømsrøledningerne og DONG 
Naturgas’ øvrige kommercielle aktiviteter på engrosmarkedet for naturgas i Danmark og 
Nordvesteuropa.    
23.               Udgangspunktet for Energitilsynets tilsyn er at vurdere, om tariffer og vilkår i 
forhandlede tredjepartsaftaler for adgang til opstrømsrørledningsnet er rimelige og ikke-
diskriminerende. Energitilsynet er tillagt et skøn i sin vurdering og kan bl.a. se på praksis 
i andre lande (tilsvarende markeder). Energitilsynet baserer dette skøn på en række ele-
menter, som tilsammen danner grundlag for et rimeligt tarifniveau.  
24.               Energitilsynets sekretariat har indsamlet oplysninger om tarifniveau og regule-
ring af opstrømsystemerne i omkringliggende lande, som har gasproduktionsaktiviteter og 
opstrømsinfrastruktur. Endvidere har sekretariatet indsamlet oplysninger om transportom-
kostningerne ved import af gas til Danmark fra den hollandske handelsplads for gas 
(gashub) TTF.  
25.                Sammenligningen med opstrømtarifferne i Norge og UK viser, at tariffen i det 
danske opstrømsystem på 13 øre/m3 er en af de højeste i regionen. Endvidere viser sam-
menligningen med transportomkostninger fra den hollandske gashub TTF til Danmark, at 
det med DONG’s nuværende opstrømtarif er mere end dobbelt så dyrt pr. m3 at transporte-
re gas fra danske produktionsfelter til entrypunktet af det danske transmissionssystem ved 
Nybro (13 øre/m3) end fra TTF handelspladsen til entrypunktet ved Ellund (5 øre/m3).  
26.               En høj tarif i opstrømssystemet kan have konsekvenser for aktiviteten i Nordsø-
en og derfor for de fremtidige investeringer i efterforskning og produktion af naturgas. På 
den baggrund kan en høj tarif få betydning for fremtidige forsyninger af gas til Danmark.  
27.               På baggrund af følgende elementer - korrektion for fejl i 2009 afgørelsen til et 
tarifniveau på 5,8 øre/m3, justering af modelberegning til et tarifniveau på 4,9-6,5 øre/m3, 
sammenligning med tariffer og vilkår i omkringliggende lande, og de negative konsekvenser 
for et velfungerende dansk naturgasmarked af høje tariffer i opstrømledningen, som ikke 
understøttes af de bagvedliggende omkostninger, risiko for at for høje tariffer får konse-
kvenser for fremtidige investeringer i efterforskning og produktion af naturgas i Nordsøen, 
at for høje tariffer kan give afsmittende effekt på den fremtidige forsyning af gas og endelig 
under hensyntagen til modellernes usikkerhed, er det Energitilsynets vurdering, at DONGs 
opstrømstarif – alt andet lige - ikke bør overstige 7 øre/m3 ved uændrede øvrige transport-
vilkår for at leve op til opstrømbekendtgørelsens bestemmelser om et rimeligt tarifniveau.  
28.               DONG har under Energitilsynets sekretariats undersøgelse tilkendegivet, at 
DONG finder det urimeligt, at Energitilsynets inddrager Energistyrelsens mængdeprognose 
i estimeringen af fremtidige mængder i Nordsøen frem for at basere skønnet på DONGs 
mængdeprognose. Energitilsynet er ikke enig i DONGs synspunkt, men finder det derimod 
velbegrundet at inddrage statens prognose for de fremtidige mængder i Nordsøen i sine 
modelberegninger frem for at basere modellen alene på DONG’s forventninger. Sekretaria-
tet skal bemærke, at DONG selv er part i sagen.  
29.               Imidlertid anerkender Energitilsynet, at der er usikkerhed om størrelsen af de 
fremtidige mængder, der kan transporteres gennem DONG’s opstrømsrørledninger. Denne 
usikkerhed går begge veje. På den ene side kan det vise sig, at der er større naturgasmæng-
der, som skal transporteres end forudsat. Det vil blandt andet være tilfældet, hvis der etab-
leres en såkaldt norsk tie-in, dvs. en forbindelse mellem det danske og det norske op-
strømsystem.  
30.               I dette tilfælde bør tariffen justeres ned for at sikre, at indtjening og tarifniveau 
lever op til rimelighedskriterierne. Energitilsynets beregninger indikerer et niveau på 3-4 
øre/m3 ved en norsk tie-in. Omvendt kan det ved markant lavere fremtidige mængder end 
forudsat vise sig, at DONG ikke kan oppebære en rimelig dækning af drifts- og kapitalom-
kostninger.  
31.               Energitilsynet er indstillet på at søge denne beskrevne mængdeusikkerhed neu-
traliseret i størst mulig grad. Derfor forventer Energitilsynets sekretariat fremadrettet – 
formentlig årligt – at foretage en sammenligning mellem forudsatte og realiserede mængder 
i opstrømsystemet. Sekretariatet forventer i den forbindelse at indhente opdaterede mæng-
deprognoser fra Energistyrelsen, DONG og andre aktører med indsigt i efterforskning og 
produktion på dansk sokkel samt produktion fra norsk sokkel, der forventes at blive trans-
porteret gennem dansk opstrømsinfrastruktur.  
32.               På baggrund af eventuelle væsentlige justeringer i mængdeprognosen vil Energi-
tilsynet udmelde justeret skøn for et niveau for en rimelig tarif for adgang til opstrømssy-
stemet.  
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33.               For så vidt angår øvrige vilkår, finder Energitilsynet, at det er en barriere for 
adgang til transport af gas til markedet, at det ikke er muligt for tredjepartsaktører at købe 
kortere transportprodukter i opstrømssystemet end månedsprodukter. Det er Energitilsy-
nets vurdering, at en rimelig adgang til transport i opstrømssystemet så vidt muligt bør 
afspejle markedets behov, såfremt det er teknisk muligt for den pågældende operatør.  
34.               Det er Energitilsynets opfattelse, at DONGs nuværende balanceringsregime – 
alt andet lige – isoleret set ikke er urimeligt. Balanceringsregimet kan imidlertid udgøre en 
barriere for adgangen til opstrømssystemet, fordi aktørerne i visse tilfælde har begrænset 
mulighed for at påvirke egen ubalance og samtidig ikke har adgang til de samme fleksibili-
tetsredskaber, som findes i transmissionssystemet – fx lager og balanceserviceaftale. DONG 
har over for sekretariatet tilkendegivet, at selskabet overvejer at foretage en revision af 
balanceringsregimet for at imødekomme aktørerne.      
35.               For så vidt angår transparens, er det Energitilsynets vurdering, at information 
om produktionsforhold, flow og kapacitetsreservationer er vigtige oplysninger for aktørerne 
på engrosmarkedet. Aktører der ikke har indgået transportaftaler eller lange, bilaterale 
gasaftaler har ikke adgang til samme information om produktionsforhold og flow som andre 
aktører. Producenter besidder også en særlig viden, der kan give dem en fordel ved handel 
af gas – fx på børsen. Det er vigtigt, at alle aktører har samme adgang til samme informati-
on, og at denne information kommer ud til alle aktører samtidigt og på en neutral måde.  
36.               Det er ligeledes vigtigt, at alle aktører hurtigt kan få kendskab til alle forhold af 
relevans for transport i opstrømsrørledningerne. Dette gælder også diverse bilag til de 
kommercielle hovedvilkår, som bl.a. vedrører tekniske forhold m.v. Derfor er det et rimeligt, 
at alle vilkår offentliggøres af DONG på forhånd.  
37.               Det er Energitilsynets vurdering, at det forhold, at DONG både udøver op-
strøms- og handelsaktiviteter – og at begge aktiviteter er placeret i samme juridiske enhed 
(DONG Naturgas A/S) – giver DONG en urimelig konkurrencefordel i forhold til de øvrige 
tredjepartsaktører i opstrømssystemet – og dermed også en urimelig konkurrencefordel i 
forhold til de øvrige aktører på det danske naturgasmarked. Konkurrencefordelen skyldes, 
at der ikke stilles krav til DONG om, at koncerninterne transportaftaler indgås efter arms-
længdeprincippet. Dermed skal DONG, modsat sine konkurrenter, ikke indregne transport-
omkostningerne i sit regnskab for handelsaktiviteterne. Transportomkostningerne i op-
strømssystemet udgør en væsentlig andel i størrelsesordenen 5-10 pct. af gasprisen på den 
danske gasbørs.       
38.               Imidlertid må Energitilsynet konstatere, at hverken naturgasforsyningsloven 
eller opstrømsrørledningsbekendtgørelsen (herefter opstrømsbekendtgørelsen) giver Ener-
gitilsynet en fornøden klar hjemmel til at påbyde DONG at foretage en selskabsmæssig 
adskillelse af opstrømsaktiviteten.    
39.               På den baggrund vil Energitilsynet rette henvendelse til klima- og energiministe-
ren med orientering om, at det efter Energitilsynets vurdering udgør et problem for et vel-
fungerende marked for naturgas i Danmark, at opstrømsaktiviteten i DONG Naturgas A/S 
ikke er selskabsmæssigt adskilt fra selskabets kommercielle aktiviteter.  
40.               Energitilsynets sekretariat har gennem hele sagsforløbet haft en lang række 
drøftelser med DONG, og sagen har ligeledes været i høring hos DONG to gange. DONG har 
i den forbindelse oplyst at ville imødekomme en lang række af de problemstillinger, som 
sekretariatet har påpeget. Bl.a. har DONG oplyst at ville søge at gennemføre en selskabs-
mæssig unbundling af opstrømsaktiviteten så hurtigt som praktisk muligt.  
41.               Afslutningsvis skal det fremhæves, at udgangspunktet for denne sag er, at Ener-
gitilsynet traf en bindende afgørelse i 2009 med udgangspunkt i aftaler indgået til dette 
tidspunkt, og at DONG - som udgangspunkt – har kunnet agere ud fra den vurdering af det 
rimelige tarifniveau, der var resultatet af afgørelsen.  
42.               Energitilsynets tilkendegivelse i nærværende sag er ikke en forvaltningsretlig 
afgørelse og griber derfor ikke ind i de tidligere indgåede aftaler, herunder i aftaler indgået i 
perioden 2009 til datoen for denne tilkendegivelse. Der er derfor ikke tale om, at Energitil-
synet ændrer eller tilbagekalder sin afgørelse fra 2009. Tilkendegivelsen udtrykker alene de 
vurderinger, som Energitilsynet fremadrettet vil tage udgangspunkt i ved fremtidige kon-
krete sager. Derved får DONG mulighed for fremadrettet at indrette sig herpå.  
43.               Energitilsynet er forpligtet til at påse, at tarifniveauet til enhver tid er rimeligt og 
ikke-diskriminerende. Tidligere vurderinger må derfor ændres, når væsentlige forudsæt-
ninger herfor ikke længere viser sig holdbare, eller forpligtelsen til at føre tilsyn gør, at der 
er behov for en ny vurdering. Ved beslutningen om nu at foretage en ny vurdering af tarifni-
veauet har Energitilsynet lagt vægt på, at det kan få store samfundsøkonomiske konsekven-
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ser, hvis Energitilsynet ikke tilkendegiver, hvilken praksis tilsynet fremover vil lægge til 
grund ved fremtidige aftaler om adgang til opstrømssystemet.  
44.               Det skal i den forbindelse bemærkes, at der p.t. ikke er tredjepartstransport i 
DONGs system, men at der dog i 2011 – senest i april 2011 – har været aftaler om tredje-
partstransport.  
45.               Konkurrence, samfundsøkonomi og forsyningssikkerhed er blandt de hovedfor-
mål, som Energitilsynet skal beskytte og arbejde for i henhold til naturgasforsyningsloven, 
og der er tale om hensyn, som må have en ganske særlig vægt i forbindelse med afgørelser 
efter loven – og dermed også i forhold til tilsynets mulighed for at revurdere og udbygge 
tilsynets vurdering og praksis om en rimelig adgang til opstrømssystemet, for at sikre lige 
konkurrencevilkår for eksisterende og potentielle brugere af de danske opstrømsrørlednin-
ger.     
46.               Energitilsynet finder i øvrigt, at allerede den konstaterede regnefejl i sig selv er 
så væsentlig og har så store konsekvenser for tarifniveauet i fremtiden, at dette forhold 
nødvendiggør en korrektion af modellen og en ændret vurdering af DONGs tarif.  

Tilkendegivelse 
47.               På baggrund af sagsfremstilling og vurdering tilkendegiver Energitilsynet føl-
gende:  

 At Energitilsynet ved vurdering af et rimeligt tarifniveau i fremtidige tredjepartsaftaler om 
transport i opstrømssystemet (Tyra – Nybro samt Syd Arne/Harald – Nybro) vil foretage 
et konkret skøn, som i udgangspunktet baseres på beregningsmodellerne 1-3 med aktuelle 
grundparametre, tarifniveau for opstrømstransport i omkringliggende lande, transportom-
kostninger til det danske marked samt den aftalte sammensætning af vilkår og tarifstruk-
tur i de konkrete transportaftaler i øvrigt, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 6, stk. 1.  

 At Energitilsynet med udgangspunkt i ovenstående og de aktuelle grundparametre 
vurderer, at et tarifniveau i størrelsesordenen op til 7 øre/m3 for et standardprodukt – alt 
andet lige – er rimeligt, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 6, stk. 1.  

 At Energitilsynet årligt, samt efter behov, vil anmode ejer/operatør af opstrømssystemet 
om at indsende opdateret mængdeprognose til Energitilsynet herunder redegøre for om 
den opdaterede mængdeprognose, efter ejer/operatørs vurdering, giver anledning til en 
justering af tarifniveauet, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 6, stk. 3.  

 At DONG Naturgas A/S så hurtigt som muligt skal tilbyde døgn- og ugeprodukter for, at 
adgangsvilkårene kan siges at være ikke-diskriminerende og rimelige, jf. opstrømsbe-
kendtgørelsens § 5, stk. 2 og § 6, stk. 1.  

 At Energitilsynet opfordrer DONG Naturgas A/S til at ændre sit balanceringsregime, så det 
bedre afspejler aktørernes mulighed for at påvirke graden af balance. Energitilsynets sekre-
tariat vil følge udarbejdelsen af de nye balanceringsprincipper.   

 At Energitilsynet vil rette henvendelse til klima- og energiministeren for at orientere 
ministeren om, at det efter Energitilsynets vurdering udgør et problem for et velfungeren-
de marked for naturgas i Danmark, at opstrømsrørledningsaktiviteterne ikke er selskabs-
mæssigt adskilt fra de kommercielle aktiviteter i DONG Naturgas A/S, jf. naturgasforsy-
ningslovens § 43. Det vil fremgå af henvendelsen, at DONG har oplyst at ville søge at gen-
nemføre en selskabsmæssig adskillelse så hurtigt som det er praktisk muligt.  

Sagsfremstilling 
Adgang til den danske opstrømsinfrastruktur  

48.               Den danske infrastruktur til transport af naturgas består af opstrøms-, transmis-
sions- og distributionsnet. Opstrømsrørledningssystemet (herefter kaldet opstrømssystem) 
er den del af infrastrukturen, der transporterer naturgassen fra produktionsfelterne i Nord-
søen ind til land. Opstrømssystemet er udførligt beskrevet i afsnittet ”Opstrømssystemet i 
Nordsøen” nedenfor.  
49.               Energitilsynet fører tilsyn med priser og vilkår for tredjepartstransport af natur-
gas i den danske del af opstrømssystemet i Nordsøen, hvor størstedelen er ejet af DONG 
Naturgas A/S[1] (herefter DONG). Energitilsynet skal påbyde ejer eller operatør at ændre 
priser og vilkår, hvis tilsynet finder, at priser og vilkår ikke er rimelige.   
50.               Opstrømssystemet har stor betydning for det danske marked for naturgas. Sær-
ligt de to rørledninger, der forbinder produktionsfelterne med den jyske vestkyst ved Ny-
bro[2] er af væsentlig betydning for det danske – og svenske - marked for naturgas. Indtil 1. 
oktober 2010 er al fysisk gas i Danmark og Sverige kommet fra produktionsfelter i Nordsø-
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en via disse rørledninger. Efter oktober 2010 er det blevet muligt at få gas ind fysisk fra 
Tyskland, men kun i begrænsede mængder.[3]  
51.               Frem til 1. oktober 2010 er samtlige fysiske naturgasmængder, der forsy-
ner det danske og det svenske marked, transporteret via disse rørledninger.[4]  Størstedelen 
af gassen fra Nordsøen bliver transporteret af DONG.  Siden 2007 har der i enkelte perioder 
været tredjepartstransport i opstrømsrørledningerne, men af forholdsvis begrænset størrel-
se.  
52.               Næsten al gas, der i dag handles på det danske engrosmarked for naturgas er 
derfor – direkte eller indirekte - afhængig af transportforbindelsen fra Nordsøen ind til 
Nybro, ligesom transportforbindelsen også er af væsentlig betydning for forsyningssikker-
heden. Det er derfor vigtigt for et velfungerende engrosmarked i Danmark (og Sverige), at 
der er åben og lige adgang til denne rørledningsforbindelse. Dette gælder også selvom kapa-
citeten fra Tyskland forventes udbygget fra oktober 2013 – forudsat at der træffes de nød-
vendige investeringsbeslutninger hos den tyske TSO Gasunie Deutschland. Selvom det er 
bedre for markedet med to adgangsveje for fysisk gas til Danmark, så vil forbindelsen fra 
Nordsøen i en årrække fortsat have væsentlig betydning – både for markedet og for forsy-
ningssikkerheden.      
53.               Endvidere er rimelig og ikke-diskriminerende adgang til opstrømssystemet vig-
tig i forhold til at understøtte en effektiv udnyttelse af de tilbageværende naturgasressourcer 
i Nordsøen.  

2009 afgørelsen om adgang til opstrømssystemet  

54.               I 2007 har der for første gang været transporteret gas for tredjeparter i op-
strømsystemet, og DONG anmeldte de pågældende aftaler til Energitilsynet. Det resulterede 
i en tilsynssag fra juni 2009, hvor Energitilsynet for første gang foretog en vurdering af 
tariffer og adgangsvilkår for tredjepartsadgang til opstrømssystemet i Nordsøen.  
55.               Energitilsynets anmodede dengang DONG om at redegøre for, hvordan tariffer-
ne var fastsat og anmodede om de bagvedliggende omkostninger. Energitilsynet foretog 
med udgangspunkt i DONGs oplysninger en række yderligere beregninger til belysning af, 
hvorvidt DONGs tariffer var rimelige. Udgangspunktet ved tilsynets beregning var, at 
DONG hvert år i tarifferne måtte indregne driftsomkostninger, afskrivninger og en forrent-
ning af kapitalen.  
56.               Energitilsynet traf i juni 2009 en afgørelse om: 1) at DONG Energys[5] anmeldte 
aftaler samlet set og på det foreliggende grundlag ikke var i strid med bekendtgørelsen om 
adgang til opstrømssystemet, 2) at der ikke efter det oplyste var grund til at antage, at 
DONG Energy havde udvist diskriminerende adfærd i forhold til tredjeparternes adgang til 
systemet, jf. de anmeldte aftaler i 2007 og 2008, og 3) at DONG Energy´s nuværende tarif 
for 2009 (12,5 øre/m3), samt tariffen i 2007 og 2008, ud fra det oplyste og Energitilsynets 
beregninger alt andet lige ikke kunne betegnes som urimelig set i forhold til perioden som 
helhed.[6]     

Ny vurdering af opstrøms tariffer og vilkår  

57.               Som følge af et analysearbejde igangsat af Klima- og Energiministeriet i foråret 
2010 har Energitilsynets sekretariat fundet det nødvendigt at foretage en ny vurdering af 
tariffer og vilkår for adgang til opstrømsrørledningerne i Nordsøen. Analysearbejdet resul-
terede i en rapport ”Udbygning af infrastrukturen til transport af naturgas med henblik 
på fremtidig import til Danmark”.[7]     
58.               Baggrunden for analysen var, at Energinet.dk i oktober 2009 havde ansøgt kli-
ma- og energiministeren om at kunne etablere en kompressorstation og foretage en duble-
ring af gasrørledningen fra den tyske grænse ved Jylland til Egtved. Begge anlæg skulle 
anvendes til import af naturgas via Tyskland. Energinet.dk ansøgte om denne udbygning af 
nettet, fordi produktionen i den danske del af Nordsøen i de kommende år ventes at falde. 
Derfor er der behov for at udbygge infrastrukturen i Danmark, så der kan importeres gas. 
Energinet.dks ansøgning om udbygning af gastransmissionsnettet skulle gøre det muligt at 
importere naturgas via Tyskland fra oktober 2013.     
59.               Kompressorstationen blev godkendt af klima- og energiministeren i januar 
2010.[8] Ministeren var positivt indstillet overfor en godkendelse af en dublering af trans-
missionsledningen, men en endelig godkendelse forudsatte en nærmere analyse af konse-
kvenserne for producenterne i Nordsøen.  
60.               Det blev derfor meddelt Energinet.dk, at Klima- og Energiministeriet ville ned-
sætte en arbejdsgruppe, som inden for et par måneder skulle fremlægge en analyse af, hvor-
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dan de danske anlæg og rørledninger i Nordsøen blev udnyttet bedst muligt sammen med 
infrastrukturen på land.  
61.               Analysen skulle omfatte, hvorledes transport af den nødvendige gas til dækning 
af det danske og svenske forbrug kunne gennemføres på kortere og længere sigt. I analysen 
skulle indgå økonomiske, forsyningsmæssige og andre relevante forhold. Analysen skulle 
munde ud i en kortlægning af, i hvilket omfang eksisterende infrastruktur kunne anvendes, 
og hvilken ny infrastruktur, der kunne være behov for at etablere og hvornår.  
62.               Deltagerne i arbejdsgruppen var repræsentanter fra DONG Naturgas A/S, 
Mærsk Olie og Gas A/S, Energinet.dk, DONG E&P A/S, Hess Danmark A/S, Energitilsynet, 
Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Klima- og Energiministeriet og Ram-
bøll.    
63.               Som en del af analysearbejdet kortlagde konsulentfirmaet Rambøll omkostnin-
ger ved alternative muligheder for transport af gas til Danmark, jf. figur 1.    
Figur 1: Omkostninger ved alternative muligheder for import af gas – kort- og 
langsigtede alternativer[9]  

   
Kilde: www.ens.dk (udbygning af infrastrukturen til transport af naturgas med henblik 
på fremtidig import til Danmark – sammenfatning og anbefalinger).   
64.               Figur 1 er udtryk for beregningseksempler for omkostninger ved alternative 
importmuligheder - og ikke egentlig konkrete aftalte tariffer. Men Rambølls analyse giver 
indikation af, at enhedsomkostningerne ved nyetableret infrastruktur er væsentlig lavere 
end DONGs aktuelle opstrømstarif på 13 øre/m3 i rørledningerne fra produktionsfelterne 
ind til land. Det estimeres bl.a., at nyetableret infrastruktur fra Norge til Danmark vil være 
baseret på en omkostning på under 6 øre/m3.[10]  
65.               Arbejdsgruppen anbefalede i sin endelige rapport, at der blev investeret i en 
dublering af rørledningen mellem Ellund og Egtved. Argumenterne herfor var, at dublerin-
gen kun havde marginal betydning for Nordsøproducenternes forhold.  
66.               Arbejdsgruppen anbefalede endvidere, at Energitilsynet skulle foretage en for-
nyet vurdering af tariffer og adgangsvilkår for opstrømssystemet, da arbejdsgruppen kon-
staterede, at tariffer for adgang til opstrømssystemet vil kunne få betydning for etablering af 
nye forbindelser opstrøms og for udnyttelse af nye fund samt marginale felter.   
67.               Endelig vurderede arbejdsgruppen, at der udover kapacitetsforøgelsen ved dub-
leringen af Ellund – Egtved, kunne være behov for at åbne for yderligere import af gas fra 
Norge for at sikre forsyningen af det danske og svenske marked. Det blev derfor anbefalet, 
at der arbejdes videre med mulige løsninger for import af norsk gas – enten via eksisterende 
dansk (opstrøms) infrastruktur, eller direkte til land.[11]  
68.               Alle arbejdsgruppens deltagere – herunder DONG - kunne tilslutte sig rapporten 
og dens anbefalinger. Hovedanbefalingerne fra rapporten er vist i boks 1 nedenfor.  
Boks 1: Rapportens anbefalinger 

 Sikring af leverancer fra Tyskland fra 1. oktober 2010 gennem aftale med Gasunie Deutschland 
om brug af Ellund/Quarnstedt kompressorerne  

 Dublering af rørledningen mellem Ellund og Egtved  

 Energitilsynet foretager en fornyet vurdering af tariffer og adgangsvilkår for tredjeparter i 
opstrømsrørledningerne fra danske felter til Nybro  

 Energistyrelsen vil fremlægge de principper for tredjepartsadgang til behandlings- og transport-
anlæg ved produktion af danske felter efter undergrundsloven § 16  

 Der arbejdes videre med mulige løsninger for import af norsk gas enten via eksisterende dansk 
infrastruktur eller direkte til land  

 Mulighederne for at anvende et eller flere af danske Nordsøfelter som gaslager skal vurderes.  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn9
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69.               Klima- og energiministeren har på baggrund af rapportens anbefalinger den 4. 
februar 2011 endelig godkendt en dublering af gasledningen fra Ellund til Egtved. Ministe-
ren orienterede samtidig skriftligt Folketingets Energipolitiske Udvalg om godkendelsen, og 
at rapporten var færdiggjort.  

Fejl i 2009 afgørelsens beregninger 
70.               På baggrund af anbefalingerne i ovennævnte rapport iværksatte Energitilsynets 
sekretariat i efteråret 2010 en gennemgang af de beregninger og den model, der dannede 
grundlag for 2009 afgørelsen.  
71.               Sekretariatet har i den forbindelse konstateret, at Energitilsynets modelbereg-
ninger i 2009 afgørelsen var fejlbehæftede.  
72.               Fejlen bestod i, at den løbende aktivbase ikke var opgjort korrekt, da de afholdte 
afskrivninger ikke var korrekt fratrukket. Desuden var der blevet indregnet for store af-
skrivninger i omkostningerne. Fejlen betød, at DONGs investeringsomkostninger systema-
tisk var blevet værdisat for højt. Dette har stor betydning for konklusionerne på modelbe-
regningerne, hvilket beskrives nedenfor.  
73.               2009-afgørelsen indeholder to forskellige beregningsscenarier.[12] I 2009-
afgørelsen opgøres et akkumuleret underskud i 2023 ved uændret tarifniveau (dvs. en 2008 
tarif på 12,14 øre/m3, som efterfølgende pristalsjusteres).  
74.               I det nedenstående præsenteres størrelsen af de akkumulerede over-/underskud 
fra 2009-afgørelsen henholdsvis med og uden beregningsfejl. I tabellen angives det over-
/underskud, som DONG ifølge modellen har akkumuleret frem til 2009 givet en rimelig 
forrentning af den investerede kapital over aktivets levetid og forudsat en fastholdelse af 
tarifniveauet på 12,14 øre/m3 (2009 prisniveau).  
Tabel 1. Akkumuleret over-/underskud i 2009 model med korrektion 
(mio. kr.) Scenarie 1 Scenarie 2 

Tilladt indtjening i 2009 afgø-
relse  

33.965 30.368 

Faktisk indtjening i 2009 afgø-
relse 

30.070 29.046 

Akkumuleret indtjening i 
2009-afgørelse 

-3.894 -1.321 

Tilladt indtjening i 2009 afgø-
relse med korrektion 

27.931 24.725 

Faktisk indtjening i 2009 afgø-
relse  

30.070 29.046 

Akkumuleret indtjening i 
2009-afgørelse med korrekti-
on 

2.139 4.321 

75.               De 12,14 øre/m3 i 2009 afgørelsen blev ikke betragtet som et urimeligt tarifni-
veau, fordi DONG – betragtet over hele perioden - ville opnå en fortjeneste, som lå under 
det af Energitilsynet beregnede referenceniveau for en rimelig fortjeneste (overskud). Det 
ses af tabellen, at DONG ifølge modellen i 2009 afgørelsen ville have akkumuleret et under-
skud på mellem 3,8 og 1,3 mia. kr. i 2009.     
76.               Regnefejlen medfører - alt andet lige - en difference i det samlede over-
/underskud på mellem 5,5-6 mia. kr. Dertil kommer, at korrektionen medfører en ændring 
fra et akkumuleret underskud til et overskud. Det ses af tabel 1, at modellen uden bereg-
ningsfejl giver et akkumuleret overskud i 2009 på mellem 2,1 og 4,3 mia. kr.  
77.               I 2009-afgørelsen beregnes der, som nævnt, ikke eksplicit på størrelsen af en 
rimelig tarif. Hvis der regnes på størrelsen af en rimelig tarif, som ville være resulteret af de 
ovenstående akkumulerede over-/underskud i 2009 samt modellens antagelser om forrent-
ning over aktivets levetid i øvrigt, fås nedenstående tariffer i tabel 2.  
78.               Det skal bemærkes, at modellerne kan indebære en negativ tarif for tredjeparts-
adgang. Dette er tilfældet for scenarie 2 med korrektion, som vist i højre kolonne i tabel 
2.  Negative tariffer er udtryk for, at det akkumulerede overskud på et givent tidspunkt (her 
2009) overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved. I det 
tilfælde er den matematiske løsning på modellen en negativ tarif. Dette er selvsagt ikke 
udtryk for, at Energitilsynet skønner, at en negativ tarif vil være rimelig.    
Tabel 2. Rimelig tarif 
(øre/m3) Scenarie 1 Scenarie 2 

2009 afgørelsen 23,7 21,0 
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Korrektion 5,8 -16,8 
Note: Et rimeligt tarifniveau findes ved at vurdere tariffen i forhold til de bagvedliggende 
omkostninger – driftsomkostninger, afskrivning og forrentning af kapitalen.     
79.               Det fremgår igen, at regnefejlen har markant betydning for det endelige resultat. 
Med alle øvrige forudsætninger uændrede i forhold til 2009 afgørelsen, betyder det, at en 
rimelig indikativ tarif i 2009 – korrigeret uden regnefejlen - ville have været på højst 5,8 
øre/m3.  
80.               Sammenfattende er der således to hovedårsager til, at Energitilsynet nu vil fore-
tage en fornyet vurdering – i form af en tilkendegivelse - af DONGs tariffer og vilkår for 
adgang til opstrømssystemet:  
81.               Det var en central anbefaling i infrastrukturrapporten udarbejdet til Klima- og 
Energiministeriet, at Energitilsynet skulle foretage en fornyet vurdering af tariffer og ad-
gangsvilkår for tredjeparter i opstrømsrørledningerne fra danske felter til Nybro.    
82.               Endvidere har Energitilsynets sekretariat konstateret en fejl i beregningsgrund-
laget for 2009-afgørelsen, som væsentligt forrykker grundlaget for konklusionerne i denne 
afgørelse. Således vil udgangspunktet for vurderingen af et rimeligt tarifniveau være mak-
simalt 5,8 øre/m3 i 2009 beregningerne – altså halvdelen af DONGs nuværende tarifniveau.  
83.               Endvidere er der, som det vil fremgå af sagsfremstillingen nedenfor, fremkom-
met en række nye oplysninger vedr. de historiske tariffer og tredjeparters adgangsvilkår til 
opstrømssystemet.  
84.               Energitilsynets ny vurdering af, om der er rimelige adgangsforhold til opstrøms-
systemet, vil primært indebære en vurdering af tariffer og vilkår for adgang til DONGs op-
strømsrørledninger. Men derudover vil Energitilsynet også – på et overordnet plan - forhol-
de sig til adgangsforhold for den samlede opstrømsinfrastruktur i Nordsøen, som er omfat-
tet af Energitilsynets tilsyn.   
85.               Det følgende vil være struktureret således: 

 Beskrivelse af opstrømssystemet i Nordsøen  

 DONGs tariffer og adgangsvilkår for opstrøm  

 Gennemgang af modelberegninger (2011)  

 Aktørers erfaringer og budskaber om adgang til opstrøm  

 Opstrømsregimet i Danmark sammenlignet med andre lande  

 Opstrømstariffer i Danmark sammenlignet med andre lande  

 Transporttarif ved alternativ transportvej for gas til Danmark  

 Høring  

 Lovgrundlag  

 Begrundelse  

 Tilkendegivelse 
Opstrømssystemet i Nordsøen  
86.               Som ovenfor beskrevet er de primære opstrømsrørledninger 2 rørledninger fra 
produktionsfelterne Tyra og Syd Arne/Harald ind til Nybro Gasbehandlingsanlæg ved den 
jyske vestkyst, jf. figur 2. Det er via rørledningen Tyra-Nybro, at Danmark (og Sverige) 
bliver forsynet med naturgas. Derudover er der også en opstrømsrørledning, der transpor-
terer gas fra Tyra feltet til Holland via Tyra Vest[13]-F/3 ledningen og videre gennem NO-
GAT. Endelig er der en række rørforbindelser ved og omkring platformene/felterne, der 
forbinder disse med resten af opstrømsystemet.   
Figur 2: Det danske opstrømssystem  
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Kilde: GIE 2010  
87.               DONG ejer og driver en stor del af opstrømsrørledningerne i Nordsøen. Det 
gælder rørledningen Syd Arne/Harald - Nybro samt Tyra (Øst) – Nybro, hvor DONG ejer 
100 pct. DONG ejer ligeledes Nybro Gasbehandlingsanlæg, som også er en del af opstrøms-
systemet.  
88.               Derudover ejer DONG 50 pct. af opstrømsrørledningen Tyra Vest - F3. DUC[14] 
- der producerer størstedelen af den danske naturgas i Nordsøen - ejer de resterende 50 pct. 
af rørledningen. DUC (Dansk Undergrunds Consortium) har koncession på 15 af de i alt 19 
producerende danske gasfelter i Nordsøen. DUC er et arbejdsfællesskab mellem Mærsk Olie 
& Gas, Shell og Chevron. Mærsk Olie & Gas er operatør på DUC’s gasfelter. Mærsk Olie & 
Gas er ligeledes operatør på denne rørledningsforbindelse. Omkring en tredjedel af Tyra 
Vest – F3 er placeret i den danske del af Nordsøen. Resten ligger i henholdsvis tysk og hol-
landsk område. Tyra Vest – F3 giver (via NOGAT) forbindelse til det hollandske gassystem 
– og dermed forbindelse til det øvrige europæiske naturgasmarked.   
89.               Tyra feltet består af platformene Tyra Vest og Tyra Øst, hvor Mærsk er operatør. 
Tyra Vest og Tyra Øst er indbyrdes forbundet med en rørledning på ca. 3 km for at skabe 
den højest mulige fleksibilitet og forsyningssikkerhed[15], jf. figur 3 nedenfor, der i detaljer 
viser Tyra feltet (de røde streger er gasledninger).    
Figur 3: Tyra feltet i detaljer samt Syd Arne og Harald  
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Kilde: Maersk Oil (www.maerskoil.com)  
90.               Tyra Vest og Tyra Øst modtager gas fra en række andre danske felter, og på Tyra 
Øst er der behandlingsanlæg til færdigbehandling af gas. Tyra er således et knudepunkt i 
den danske del af Nordsøen for leverancer til Nybro i Danmark og til NOGAT rørledningen, 
der giver forbindelse til det øvrige europæiske gasmarked. Størstedelen af gassen føres i 
land fra Tyra Øst, mens resten eksporteres fra Tyra Vest via NOGAT rørledningen til Hol-
land.  
91.               Syd Arne feltet ejes 57,5 pct. af Hess, der er operatør på feltet. DONG ejer 34,4 
pct., og resten ejes af Noreco (6,6 pct.) og Danoil (1,5 pct.). DONG har i november 2010 
oplyst, at selskabet sammen med Hess vil foretage en yderligere udbygning af feltet, og at 
DONGs andel af investeringen er ca. 2,5 mia. DKK. Den første olie og gas fra de nye brønde 
forventes omkring årsskiftet 2012/2013. DONG har oplyst, at udbygningen bidrager til at 
forlænge dansk selvforsyning af olie- og gas og samtidig udnyttes de allerede foretagne 
investeringer i den eksisterende Syd Arne platform og rørledningen til land.[16]    
92.               Få km fra platformen Harald (Mærsk) går grænsen mellem den danske og nor-
ske kontinentalsokkel. Ca. 5 km fra Harald ligger det norske gasfelt Trym, som netop - den 
14. februar 2011 - er gået i produktion. Trym er det første norske gasfelt som bliver produce-
ret via dansk opstrømsinfrastruktur, se figur 4 nedenfor. Feltet er kun kommercielt renta-
belt, fordi der gøres brug af allerede eksisterende behandlingsanlæg og rørledninger.    
Figur 4: Det norske felt Trym er koblet til dansk opstrømsinfrastruktur  
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Kilde: Energistyrelsen  
93.               Trym ejes af DONG E & P og Bayerngas med 50 pct. hver, og DONG E & P er 
operatør. Der er bygget en rørledning på 5 km fra Trym til Harald platformen, hvor gassen 
bliver behandlet. De 4 km af røret ligger på dansk område. Naturgassen fra Trym vil blive 
transporteret fra Harald via DONGs rørledning til Tyra platformen, og videre til enten Ny-
bro eller til Holland via NOGAT.  
94.               Bayerngas (Norge) har indgået en swap aftale med DONG om gasleverancer fra 
deres andel af TRYM feltet, mod relevering af gas til Bayerngas Norge på det europæiske 
kontinent.[17]  
95.               Fra juli 2012 deltager staten (Nordsøfonden) som partner i DUC. Staten overta-
ger en andel på 20 pct. af anlæggene (rørledninger, platforme, behandlingsanlæg), og en 
andel på 20 pct. af alle udgifter, inkl. nye investeringer, driftsudgifter, og en andel af den 
producerede olie og gas. Fra 1. januar 2004 og frem til juli 2012 betaler DUC årligt et beløb 
svarende til 20 pct. af overskuddet.[18] Nordsøfonden[19] deltager i tekniske, økonomiske, 
juridiske og kommercielle drøftelser med operatøren og de øvrige partnere.[20]  

Tredjepartsadgang til opstrømssystemet  
96.               Der har siden 1. januar 2001 været tredjepartsadgang[21] til opstrømsrørlednin-
ger - herunder til de faciliteter, som yder tekniske tjenester i forbindelse med adgangen. En 
teknisk tjeneste kan fx være behandling af gassen – dvs. i princippet adgang til behand-
lingsanlæg på platformene.  
97.               Priser og betingelser fastsættes ved forhandling mellem tredjeparterne og 
ejer/operatøren. Undtaget fra tredjepartsadgang er de dele af opstrømsystemets net og 
faciliteter, der benyttes til lokale produktionsaktiviteter ved et felt, hvor gassen produceres.    
98.               Ejer/operatør skal anmelde tredjepartsaftaler om transport i opstrømssystemet 
til Energitilsynet, som fører tilsyn med, at priserne og betingelserne er rimelige og ikke-
diskriminerende. Energitilsynet kan også behandle tvister opstået i forbindelse med ansøg-
ninger om adgang til opstrømsrørledningsnettet.  
99.               Siden 2004 har DONG offentliggjort de kommercielle hovedvilkår for adgangen 
– herunder offentliggjort indikative tariffer.[22] Først i 2007 har der været egentlig tredje-
partstransport i systemet. Siden 2007 har der hvert år været anmeldt aftaler om tredje-
partsadgang til systemet.  
100.            Tredjepartsadgang til opstrømsinfrastruktur er et direktivkrav. Der gælder såle-
des også tredjepartsadgang i de øvrige lande i EU, der har opstrømsinfrastruktur. Adgang til 
opstrømssystemet og Energitilsynets tilsyn hermed er reguleret i naturgasforsyningslo-
ven[23] og opstrømsbekendtgørelsen.[24] Se detaljeret beskrivelse af reguleringen i afsnit-
tet ”Lovgrundlag”.      

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn17
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn18
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn19
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn20
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn21
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn22
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn23
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn24


ENERGITILSYNET  Side 13/57 

101.            Udover opstrømsbekendtgørelsen gælder der for DONGs opstrømsrørledninger 
fra Nordsøen til Nybro specifikke krav grundet tilsagn afgivet af DONG til EU-
Kommissionen og Konkurrencestyrelsen (nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). DONG 
og DUC-parterne fik den 12. marts 2003 Energistyrelsens tilladelse til at bygge en rørled-
ning fra DUCs felter i Nordsøen til NOGAT. (Tyra Vest – F3 rørledningen), og tilsagnene var 
en forudsætning for at DONG/DUCs genanmeldte aftaler om DUCs salg af naturgas til 
DONG blev vurderet til ikke at give anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder.  
102.            Tilsagnene indeholdt bl.a. bestemmelser om, at DONG skulle give effektiv tred-
jepartsadgang til selskabets eget opstrømssystem – dvs. forbindelsen fra Nordsøen ind til 
den jyske vestkyst ved Nybro, jf. boks 2. DONG gav ligeledes en hensigtserklæring om at 
arbejde for, at der skulle gælde samme regime for tredjepartsadgang for Tyra Vest – F3, 
hvor ejerskabet er fordelt 50/50 mellem DONG og DUC.  
Boks 2: Uddrag af DONGs tilsagn vedr. adgang til opstrømssystemet 
DONG skal: 

 yde samme servicetilbud til alle tredjeparter uden at diskriminere  

 publicere hovedbetingelser  

 offentliggøre nominel og tilgængelig kapacitet 18 måneder frem på Internettet  

 tilbyde korte og lange aftaler som matcher transmissionssystemet i den udstrækning, at det er 
praktisk og økonomisk gennemførligt  

 udarbejde ikke-diskriminerende og gennemsigtig kapacitetsallokering  

 tilbyde rimelige, ikke-diskriminerende og transparente balanceringsregler 

Kilde: ” DONG/DUC naturgasaftaler” af 24. april 2003.  
103.            DONGs opstrømsrørledningsaktivitet er placeret i DONG Naturgas A/S kom-
mercielle forretningsområde ”Energy Markets”, der bl.a. varetager køb og salg af gas på 
engrosmarkedet. DONG har ikke udarbejdet et separat regnskab for sin opstrømsrørled-
ningsaktivitet, da det ikke er et lovkrav. Opstrømsrørledningsaktiviteten er således hverken 
selskabsmæssigt eller regnskabsmæssigt adskilt fra det selskab, der handler på engrosmar-
kedet (i Danmark og øvrige Europa).  
104.            DONG anvender opstrømssystemet til transport af egen gas til Nybro. Gassen 
købes hos DUC, Syd Arne-gruppen og Lulita-gruppen fra leveringspunkterne, som i alle 
tilfælde er ab platform.  
105.            Der gælder ligeledes tredjepartsadgang til de resterende 50 pct. af Tyra – F/3, 
som DUC ejer. DUC producenterne Mærsk, Shell og Chevron har håndteret det således, at 
hver producent får tildelt en andel af de 50 pct. kapacitet svarende til producentens andel af 
DUC. Således har hver producent et såkaldt ”virtuelt” rør i rørledningen. Mærsks andel af 
kapaciteten er 19,5 pct. af rørledningen, Shell har en andel på 23 pct. og Chevron en andel 
på 7,5 pct. af kapaciteten i rørledningen.  
106.            Som omtalt ovenfor gælder tredjepartsadgangen alle opstrømsrørledninger, 
herunder til faciliteter, som yder tekniske tjenester i forbindelse med en sådan adgang. 
Undtaget fra tredjepartsadgang er alene de dele af opstrømssystemets rørledninger og faci-
liteter, der benyttes til lokale produktionsaktiviteter ved et felt, hvor gassen produceres.  
107.            Der gælder efter bekendtgørelsen (og gasdirektivet[25]) således også tredjeparts-
adgang til behandlingsanlæg på platformene og andre tekniske faciliteter, samt evt. adgang 
til andre opstrømsrørledninger end de rørledninger, der er nævnt i nærværende sag. Det 
afgørende for en evt. tredjepartsadgang, som Energitilsynet fører tilsyn med, er, at den 
vedrører transport af gas fra produktionsfelter til et givent marked – eller som led i en så-
dan transport. Energitilsynet vil ikke vurdere tredjepartsadgang til behandlingsanlæg og 
eventuelle andre rørforbindelser opstrøms i nærværende sag.  
108.            En sådan behandling vil imidlertid indgå i en eventuel senere undersøgelse fore-
taget af Energitilsynet, eller i en eventuel konkret sag om fx tredjepartsadgang til behand-
lingsanlæg i Nordsøen i forbindelse med opstrømstransport eller i forbindelse med trans-
port af gas gennem/over platformene ved felterne i relation til, at en aktør fx skal have gas-
sen ført videre til Danmark eller Holland – fx i forbindelse med en eventuel Norsk tie-in til 
den danske opstrømsinfrastruktur.    
Adgangstariffer og vilkår til opstrømsrørledningerne 
109.            DONG Energy har på sin hjemmeside offentliggjort indikative tariffer for en 
standard transportaftale. Transportkundens samlede tarif er en såkaldt 100 pct. kapacitets-
betaling. Det betyder, at transportkunden betaler for den fulde reserverede kapacitet uaf-
hængigt af, hvor meget gas kunden reelt transporterer gennem rørene.  
110.            Der gælder et entry-exit tariferingsprincip for transport af gassen. Entry-exit 
tarifering betyder, at der betales for at levere gas ind i systemet (entry) og igen når gassen 
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trækkes ud af systemet (exit). Den årlige exittarif for transport af gas ved Nybro er 47,41 
DKK/m3/døgn/år i 2011. De 47,41 DKK/m3/døgn/år svarer til 12,98 øre pr. m3. Dvs. det 
koster 12,98 øre at reservere kapacitet for 1 m3 i et år (365 dage), forudsat at kapaciteten 
anvendes fuldt ud.    
111.            Entrytariffen ved henholdsvis Tyra, Syd Arne og Harald er p.t. 0 DKK. Det koster 
med andre ord ikke noget at sende gas ind i opstrømssystemet, men den samlede betaling 
erlægges ved udgangen.  
112.            Kunderne kan indgå en standard årskontrakt for en transportaftale med start den 
første i en af månederne maj til oktober, og med afslutning et år senere.  DONG tilbyder 
også kortere standardprodukter, dog ikke under 1 kalendermåned eller 30 dages varighed. 
Tariffen for en standard transportkontrakt af kortere varighed svarer proportionalt til tarif-
fen for en årskontrakt – dvs. det koster ligeledes 12,98 øre pr. m3 at reservere i en må-
ned.[26]    
113.            DONG sælger transportkapaciteten efter ”først-til-mølle” princippet. I tabel 3 
vises kapacitetsforhold i opstrømssystemet for 2011.  
Tabel 3: Ledig kapacitet i systemet til tredjeparter 
  Max. kapacitet mio. 

m3/døgn[27] 
Tilgængelig kapacitet tredjepar-
ter mio. m3/døgn  

Entry Tyra Øst 26 6 

Exit Tyra Øst – Nybro 1 25 5 

Entry Syd Arne/Harald 13 12 

Exit Syd Arne/Harald – 
Nybro 2 

6,5 5,5 

Kilde: www.dongenergy.com, 12. april 2011  
114.            Den ovenstående kapacitet kan reserveres af tredjeparter på uafbrydelig basis, 
dvs. transportkunden er sikret denne kapacitet uden risiko for afbrydelser.  
115.            DONG har offentliggjort sine kommercielle hovedvilkår for adgang til selskabets 
opstrømssystem. Transportkunden og DONG forhandler sig til en transportaftale på bag-
grund af hovedvilkårene. Priser og betingelser i den konkrete transportaftale kan afvige fra 
de generelle hovedvilkår og de offentliggjorte standardtariffer. Eventuelle afvigelser fra 
hovedvilkårene kan få betydning for den endelige tarif.  
116.            I tabel 4 nedenfor er et udsnit af de indikative hovedvilkår oplistet.     
Tabel 4: Uddrag af DONGs kommercielle hovedvilkår 
Daglig drift DONG Naturgas A/S har udliciteret den daglige operationelle og tekni-

ske håndtering af transportsystemet til DONG Storage A/S. 

100 % kapacitets-
betaling 

Transportkunden er i hele reservationsperioden forpligtet til at betale den 
aftalte kapacitetstarif for en gasmængde svarende til reserveret daglig 
kapacitet, selv om denne gasmængde ikke transporteres. Uudnyttet dags-
kapacitet kan ikke modregnes i senere transporterede gasmængder. 

Maksimal time-
transport 

Såfremt Transportkunden har leveret i en jævn strøm time for time ved 
leveringspunktet (platformen), har transportkunden ret til hver time at få 
releveret en gasmængde svarende til 1/24 af reserveret daglig kapacitet 
ved releveringspunktet (dvs. Nybro) 

Nominering Transportkunden skal i hvert døgn foretage nomineringer for hver time af 
de gasmængder, som operatøren skal relevere ved releveringspunktet. 
Transportkunden har fuld fleksibel renomineringsret[28] og kan derfor 
løbende renominere. Transportkundens renomination får virkning efter 2 
fulde timer. Der gælder et princip om, at allokering = nominering. 

Gasbalance 
Konto 

Der indgås en gasbalancekonto for hver transportaftale. Gasbalancekonto-
en opdateres hvert døgn ved at tillægge den allokerede (dvs. tildelte) 
gasmængde leveret af transportkunden ved leveringspunktet (Tyra Øst, 
Syd Arne eller Harald platformene) i forrige døgn, og fratrække den allo-
kerede (tildelte) gasmængde releveret af operatøren ved releveringspunk-
tet (Nybro) i samme døgn. Der er mulighed for pooling[29] af gasbalance-
konti, hvis transportkunden har flere transportaftaler..  

Fleksibilitet Transportkundens Gasbalancekonto skal ved døgnets afslutning være 
inden for intervallet – 10 % (Nedre Ubalance Bånd) og + 2 % (Øvre Uba-
lance Bånd) af reserveret daglig kapacitet. 

Balancebetaling Hvis Gasbalancekontoen ved afslutningen af et Døgn falder under Nedre 
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Ubalance Bånd har Operatøren (DONG) ret til at sælge - og Transport-
kunden en forpligtelse til at købe - den Gasmængde ("Underskudsgas"), 
der er nødvendig for at bringe Gasbalancekontoen op til Nedre Ubalance 
Bånd og til den højeste af følgende priser:  

 150 % af Gasprisen publiceret på kalenderdagen umiddelbart før døgnet i 
hvilket Underskudsgassen skulle have været leveret eller;  

 en pris der svarer til Minimum Salgspris 
Hvis Gasbalancekontoen ved afslutningen af et Døgn overstiger Øvre 
Ubalance Bånd har Operatøren (DONG) ret til at købe - og Transportkun-
den en forpligtelse til at sælge - den Gasmængde ("Overskudsgas"), der er 
nødvendig for at bringe Gasbalancekontoen ned til Øvre Ubalance Bånd 
og til den laveste af følgende priser:   

 50 % af Gasprisen publiceret på kalenderdagen umiddelbart før Døgnet i 
hvilket Overskudsgassen blev leveret eller;  

 En pris der svarer til Maximum Købspris 

Allokering Transportkunden er forpligtet til at underskrive en eksisterende alloke-
ringsaftale for leveringspunktet. Findes en sådan ikke, skal transportkun-
den forhandle en sådan aftale på plads med de relevante parter. Alloke-
ring af gasmængder ved Tyra Øst og Syd Arne skal baseres på eksisteren-
de målefaciliteter på den relevante platform umiddelbart opstrøms leve-
ringspunktet. Allokering af gasmængder på leveringspunktet Harald er 
for tiden ikke mulig. 

Tillægsydelser I tillæg til transportaftalen kan der – hvis driftsmæssigt og teknisk muligt - 
tilbydes gasbehandlingsydelser som støttefacilitet til offshore-
gasbehandling.  

Kilde: ”Hovedvilkår og –betingelser for transport af GAS i DONG Naturgas´søledninger 
til DEN DANSKE VESTKYST” version 1.1 af 1. januar 2010, se www.dongenergy.com    
117.            Døgnbalancebåndet på 12 pct. (- 10/+2) svarer til den mængde af line-pack[30], 
der er i ledningen. Line-pack er udtryk for ”plads” til naturgas i ledningen, der skabes ved at 
ændre på trykforhold – dvs. ved at ”pakke” (trykke) naturgassen, skabes der mere plads i 
ledningen. Denne line-pack stiller DONG pro rata (dvs. i lige forhold til reserverede daglige 
kapacitet) – via døgnbalancebåndet – til rådighed for alle transportkunderne, inkl. DONG 
selv. Døgnbalancebåndet er sat til 90 – 102 af hensyn til transportkunderne, da ubalancer i 
sagens natur ofte skyldes produktionsstop, (dvs. at der leveres mindre end planlagt eller slet 
ikke).  
118.            I praksis er der kun krav om døgnbalance i opstrømssystemet. Det betyder, at 
transportkunderne reelt kan nominere så ujævnt, de vil hen over døgnet i Nybro uden om-
kostninger – når blot gasbalancekontoen holder sig inden for døgnbalancebåndet. Trans-
portkunden har som udgangspunkt ikke incitament til at nominere ujævnt i Nybro, da 
transportkunderne skal være i balance i det efterfølgende transmissionssystem på land. 
Men ved eventuelle korte produktionsudfald på platformen kan transportkunden få behov 
for at nominere 0 i et par timer for at undgå overskridelser af døgnbalancebåndet i op-
strømssystemet.  
119.            DONG har indgået en såkaldt IOBA-aftale[31] med Energinet.dk vedr. punktet 
Nybro. Aftalen går ud på, at operatøren (DONG) er forpligtet til at levere gas til transmissi-
onssystemet jævnt hen over dagen, uanset om transportkunderne har nomineret ujævnt. 
Transportkunderne får i praksis altid allokeret deres ujævne nominering, hvilket betyder, at 
eventuelle timeubalancer håndteres internt mellem DONG og Energinet.dk. Derved sikres, 
at det som transportkunden nominerer, også bliver allokeret af DONG (i releveringspunktet 
Nybro).    
120.            Hvis transportkunden leverer gas uden for det balancebånd, der er fastsat pr. 
døgn, så skal DONG enten tilføre gas for at opretholde trykket i systemet, eller fjerne gas, 
for at undgå at et stigende tryk vil lukke gasproduktionen. DONG har fastsat et ubalancege-
byr, som skal give transportkunderne incitamenter til ikke at overskride det fastsatte døgn-
balancebånd. Balancegaspriserne er fastsat i forhold til TTF-hub (Titel Transfer Facili-
ty)[32] priserne i lighed med balancegaspriserne hos Energinet.dk, og med samme procent-
sats.  
121.            DONG har ikke løbende indsigt (dvs. på timebasis) i allokering af gasproduktio-
nen til DONG og transportkunderne ved platformene (leveringspunktet), men får alene 
denne information tilsendt fra platformsoperatørerne efter endt døgn af hensyn til at kunne 
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opgøre gasbalancekonto for hver enkelt transportkunde. Dette betyder, at DONG ikke har 
mulighed for at bidrage med løbende information med henblik på, at transportkunderne 
kan undgå overskridelser af døgnbalancebåndet.  
122.            Hvis produktionen i Nordsøen reduceres, uden at transportkunderne nednomi-
nerer[33] deres leverancer i Nybro, vil DONG reducere selskabets leverancer i Nybro – dvs. 
reducere selskabets leverancer til markedet på land. DONG fungerer dermed som ”balan-
cing shipper”. For at kunne det, trækker DONG på selskabets lagerreservationer på land, 
evt. balanceserviceaftaler med Energinet.dk og/eller omdirigerer leverancer til Tyskland. 
DONG påtager sig derfor risiko og omkostningerne herved, for at transportkunderne i op-
strømsrørledningerne ikke bliver beskåret ved eventuelt produktionsstop i Nordsøen.  
123.            DONG har ikke indgået aftaler med sig selv omkring balancering ved egen brug 
af kapacitet i opstrømsrørledningen. DONGs udgifter til balancering af ustabil DUC produk-
tion må dækkes ind ved lagerudtræk. Dette er der ikke et særskilt regnskab for.  
124.            En række af DONGs adgangsvilkår er ikke offentliggjort på selskabets hjemme-
side. Det gælder bl.a. definitioner, ophævelse af transportaftalen, fakturering og betaling, 
force majeure, ansvar og erstatning m.v. Desuden suppleres hovedvilkårene med bilag A 
”Handling Procedure for a Bona Fide Transportation Request”, bilag B ”Operations Manu-
al” og bilag C ”Gas Specifications”.  
125.            Desuden er allokeringsprincipper/vilkår ved Tyra platformen (leveringspunktet) 
ikke offentliggjort, jf. ovenfor om, at transportkunden er forpligtet til at underskrive en 
eksisterende allokeringsaftale for leveringspunktet, eller – hvis en sådan ikke eksisterer – 
forhandle en på plads med de relevante parter. Det er imidlertid ikke DONG, der kan offent-
liggøre disse allokeringsprincipper, men operatøren af de pågældende platforme.   
126.            Der er heller ikke offentliggjort kommercielle hovedvilkår for adgang til DUCs 
andel af Tyra Vest – F3, ligesom der heller ikke er offentliggjort oplysninger om adgangs-
forhold for brug af faciliteterne på platformene eller andre tekniske faciliteter, som kan 
være nødvendigt i forbindelse med transport af gas i opstrømsrørledningerne. Producenter-
ne (DUC) har imidlertid oplyst, at der gælder en 100 pct. kapacitetstarif – dvs. efter det 
såkaldte ”send or pay” princip.  
127.            Den nominelle kapacitet i rørledningen er 15 mio. m3/døgn. Det fremgår endvi-
dere af Maersk Oil´s hjemmeside, at APM Pipelines er medejer af kapacitet i rørledningen 
Tyra West – F3 samt ansvarlig for salg af kapaciteten. Der henvises til at kontakte selskabet 
(APM Pipelines) for yderligere information om evt. køb af kapacitet i rørledningen.   

Modeller for tariffastsættelse 
128.            Som nævnt tidligere har sekretariatet fundet grundlag for at foretage en gennem-
gang og revision af den eksisterende beregningsmodel fra 2009.  
129.            Til indsamling af data til beregningsmodellen har Energitilsynets sekretariat 
afholdt møder med DONG, Mærsk Olie & Gas, Energinet.dk og Gassco[34]. Sekretariatet 
har efterfølgende indhentet data fra DONG og andre aktører, som besidder væsentlig in-
formation om det danske opstrømssystem.  
130.            Energitilsynets sekretariat har anmodet DONG om oplysninger om bl.a. investe-
ringer, driftsomkostninger, transportmængder og tariffer. Sekretariatet har endvidere rettet 
henvendelse til DUC med henblik på at få bekræftet visse oplysninger. Energitilsynets se-
kretariat har drøftet beregningsmodellen og resultaterne med DONG på en række møder.  
131.            Udover den ovenstående dataindsamling har Energitilsynets sekretariat mødt en 
række andre aktører, som har bidraget med relevante oplysninger om opstrømssystemet og 
adgangen hertil. Disse aktører opererer som producenter, operatører og/eller transport-
kunder.    

Modellens opbygning 
132.            Et centralt element i Energitilsynets vurdering har været udarbejdelsen af en 
beregningsmodel, som giver en indikation af det rimelige tarifniveau i opstrømssystemet. 
Dette afsnit indeholder en gennemgang af baggrunden for modellen og dennes opbygning.  
133.            Opstrømsbekendtgørelsen fastslår, at priser og betingelser skal være rimelige, 
men uddyber ikke dette rimelighedsbegreb.  
134.            Det er Energitilsynets skøn, at rimelige priser for anvendelse af opstrømsrørled-
ningerne bør fastsættes under hensyntagen til selskabets omkostninger, samt til en rimelig 
forrentning af den investerede kapital. Denne fortolkning er i øvrigt i tråd med den faktiske 
regulering af gasdistributions-, gastransmissions- og gaslagerområdet.  
135.            Opstrømsrørledningerne er hverken juridisk eller regnskabsmæssigt adskilt fra 
det øvrige DONG Naturgas A/S, som bl.a. også varetager køb og salg af gas på engrosmar-
kedet. Historisk set har DONG således både været ejer af og kunde i opstrømssystemet. 

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn33
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Dette udgør en væsentlig udfordring i forhold til at foretage en rimelighedsvurdering af 
tarifferne.  
136.            I afgørelsen fra 2009 har Energitilsynet etableret en model til vurdering af tarif-
fernes rimelighed på trods af ovenstående vanskeligheder. Energitilsynets beregninger gav 
en indikation af, hvilke omkostninger og indtægter, der specifikt kan knyttes til opstrømsak-
tiviteten. Ved den efterfølgende revision af modellen har Energitilsynet fundet det nødven-
digt at foretage visse justeringer af modellen fra 2009. Disse præsenteres i det efterfølgende 
afsnit.  
137.            Udgangspunktet for Energitilsynets beregninger er, at DONG skal have dækket 
driftsomkostninger ved opstrømssystemet, samt afskrivninger og forrentning af den inve-
sterede kapital. Formålet med beregningerne er at få frembragt et grundlag for at kunne 
foretage et skøn om det fremtidige tarifniveau, som opfylder ovenstående.  
138.            Energitilsynets beregninger er baseret på den præmis, at omkostninger og ind-
tægter ved opstrømsaktiviteten ikke behøver at balancere på årlig basis. Det antages ude-
lukkende, at de samlede omkostninger inklusive kapitalomkostninger baseret på en WACC 
og indtægter over hele den betragtede tidsperiode skal være lig hinanden. Hvis de samlede 
omkostninger overstiger indtægterne, peger dette i retning af, at DONG ikke har fået en 
rimelig forrentning af den investerede kapital. Hvis de samlede indtægter derimod oversti-
ger omkostningerne, kan det give grundlag for en formodning om, at DONG har fået et 
afkast på den investerede kapital udover en rimelig forrentning.  
139.            Modellens opbygning betyder, at såfremt tarifferne tidligere har ligget 
over/under et rimeligt niveau, må de fremtidige tariffer være lavere/højere end de historisk 
set har været. Denne betragtningsmåde bidrager til at give et samlet godt grundlag for at 
kunne vurdere, om den samlede indtægt ved opstrømsaktiviteten over hele den relevante 
tidsperiode er rimelig. Formålet med Energitilsynets beregninger er - som nævnt - at give en 
indikation af hvilke tariffer, der opnår dette.  
140.            Energitilsynets beregningsmodel fastsætter for hvert år driftsomkostninger, 
afskrivninger og en rimelig forrentning af aktivbasen. Dette udgør DONGs samlede om-
kostninger for dette år. Herfra trækkes DONGs beregnede indtægter, som vedrører trans-
port i rørledningerne, balanceringsydelser og nødforsyningsydelser. Dette giver for hvert år 
et over/underskud i forhold til driftsomkostningerne og et rimeligt afkast på investeringer-
ne, jf. figur 5.  
Figur 5. Illustration af Energitilsynets beregningsmodel  

 
Fastsættelse af uniform tarif 
141.            Energitilsynets beregningsmodel anlægger den betragtning, at opstrømssystemet 
skal behandles i sin helhed. Energitilsynet estimerer dermed de samlede indtæg-
ter/omkostninger ved samtlige rørledninger og beregner en uniform tarif for hele systemet. 
Der skelnes således ikke mellem hvilke indtægter/omkostninger, de enkelte rørledninger 
giver anledning til og dermed, hvordan de enkelte rørledninger påvirker den uniforme tarif.  
142.            Det må dog forventes, at tarifferne ikke ville blive identiske, såfremt Energitilsy-
net behandlede rørledningerne individuelt. Energitilsynet forventer, at specielt rørlednin-
gen Tyra-Nybro i dette tilfælde ville have en lavere tarif. Dette skyldes, at rørledningen var 
den første, der blev etableret, og at den siden 1984 har transporteret knap 94 pct. af den gas, 
der er blevet produceret i Nordsøen.  
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143.            Rørledningen Syd Arne-Nybro blev bl.a. etableret af hensyn til forsyningssikker-
heden og har haft en mindre historisk udnyttelse. De primære indtægter fra rørledningen er 
kommet fra nødforsyningsaftaler mellem DONG og den systemansvarlige for naturgas-
transmission.[35] På denne baggrund ville en individuel tarif for rørledningen formentligt 
blive højere end den uniforme tarif.  
144.            Energitilsynet finder, at der er væsentlige argumenter for anvendelsen af en 
uniform tarif. For det første leverer de to rørledninger Tyra-Nybro og Syd Arne-Nybro beg-
ge gas fra producenterne i Nordsøen til Nybro. En differentiering mellem rørledningerne vil 
således indebære en ulige behandling af producenterne afhængigt af deres placering og 
tilslutning til opstrømssystemet. For det andet kunne en differentiering tænkes at påvirke 
incitamenterne til udviklingen af felterne i Nordsøen med hensyn til hvilke felter, der udvik-
les og hvordan til tilsluttes opstrømssystemet. Endvidere er rørledningen Syd Arne Nybro 
anlagt af hensyn til forsyningssikkerheden.  

Ændringer i forhold til beregningsmodellen fra 2009 
145.            Energitilsynets sekretariats indledende gennemgang af beregningsmodellerne, 
der blev anvendt i forbindelse med afgørelsen i 2009, afdækkede visse beregningsfejl i for-
bindelse med fastsættelsen af omkostningerne ved opstrømsaktiviteten. Derudover er sekre-
tariatet blevet bekendt med forhold, som ikke indgik i beregningsmodellen fra 2009.  
146.            Modellen fra 2009 indeholder to beregningsfejl, som begge relaterer sig til opgø-
relsen af aktivbasen. For det første er der en beregningsfejl i afskrivningernes størrelse, der 
resulterer i indregningen af for store afskrivninger i selskabets omkostninger. For det andet 
er der en beregningsfejl i opgørelsen af den løbende aktivbase, hvor de afholdte afskrivnin-
ger ikke korrekt fratrækkes. Dette resulterer i indregningen af for stor en forrentning i sel-
skabets omkostninger. Disse beregningsfejl er korrigeret i den indeværende model.  
147.            I forbindelse med revisionen af beregningsmodellen har sekretariatet desuden 
fundet, at opgørelsen af transportmængder ikke inddrog væsentlige forhold i fastsættelsen 
heraf. Disse forhold omfatter korrektion for kapacitetsreservation i forbindelse med DONGs 
eget brug af opstrømssystemet og for tredjeparters fremadrettede brug af opstrømssyste-
met. Forholdene beskrives detaljeret i et efterfølgende afsnit.  
148.            Udover ovenstående har Mærsk orienteret sekretariatet om visse forhold vedrø-
rende størrelsen af det estimerede tarifniveau for perioden 1984-2003. Energitilsynet skal 
derfor vurdere, hvorvidt disse nye oplysninger i forhold til grundlaget for 2009 afgørelsen 
skal indgå i beregningsmodellen og hvilken effekt, de i given fald har på resultaterne.  

Modellens parametre 
149.            Energitilsynets beregningsmodel kan ikke baseres på regnskabsdata, da disse 
ikke eksisterer særskilt for opstrømsaktiviteten. Modellen baseres i stedet på data indhentet 
fra DONG, DUC-parterne[36] og Energinet.dk, samt prisserier fra Danmarks Statistik. I det 
nedenstående gennemgås modellens parametre.  

Investeringer og aktivbase 
150.            DONG har anmeldt årlige investeringer samt korrektioner af abandonmentfor-
pligtigelsen, for samtlige dele af opstrømssystemet i perioden 1980-2009. Aktivbasen fast-
sættes på baggrund af disse investeringer og afskrivning heraf.  
151.            Aktivbasen opgøres som summen af de akkumulerede investeringer primo året 
fratrukket summen af de akkumulerede afskrivninger primo året. Årets afskrivninger be-
regnes på baggrund af aktivbasen primo året under antagelsen om lineær afvikling indtil 
2023, jf. boks 3. Det antages generelt i beregningsmodellen, at slutåret for aktivitet i op-
strømssystemet er 2023.  
Boks 3: Aktivbase  

   
152.            Ovenstående slutår er baseret på DONGs vurdering af, at den økonomiske levetid 
senest strækker sig til omkring 2023. DONG har supplerende oplyst, at det ikke er besluttet, 
hvornår opstrømsaktiviteten afvikles, idet dette vil afhænge af rentabiliteten og DONGs 
kontraktuelle forpligtelser. Energitilsynet bemærker, at en sådan vurdering uundgåeligt vil 
være behæftet med væsentlig usikkerhed. Det må ligeledes antages, at denne levetid kan 
forlænges, såfremt det danske opstrømssystem f.eks. forbindes til det norske system via en 
tie-in til Europipe. På det foreliggende grundlag finder Energitilsynet dog, at beregnings-
modellen kan baseres på et slutår i 2023.  
153.            Udviklingen i DONGs aktivbase er hovedsageligt præget af tre store begivenheder 
– etableringen af rørledningen Tyra - Nybro, samt Nybro behandlingsanlæg i 1982-84, 

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn35
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etableringen af rørledningen Syd Arne - Nybro i 1998-99 og etableringen af rørledningen 
Tyra - F3 i 2003-04, jf. figur 6.  
Figur 6: Udvikling i aktivbasen 1980-2024  

   
Kilde: DONG Naturgas A/S  
154.            I forhold til afgørelsen fra 2009 har Energitilsynet korrigeret opgørelsen af af-
skrivningernes størrelse og fratrukket afskrivningerne fra aktivbasen. Derudover opgøres 
aktivbasen primo året i modsætning til ultimo året i 2009-afgørelsen.  

Forrentningssats 
155.            Aktivbasen skal forrentes med en rentesats, der afspejler kapitalstrukturen og 
risikoen ved investeringen. Hertil anvender Energitilsynet en WACC-model (Weighted 
Average Cost of Capital) til fastsættelsens af rentesatsen. WACC’en udtrykker de gennem-
snitlige kapitalomkostninger til egen- og fremmedkapital, jf. boks 4.  
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156.            Energitilsynets sekretariat har bedt DONG oplyse deres bud på den rimelige 
størrelse af udvalgte parametre i modellen, jf. tabel 5. Det skal bemærkes, at DONG i et 
efterfølgende høringssvar har foretaget en ny vurdering parametrene, jf. efterfølgende afsnit 
om høring.  
Tabel 5. DONG’s økonomimodel – skønnede værdier  
Parameter Værdi/metode 

Risikofri rente Obligationsrente, statsobligationer, løbetid 10 år 

Kreditrisikotillæg 1980-2008: 0,75 procentpoint; 2009-2023: 1,5 procentpoint 

Beta (aktiv) 0,52 

Markedsrisikotillæg 4,5 pct. 

Gearing 45 pct.  
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Skattesats 1980-1998: 0 pct.; 1999-2023: Aktuel selskabsskattesats 
157.            DONG har i sin økonomimodel anvendt en beta(aktiv)-værdi på 0,52 for hele 
perioden 1980-2023. Til sammenligning har Energitilsynet anvendt en værdi på 0,4 i perio-
den 2006-2009 og 0,35 i perioden 2010-2013 for naturgasdistributionsselskaberne. Op-
strømsaktiviteten er i visse henseender mere risikabel end distributionsaktiviteten, hvilket 
kan berettige anvendelsen af en højere beta-værdi.  
158.            Fastsættelsen af markedsrisikotillægget kan baseres på både historiske data eller 
markedsundersøgelser af anvendte risikotillæg. Dimson, Marsh og Staunton[37] estimerer 
et historisk, langsigtet markedsrisikotillæg for en række lande, herunder Danmark. Det 
gennemsnitlige markedsrisikotillæg for perioden 1900-2005 er 2,07 pct. p.a. (geometrisk 
gennemsnit) og 3,27 pct. p.a. (aritmetisk gennemsnit) vurderet i forhold til langvarige stats-
obligationer.  
159.            I Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 2008 analyseres bl.a. fastsættelsen af mar-
kedsrisikotillægget i lyset af udviklingen på de finansielle markeder. For perioden 1998-
2001 er risikopræmien i gennemsnit 3,9 pct., hvorimod den er 4,5 pct. for perioden 2002-
2008.  
160.            Samlet set finder Energitilsynet ikke, at et markedsrisikotillæg på 4,5 pct. er 
urimeligt. Energitilsynet bemærker, at dette tillæg er højere end det historiske gennemsnit 
fra Dimson, Marsh og Staunton. Sidstnævnte estimat har dog ikke kunne opdeles i kortere 
tidsperioder til anvendelse i denne sammenhæng.   
161.            Beta(fk) udtrykker fremmedkapitalens risiko ved at finansiere selskabets aktiver 
og antages ofte lig nul. Eksistensen af et selskabsspecifikt kreditrisikotillæg indikerer dog, at 
DONG ikke kan betragtes som en risikofri investering. På denne baggrund indregnes 
skønsmæssigt en beta (fk)-værdi på 0,1.  
162.            Med udgangspunkt i ovenstående parametre og formler beregnes den rimelige 
forrentningssats. Udviklingen i rentesatsen igennem perioden fremgår af figur 7.  
Figur 7: WACC 1980-2023  

   
Kilde: DONG Naturgas A/S og ETS  
163.            Rentefastsættelsesmodellen indeholder adskillige parametre, som uafhængigt af 
hinanden påvirker størrelsen af den endelige rentesats. Da disse ikke kan fastsættes med 
fuldstændig sikkerhed, vurderer Energitilsynet, at det er nødvendigt at foretage en følsom-
hedsanalyse med hensyn til rentesatsen. Energitilsynet har dog valgt at foretage denne i 
forhold til den endelige rentesats og ikke i forhold til de enkelte parametre.  
164.            I forhold til afgørelsen fra 2009 har Energitilsynet ændret WACC-beregningen 
fra en efter-skat WACC til en før-skat WACC. Energitilsynet indregner dermed et estimat for 
den hypotetiske selskabsskat et rørledningsselskab måtte forventes at have, såfremt det var 
selskabsmæssigt adskilt. For perioden 1980-1998 anvendes en effektiv skattesats på 0 pct., 
da selskabet af regnskabsmæssig årsager ikke ville have været skattepligtigt i denne periode. 
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Effekten af denne ændring er en opjustering af den årlige forrentningssats på gennemsnit-
ligt 2,1 procentpoint for hele perioden 1980-2023 i forhold til afgørelsen fra 2009.  
165.            Derudover opjusteres kreditrisikotillæget fra 75 basispoint til 150 basispoint, 
soliditetsgraden baseres på DONG’s anmeldelse og der estimeres en beta(fk)-værdi på 0,1.  

Driftsomkostninger 
166.            Det sidste element i omkostningerne forbundet med opstrømsaktiviteten er 
driftsomkostningerne. DONG har anmeldt selskabets faktiske driftsomkostninger for 2004-
2009, samt selskabets forventede driftsomkostninger for 2010. Forud for 2004 er det, ifølge 
DONG, ikke muligt at opgøre driftsomkostningerne på et ensartet grundlag pga. selskabets 
bogføringssystemer. DONG har dog anmeldt et estimat for driftsomkostningerne.  
167.            Estimatet fra før 2004 er baseret på driftsomkostningerne fra 2008 korrigeret for 
antal rørledninger og variable omkostninger relateret til de transporterede mængder.[38] 
Energitilsynet finder, at disse estimater retvisende kan indgå i beregningsmodellen.  
168.            Fremadrettet antager Energitilsynet, at driftsomkostningerne udvikler sig i takt 
med inflationen (PRIS 9). Der tages udgangspunkt i driftsomkostningerne for 2008, da 
disse dels indgår i fastsættelsen af driftsomkostninger for 1980-2003 og dels tilnærmelses-
vis er lig gennemsnittet for perioden 2004-2010. De fremadrettede driftsomkostninger er 
uundgåeligt behæftet med usikkerhed, og Energitilsynet foretager derfor følsomhedsbereg-
ninger med hensyn til disse.  
169.            I forhold til ovenstående var driftsomkostningerne i afgørelsen fra 2009 udeluk-
kende baseret på DONG’s estimat for driftsomkostningerne med udgangspunkt i 2008-tal 
korrigeret for antal rørledning og variable omkostninger.  

Mængder 
170.            Energitilsynets beregningsmodel er baseret på en opgørelse af DONGs estimere-
de omkostninger og indtægter ved opstrømsaktiviteten igennem perioden. Indtægtssiden 
udgøres altovervejende af estimerede indtægter fra salg af gastransport i systemet.  
171.            I denne opgørelse af estimerede indtægter udgør den manglende adskillelse af 
DONGs aktiviteter et særligt problem. Opstrømsaktiviteten er samlet i DONG Naturgas 
A/S, som også varetager køb, salg og transport af gas. DONG agerer således både som 
transportkunde og infrastrukturejer i forhold til opstrømssystemet. Endvidere foreligger der 
ingen koncerninterne kontrakter vedrørende gastransport, da aktiviteten varetages af sam-
me juridiske enhed.  
172.            I sekretariatets beregningsmodel antages det, at den del af DONG Naturgas der 
varetager handel med gas har ydet betaling til den del af DONG Naturgas, der varetager 
infrastrukturen. I fraværet af kontrakter mellem disse enheder foretages et skøn med hen-
syn til opgørelsen af disse betalinger. Hertil er det nødvendigt at foretage et skøn over den 
relevante transportmængde og prisen per transporteret enhed.  
173.            Når tredjeparter ønsker at transportere gas fra Nordsøen til Nybro, skal disse 
forud for selve transporten reservere en given kapacitet i DONGs opstrømssystem[39]. 
Denne kapacitetsreservation udgør efterfølgende den maksimale gasmængde (flow), som 
tredjeparten kan transportere indenfor en given tidsperiode. Såfremt tredjepartens trans-
portbehov/muligheder varierer over perioden, vil kapacitetsreservationen derfor afhænge af 
periodens maksimale behov. Der gælder således, at kapacitetsreservationen altid vil være 
større eller lig det faktiske flow, jf. boks 5.  
Boks 5: Forholdet mellem kapacitetsreservationer og faktisk flow 
Det følgende er et konstrueret regneeksempel, som illustrerer forskellen på en beregningsmodel 
baseret på henholdsvis kapacitetsreservationer eller faktisk flow. Selskabets indtægter baseres i 
udgangspunktet på periodens mængder multipliceret med tariffen. 
Det antages, at der over en periode på 30 dage realiseres et faktisk flow mellem 17 og 25 enheder 
per dag (614 enheder i alt), jf. nedenstående figur. 
Faktisk flow: 
Hvis transportkunden alene betaler for den faktiske transportmængde vil indtægterne til rør-
ledningsselskabet være lig 614*tarif. Da transportkunden afregnes på baggrund af den faktiske 
mængde kan denne kun opgøres ex post. 
Kapacitetsreservationer med fuldstændig information: 
I dette tilfælde skal transportkunden ex ante vurdere hans transportbehov for perioden. Hvis 
kunden har perfekt fremsyn, reserverer han en kapacitet på 25 enheder per dag (750 i alt), sva-
rende til hans maksimale behov på dag 27. Den samlede betaling bliver således 750*tarif, hvilket 
alt andet lig er 22 pct. højere end ovenstående. 
Kapacitetsreservationer uden fuldstændig information: 
Såfremt transportkunden ikke har perfekt fremsyn, må hans kapacitetsreservation nødvendigvis 
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indeholde en vis margin (i dette tilfælde illustreret med +10 pct.). Grundet usikkerheden angå-
ende det fremtidige transportbehov reserves i dette tilfælde en kapacitet på 27,5 enheder per 
dag (825 i alt). Transportbetalingen bliver i således 825*tarif, hvilket er 34 pct. højere end det 
første tilfælde. 
Det har således væsentlig betydning for indtægterne i beregningsmodellen, hvorvidt infrastruk-
turejerens indtægter baseres på betaling for faktisk flow eller reserveret kapacitet. 

174.            I DONGs opstrømssystem betaler tredjeparter for den reserverede kapacitet. 
Betalingen for transport bliver dermed ikke påvirket, hvis den faktiske transportmængde er 
lavere end kapacitetsreservationen. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med tarifregimerne 
i DUCs del af opstrømssystemet samt det norske system Gassled.  
175.            På denne baggrund vurderer Energitilsynet, at estimatet for indtægterne ved 
DONGs del af opstrømssystemet (DONGs implicitte betalinger til sig selv), om mulig bør 
baseres på kapacitetsreservationer frem for det faktiske flow. Situationen er nemlig, at tred-
jeparters køb af kapacitet netop må være baseret på kapacitetsreservationer. For DONGs 
egne transporterede mængder eksisterer der udelukkende data for det faktiske flow. Energi-
tilsynet skal derfor foretage et skøn over DONGs kapacitetsreservation, hvis beregningsmo-
dellen udelukkende skal baseres på kapacitetsreservationer.  
176.            Til brug for dette skøn har sekretariatet indhentet data for transporten ind i 
Energinet.dk’s system ved Nybro (Entry Nybro). Gassen der leveres i dette punkt kommer 
udelukkende fra DONGs del af opstrømssystemet via rørledningerne Tyra-Nybro eller Syd 
Arne-Nybro og udtrykker således anvendelsen heraf.  
177.            Til brug for skønnet over DONGs kapacitetsreservationer antager sekretariatet, at 
DONG kunne have reserveret kapacitet på månedsbasis, samt at selskabet havde perfekt 
fremsyn med hensyn til det faktiske flow. Det fremgår af eksemplet i boks 5, at sidstnævnte 
antagelse resulterer i den mindst mulige kapacitetsreservation. Skønnet vil derfor sandsyn-
ligvis undervurdere det faktiske behov for kapacitetsreservationer i opstrømssystemet, 
såfremt DONG skulle have foretaget disse.  
178.            Energitilsynets sekretariat har for perioden oktober 1998 til september 2010 
beregnet forholdet mellem DONGs faktiske flow og estimerede kapacitetsreservationer, jf. 
figur 8 nedenfor. Sekretariatet finder, at den estimerede kapacitetsreservation i gennemsnit 
er 15,7 pct. større end det bagvedliggende faktiske flow. I de efterfølgende beregninger af at 
skabe grundlag for at kunne foretage en vurdering af en rimelig tarif for tredjepartsadgang, 
vil sekretariatet tage udgangspunkt i både de estimerede kapacitetsreservationer og DONGs 
faktiske flow, når de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten skal fastsættes. Disse 
betegnes herefter som henholdsvis scenarie A og B.  
Figur 8. Forhold mellem faktisk flow og kapacitetsreservation  

   
Kilde: Energinet.dk, ETS  
179.            DONG har for perioden 2011-2023 anmeldt de fremtidige forventninger til det 
faktiske flow for selskabet egen udnyttelse af opstrømssystemet. DONGs anmeldelse inde-
holder således ingen forventninger til de fremtidige mængder, som tredjeparter måtte 
transportere igennem systemet. Det følger heraf, at Energitilsynets sekretariat skal foretage 
et skøn over de samlede fremtidige forventede mængder.  
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180.            Energitilsynets sekretariat har derfor valgt at inddrage Energistyrelsens officielle 
forventninger til produktionen i Nordsøen. Denne prognose korrigeres efterfølgende for den 
andel af produktionen, som forventes at blive transporteret i den del af opstrømssystemet, 
som DONG ikke ejer.  
181.            I perioden før 2004 bestod det danske opstrømsrørledningsnet udelukkende af 
Tyra-Nybro og Syd Arne-Nybro, som ejes af DONG. I denne periode er hele den danske 
gasproduktion derfor blevet transporteret i DONGs rørledninger. Med etableringen af Tyra-
F3 er en del af den danske gasproduktion blevet transporteret udenfor DONGs rørlednin-
ger. På baggrund af Energistyrelsens produktionsdata og DONGs faktiske flow, har sekreta-
riatet beregnet hvor stor en andel af den danske produktion, der er blevet transporteret i 
DONGs del af systemet siden 2004. Denne andel beregnes til ca. 84 pct., hvilket tilnærmel-
sesvis er identisk med DONGs samlede andel af kapacitet i opstrømssystemet på ca. 86 pct.  
182.            Energistyrelsen foretager hvert år en opgørelse af de danske olie- og gasreserver, 
herunder prognoser for den fremtidige produktion[40]. Udgangspunktet for Energistyrel-
sens prognose er et forventet forløb, hvor der er lige stor sandsynlighed for, at prognosen er 
henholdsvis optimistisk eller pessimistisk. Prognoserne er baseret på de opgjorte ressourcer 
og de betingede ressourcer korrigeret for sandsynligheden for, at disse bliver udnyttet[41].  
183.            Sekretariatet anvender Energistyrelsens prognose for produktion af salgsgas, 
dvs. fremtidig produktion fratrukket reinjektion, forbrug til brændstof og flaring (gasaf-
brænding uden nyttevirkning). Energitilsynets sekretariats skøn for den fremtidige trans-
port i DONGs opstrømssystem er baseret på prognosen korrigeret for den historiske andel 
af transport i DONGs del af opstrømssystemet (ca. 84 pct.), jf. figur 9.  
184.            [Afsnit udeladt pga. forretningsmæssige følsomme oplysninger].  
Figur 9: Fremtidige transportmængder  

   
Kilde: DONG Naturgas A/S, Energistyrelsen, ETS  
Note: Kurven ”ET” = Energistyrelsens prognose for fremtidig produktion fratrukket reinjek-
tion, flaring etc. og korrigeret for den historiske andel af transport i DONGs del opstrøms-
rørledninger. Kurven ”Modelmængde” er udtryk for de mængder, der anvendes i sekretaria-
tets beregningsmodel. [kurve med DONGs forventninger til fremtidige transportmængder 
er udeladt pga. forretningsmæssige følsomme oplysninger].   
185.            På grund af de store uoverensstemmelser mellem Energistyrelsens og DONGs 
prognoser finder Energitilsynets sekretariat, at beregningsmodellen ikke umiddelbart kan 
baseres på disse. Energistyrelsens prognose baseres bl.a. på forventninger til en fremtidig 
produktion, som på nuværende tidspunkt ikke har det nødvendige tekniske eller kommerci-
elle grundlag. Ligeledes indeholder DONGs prognose kun selskabets egen produktion på et 
kommercielt grundlag.  
186.            [Afsnit udeladt pga. forretningsmæssige følsomme oplysninger].  
187.             Beregningsmodellen kan opdateres i det omfang, kendskabet til fremtidige for-
ventede mængder forbedres. På baggrund af den nuværende usikkerhed suppleres Energi-
tilsynets sekretariats beregninger med en vurdering af følsomheden ved fremtidige mæng-
der.  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn40
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn41


ENERGITILSYNET  Side 25/57 

188.            I forhold til afgørelsen fra 2009 har Energitilsynets sekretariat tilføjet et skøn 
over de historiske kapacitetsreservationer og inddraget Energistyrelsens prognoser for den 
fremtidige produktion i fastsættelsen af forventede fremtidige mængder.  

Tariffer 
189.            Det andet væsentlige element i beregningen af indtægter ved opstrømsaktiviteten 
er tarifferne for adgang til opstrømssystemet. Lovgivningen åbnede for tredjepartsadgang i 
2001 med implementeringen af det europæiske gasdirektiv[42]. DONG offentliggjorde for 
første gang tariffer for adgang til opstrømssystemet i 2004. Energitilsynets sekretariats 
beregninger for perioden før 2004 må på denne baggrund baseres på et skøn over de 
historiske tariffer.  
190.            DONG har estimeret tariffer for perioden 1984-2003 på baggrund af tariffen i 
2004 tilbagediskonteret med inflationen[43]. Tariffen har for hele perioden 1984-2004 
været 13,8 øre/m3 i 2004-priser.  
191.            I forbindelse med valideringen af de indsamlede data har Mærsk kommenteret 
DONGs estimat for de historiske tariffer.  
192.            [Afsnit udeladt pga. forretningsmæssige følsomme oplysninger].  
193.            Energitilsynets sekretariats beregningsmodel tager, med baggrund i ovenstående, 
udgangspunkt i DONGs estimerede tariffer. Disse suppleres dog af en omfattende følsom-
hedsanalyse for at afdække usikkerheden ved de historiske tariffer.  

Diskonteringsfaktor 
194.            Energitilsynets sekretariats beregningsmodel sammenligner omkostninger og 
indtægter over en længere tidsperiode og skal derfor indeholde en passende diskonterings-
faktor. Sekretariatet fastsætter i nærværende beregningsmodel – som i 2009 afgørelsen - en 
diskonteringsfaktor baseret på rentesatsen for en 10-årig statsobligation.  
195.            Udgangspunktet i Energitilsynets praksis for fastsættelse af den risikofri rente, 
er, at løbetiden bør matche reguleringsperiodens længde, jf. boks 6. For Energitilsynets 
tilsyn med opstrømsområdet er der ikke fastlagt en egentlig reguleringsperiode som fx ved 
indtægtsrammeregulering af distributionsselskaberne eller hvile-i-sig-selv regulering af 
varmevirksomheder.   
Boks 6: Energitilsynets praksis vedr. fastsættelse af risikofri rente 
Den risikofri rente er et udtryk for afkastet på et aktiv, som er fuldstændigt risikofrit. I praksis er 
det vanskeligt at finde aktiver helt uden risiko, og valget af risikofri rente vil derfor kun være en 
tilnærmelse til den teoretiske størrelse.  
Energitilsynets praksis vedrørende fastsættelse af risikofri rente kan ses af nedenstående tidlige-
re afgørelser: 
Forrentning af indskudskapital - EnergiGruppen Jylland Varme A/S (Varme, november 2009) 
Afgørelsen omhandler metoden for fastlæggelse af forrentning af indskudskapital i fjernvarme-
virksomhed og forrentningen heraf.  
225. Den risikofrie rente er udtryk for den forrentning, en investor vil kræve for at investere 
i et aktiv uden risiko. F.eks. anses den toneangivende statsobligation ofte som en risikofri investering. 
Afgørende for fastlæggelsen af denne rente er også, hvor ofte forrentningen reguleres. Energitilsynet skal 
efter lovgrundlaget godkende forrentningen årligt. Derfor har sammenligningsgrundlaget samme varig-
hed. Da der ikke findes en statsobligation med løbetid på mindre end et år, anvendes i stedet CIBOR-
renten[44]. For imidlertid at undgå effekt af kortsigtede ændringer i CIBOR-renten, er et treårigt gennem-
snit af CIBOR-renten anvendt. 
234. Risikofri rente: 
· Det er vores anbefaling, at den risikofrie rente fastsættes med udgangspunkt i en kort etårig rente som 
svarer til reguleringsperiodens længde, da investor er sikret mod fremtidig inflationsudvikling 
· Med henblik på at reducere effekten af kortsigtede ændringer i CIBOR – og dermed effekten på varmepri-
sen – har vi i opgørelsen af den risikofrie rente anvendt et treårigt gennemsnit af CIBOR 12 mdr. På 
baggrund af et treårigt gennemsnit (april 2006 – marts 2009) estimeres den risikofrie rente i marts 2009 
til 4,6 % 
Afgørelse vedr. indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne 2010-2013 (Gas, september 
2009) 
13. Valget af løbetid på den risikofri rente bør, ifølge Independent Regulators Group (IRG), matche enten 
investeringshorisonten, planlægningshorisonten eller reguleringshorisonten på det underliggende aktiv. 
Alternativt kan der anvendes en kort løbetid for at undgå muligheden for rentearbitrage. 
17. IRG fremhæver ikke én de ovenstående metoder som værende mere korrekt end andre. Energitilsynets 
sekretariat vurderer dog, at investeringshorisonten ikke kan anvendes i denne sammenhæng på grund af 
usikkerheden vedrørende den relevante tidshorisont. Endvidere vurderer sekretariatet, at anvendelse af 
planlægningshorisonten er mere administrativ besværlig end reguleringshorisonten og dels vil være påvir-
ket af eventuel usikkerhed i opgørelsen af nyinvesteringernes gennemsnitlige levetid. Alene anvendelse af 

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn42
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn43
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn44
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reguleringshorisonten [red: dvs. 4 år] vurderes at udgøre et administrativt enkelt og sikkert grundlag for 
fastsættelsen af løbetiden på den risikofri rente. 
Det gennemgående træk i ovenstående praksis er, at løbetiden bør matche reguleringsperiodens 
længde.  
På opstrømsområdet er der ingen reguleringsperioder, og det er derfor ikke muligt at definere 
løbetiden på den risikofri rente ud fra reguleringsperiodens længde. 
I afgørelsen om opstrømtariffer fra 2009 foretages to beregninger. Den første beregning er baseret 
på DONG’s mængder og forrentning baseret på en 10-årig statsobligation. Derudover er der 
foretaget en supplerende følsomhedsberegning med DONGs mængder plus 50 pct., hvor den 
risikofri rente desuden baseres på en 2-årig statsobligation.  
Det kan nævnes, at den 2-årige statsobligation er tilnærmelsesvis identisk med den 1-årige CI-
BOR-rente i perioden 1996 og frem. CIBOR-renten er kun offentliggjort fra og med 1996.   
Det centrale element i begrundelsen for at anvende et 3-årigt gennemsnit af den 1-årige CIBOR-
rente i sagen vedrørende Energigruppen Jylland er, at Energitilsynet godkender forrentningen af 
indskudskapitalen årligt. Det indebærer, at bevægelser i det generelle renteniveau hen over 
årene vil blive afspejlet i den forrentning, som indskudskapitalen kan blive forrentet med.  
I denne sag er opgaven - på grundlag af opgørelser af aktiver, afskrivninger og antagelser om 
rente og fremtidige mængder af transporteret naturgas - at vurdere om prisen for transport for 
naturgas i DONGs opstrømsrørledninger i den fremtidige brugsperiode forekommer rimelig.  
I beregningerne lægges der til grund, at den fremtidige brugsperiode har en længde i størrelses-
orden 13 år. Afgørelsen drejer sig således ikke i første række om at få fastlagt en bestemt forrent-
ning – men om at få fastlagt et grundlag med parameterværdier, der kan ligge til grund 
for fastlæggelse af skøn over en rimelig transportpris for i udgangspunktet hele perioden. 
Der lægges ikke op til årlige justeringer af parameterværdier om renteniveauet, og der vil således 
ikke være tale om, at eventuelle fremtidige bevægelser i det generelle renteniveau vil indgå i 
grundlaget for det foretagne skøn.  
På den baggrund er det i denne afgørelse valgt at benytte en 10-årig statsobligation som risikofri 
rente i sagens grundforløb og at foretage følsomhedsanalyser med anvendelse af en 2-årig stats-
obligation som risikofri rente. Afgørelsen om størrelsen af en rimelig transportpris vil i sidste 
ende være et skøn baseret på en samlet afvejning af de forskellige momenter i sagen. 

Opsamling 
196.            De ovenstående forudsætninger for Energitilsynets beregningsmodel er samlet i 
nedenstående tabel 6.  
Tabel 6. Modellens parametre og ændringer ift. 2009-afgørelsen 
Parameter Opgørelsesmetode Ændring ift. 2009 

Aktivbasen Opgøres som summen af de akku-
mulerede investeringer fratrukket 
summen af de akkumulerede af-
skrivninger primo året. Investerin-
ger afskrives indtil 2023. 

Korrektion af afskrivningernes 
størrelse. 
Korrektion af den løbende 
aktivbase. 
Opgørelse primo året. 

Forrentningssats Fastsættes på baggrund af en 
WACC/CAPM beregning. 

Ændring til før-skat WACC. 
Opjustering af kreditrisikotil-
lægget fra 2009. 
Beta(fk) = 0,1. 
Soliditetsgrad = 0,55 

Driftsomkostninger 1980-2003: 2008-omkostinnger korri-
geret for antal rørledninger og 
transporterede mængder.  
2004-2010: Faktiske og budgetterede 
driftsomkostninger. 
2011-2023: Inflationskorrigerede 
2008-omkostninger. 

Opgørelsen driftsomkostnin-
ger for 2004-2023. 

Mængder 1980-2010: DONGs faktiske mæng-
der korrigeret for estimerede kapaci-
tetsreservationer plus tredjeparters 
kapacitetsreservationer. 
2011-2023: Energistyrelsens progno-
se for fremtidig produktion i Nord-
søen korrigeret for DONGs andel af 

Opgørelsen af kapacitetsreser-
vationer.  
Inddragelse af Energistyrel-
sens prognose for fremtidig 
produktion i Nordsøen. 
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de samlede transportmængder. 

Tariffer 1980-2003: Estimat baseret på 
DONG’s 2004-tarif. 
2004-2010: DONGs publicerede 
tariffer. 

Ingen 

Diskontering Fastsættes på baggrund af rentesat-
sen for en 10-årig statsobligation. 

Ingen 

Energitilsynets modeller 
197.            Energitilsynets sekretariat estimerer på baggrund af beregningsmodellen og 
ovenstående parametre et grundlag for at foretage et skøn om det rimelige niveau for den 
fremadrettede tarif for tredjeparters brug af DONGs opstrømssystem. Den ovenstående 
gennemgang viser, at der specielt omkring historiske data fra før 2004 er en væsentlig usik-
kerhed i opgørelsen af omkostninger og indtægter.  
198.            For at afgrænse denne usikkerhed, anvender Energitilsynets sekretariat derfor 
tre forskellige variationer af beregningsmodellen. Variationerne tager udgangspunkt i for-
skellige antagelser om startår (1980, 2004 og 2011) og værdien af aktivbasen på dette tids-
punkt. Modellerne og resultaterne præsenteres i det nedenstående.  
199.            Det kan forekomme, at sekretariatets modeller som resultat giver en negativ tarif 
for tredjepartsadgang i DONGs opstrømssystem. Negative tariffer er udtryk for, at de histo-
riske indtægter ved opstrømsaktiviteten overstiger både de historiske og fremtidige forven-
tede omkostninger derved. I dette tilfælde er den matematiske løsning på modellen en nega-
tiv tarif. Dette er selvsagt ikke udtryk for, at Energitilsynet skønner, at en negativ tarif vil 
være en rimelig tarif.  

Model 1 
200.            Model 1 baseres på en samlet opgørelse af omkostninger og indtægter ved op-
strømsaktiviteten fra projektets start i 1980 og indtil 2023. Det faktum at modellen inklude-
rer hele historien indebærer principielt, at modellen giver det mest retvisende billede, men i 
praksis er modellen præget af væsentlig usikkerhed i opgørelsen af flere historiske paramet-
re. Model 1 svarer til beregningsmodellen anvendt i afgørelsen fra 2009.  
201.            Energitilsynets sekretariats beregningsmodel kan intuitivt opdeles i to forskellige 
trin. Først beregnes udviklingen i det akkumulerede over/underskud ved opstrømsaktivite-
ten i forhold dækning af driftsomkostninger og en rimelig forrentning af investeringerne. 
Størrelsen af det akkumulerede over/underskud primo 2011 danner udgangspunkt for næ-
ste trin. I trin to beregnes den tarif fra 2011 og frem, som resulterer i afviklingen af et even-
tuelt akkumuleret over/underskud i 2023.  
202.            Sekretariatet foretager ovenstående beregninger for scenarierne hvor de histori-
ske mængder baseres på henholdsvis Energitilsynets sekretariat estimater for reserveret 
kapacitet, (såfremt DONG skulle have foretaget egne reservationer baseret på DONGs stan-
dard vilkår) og DONGs faktiske flow.  
203.            I scenarie A (estimat for reserveret kapacitet) viser beregningerne, at DONG har 
et akkumuleret overskud på ca. 7,3 mia. kr. primo 2011, jf. figur 10. Såfremt dette overskud 
skal være afviklet i 2023 skal 2011-tariffen være -9,2 øre/m3, jf. tabel 7 nedenfor. Den nega-
tive tarif skyldes, at det akkumulerede overskud primo 2011 overstiger de fremtidige forven-
tede omkostninger.  
Figur 10: Udvikling i akkumuleret over/underskud (Scenarie A)  
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Kilde: ETS  
204.            I scenarie B (Faktisk flow) viser beregningerne, at DONG har et akkumuleret 
overskud på ca. 3 mia. kr. primo 2011, jf. figur 11. Afviklingen af dette overskud resulterer i 
en 2011-tarif på 6,5 øre/m3, jf. tabel 7.  
Figur 11: Udvikling i akkumuleret over/underskud (Scenarie B)  

   
Kilde: ETS  
Tabel 7. Estimeret 2011-tarif 
(øre/m3) Scenarie A Scenarie B 

2011-tarif - 9,2 6,5 
Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 
overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved.  

Følsomhed – model 1 
205.            Energitilsynets sekretariats beregningsmodel indeholder, som gennemgået i 
ovenstående, en række skøn over forskellige parametre. Disse er i forskellig grad behæftet 
med usikkerhed. Sekretariatets beregningsmodel er derfor suppleret med en gennemgang af 
konsekvenserne af denne usikkerhed. I det nedenstående præsenteres de væsentligste resul-
tater af følsomhedsanalysen.  
206.            I nedenstående tabel er vist en oversigt over følsomhedsberegninger, som gen-
nemgås i det efterfølgende:  
Tabel 8. Følsomhed af estimeret 2011-tarif, model 1. 
(øre/m3) Scenarie A Scenarie B 

2011-tarif - 9,2 6,5 

Virkning af:      
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Historisk tarif + 5 pct. -13,5 2,7 

Historisk tarif – 5 pct. - 4,9 10,2 

Forrentningssats + 0,5 procentpoint - 6,1 9,6 

Forrentningssats – 0,5 procentpoint -12,3 3,4 

Fremtidige mængder + 25 pct.  - 7,4 5,2 

Fremtidige mængder – 25 pct. - 12,3 8,6 

Anvendelse af 2-årig statsobligation i 
diskonteringsfaktor 

-13,4 2,3 

Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 
overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved.  
207.            Det bemærkes indledningsvis, at følsomhedsanalysen i scenariet baseret på se-
kretariatets estimater for reserveret kapacitet udelukkende giver negative tariffer. Variatio-
nerne i disse er derfor mindre interessante i en følsomhedsanalyse, og det nedenstående 
refererer således kun til scenarie B.  
208.            Beregningsmodellen udviser en ikke uvæsentlig variation i de beregnede 2011-
tariffer med hensyn til ændringer i forrentningssatsen og de historiske tariffer. Dette er ikke 
overraskende, da begge parametre påvirker fastsættelsen af omkostninger og indtægter for 
perioden efter 1980. De er således et udtryk for den historiske usikkerhed vedrørende mo-
dellen.  
209.            Indenfor et begrænset interval på +/- 5 pct. i niveauet af de historiske tariffer 
varierer den beregnede 2011-tarif med mellem 2,7 og 10,2 øre/m3. Energitilsynets sekretari-
at har endvidere testet følsomheden ved en ændring på +50 pct. i den historiske tarif. På 
dette niveau beregnes tarifferne til -30,9 øre/m3 i scenarie B. De historiske tariffer betragtes 
derfor som et væsentligt usikkerhedsmoment.  
210.            Med hensyn til forrentningssatsen varierer tariffen mellem 3,4 og 9,6 øre/m3 ved 
ændringer på +/- 0,5 procentpoint. Ved ændringer på +/- 1 procentpoint er variationen 
mellem 0,3 og 12,7 øre/m3. Energitilsynets sekretariat betragter derfor ikke modellen som 
videre robust med hensyn til variationer i forrentningssatsen.  
211.            Modellen udviser også noget usikkerhed med hensyn til størrelsen af de fremtidi-
ge forventede mængder. Variationerne i den beregnede 2011-tarif er dog mere begrænset 
end ovenstående – specielt, når der ses bort fra markante ændringer i forventningerne til 
fremtidige mængder. Tariffen varierer således mellem 5,2 og 8,6 øre/m3 ved ændringer på 
+/- 25 pct. i de forventede fremtidige mængder. Denne variation betragtes dog som mindre 
væsentlig, da modellen fremadrettet kan justeres, efterhånden som mængdernes størrelse 
bliver mere sikker.  
212.            Ved anvendelse af en 2-årig statsobligation i diskonteringsfaktoren som udtryk 
for den risikofri rente er variationen i tarifferne mellem -13,4 øre/m3 (scenarie A) og 2,3 
øre/m3 (scenarie B).  
213.            Energitilsynets sekretariat bemærker afslutningsvis, at størrelsen af 2011-tariffen 
kun i ringe grad påvirkes af ændringer i de fremtidige forventede driftsomkostninger. Mo-
dellen er således ganske robust med hensyn til denne parameter.  

Model 2 
214.            Model 2 baseres på en opgørelse af omkostninger og indtægter ved opstrømsak-
tiviteten for perioden 2004-2023. Modellen er et forsøg på at reducere usikkerheden vedrø-
rende de historiske parametre ved at tage udgangspunkt i et senere startår. Modellens start-
året er valgt til 2004, som året med en effektiv åbning for tredjepartsadgang i form af of-
fentliggjorte adgangsvilkår og priser.  
215.            Aktivbasen primo 2004 fastsættes på baggrund af lineære afskrivninger af de 
forudgående historiske investeringer. Derudover sættes det akkumulerede over/underskud 
lig nul primo 2004.  
216.            Energitilsynets sekretariat foretager beregninger for scenarierne, hvor de histori-
ske mængder baseres på henholdsvis sekretariatets estimater for reserveret kapacitet og 
DONGs faktiske flow.  
217.            I scenarie A viser beregningerne, at DONG har et akkumuleret overskud på ca. 
4,5 mia. kr. primo 2011, jf. figur 12. Afviklingen af dette overskud resulterer i en 2011-tarif 
på 1,1 øre/m3, jf. tabel 9 nedenfor.  
Figur 12: Udvikling i akkumuleret over/underskud (Scenarie A)  
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Kilde: ETS  
218.            I scenarie B viser beregningerne, at DONG har et akkumuleret overskud på ca. 
3,4 mia. kr. primo 2011, jf. figur 13. Afviklingen af dette overskud resulterer i en 2011-tarif 
på 5,1 øre/m3, jf. tabel 9.  
Figur 13: Udvikling i akkumuleret over/underskud (Scenarie B)  

   
Kilde: ETS  
Tabel 9. Estimeret 2011-tarif 
(øre/m3) Scenarie A Scenarie B 

2011-tarif 1,1 5,1 

Følsomhed – model 2 
219.            Afgrænsningen af tidsperioden i model 2 betyder, at modellen ikke er følsom 
over de estimerede historiske tariffer. Ligeledes er modellen forholdsvis robust i forhold til 
forrentningssatsen.  
220.            Modellen udviser kun moderate variationer med hensyn til ændringer i de frem-
tidige forventede mængder i scenarie B. Her findes en variation på 4,1 og 6,8 øre/m3 ved 
henholdsvis +/- 25 pct. fremtidige mængder. Scenarie A er gennemgående robust i forhold 
til denne parameter.  
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221.            Ved anvendelse af en 2-årig statsobligation i diskonteringsfaktoren som udtryk 
for den risikofri rente er variationen i tarifferne mellem -1,1 øre/m3 (scenarie A) og 2,8 
øre/m3 (scenarie B).  
222.            Sekretariatet bemærker afslutningsvis, at størrelsen af 2011-tariffen kun i ringe 
grad påvirkes af ændringer i de fremtidige forventede driftsomkostninger. Modellen er 
således ganske robust med hensyn til denne parameter.  

Model 3 
223.            Energitilsynets sekretariats sidste model tager udgangspunkt i en opgørelse af 
omkostninger og indtægter ved opstrømsaktiviteten for perioden 2011-2023. Modellen 
tager udgangspunkt i et fuldt afskrevet opstrømssystem, således at aktivbasen er lig nul. 
Modellens resultater bliver således et udtryk for den tarif, som er tilstrækkelig til at oppe-
bære de fremtidige forventede driftsomkostninger. Resultaterne af denne model må derfor 
forventes at udgøre den nedre grænse for et rimeligt tarifniveau.  
224.            Sekretariatets beregningsmodel viser, at et 2011-tarifniveau på 4,9 øre/m3 er 
tilstrækkeligt til at dække de fremtidige forventede driftsomkostninger ved opstrømssyste-
met. Der opbygges i perioden 2011-2017 et akkumuleret overskud på ca. 229 mio. kr., jf. 
figur 14. Dette overskud er efterfølgende tilstrækkeligt til at til at dække de svindende ind-
tægter fra faldet i transportmængder indtil slutåret i 2023.  
Figur 14: Udvikling i akkumuleret over/underskud (mio. kr.)  

   
Kilde: ETS  

Følsomhed – model 3 
225.            Antallet af parametre er kraftigt reduceret i denne model og alene de fremtidige 
forventede mængder og de fremtidige driftsomkostninger udgør et usikkerhedselement. 
Modellen er, i lighed med de ovenstående, ganske robust med hensyn til fremtidige forven-
tede driftsomkostninger.  
226.            Variationerne i tarifferne med hensyn til de fremtidige forventede mængder er 
meget lig variationerne i model 2-B. Tarifferne varierer med mellem 4,0 og 6,6 øre/m3 ved 
ændringer på +/- 25 pct.  

Norsk tie-in 
227.            I forbindelse med rapporten ”Udbygning af infrastrukturen til transport af na-
turgas med henblik på fremtidig import til Danmark” blev der bl.a. sat fokus på muligheden 
for en forbindelse mellem den norske Europipe rørledning og det danske opstrømssystem. 
Tidshorisonten for en eventuel forbindelse og størrelsen af importerede mængder er uvis.  
228.            Det forekommer imidlertid velbegrundet at lægge til grund, at en eventuel for-
bindelse vil øge transporten af gas igennem det danske opstrømssystem. Dette vil påvirke 
størrelsen af en rimelig tarif for tredjepartsadgangen til det danske opstrømssystem. Øgede 
transportmængder vil alt andet lige resultere i en lavere tarif, da der er flere transport-
mængder til at dække de faste omkostninger ved opstrømssystemet. En norsk tie-in vil 
desuden øge forsyningssikkerheden på det danske (og svenske) marked.  
229.            Sekretariatet har beregnet størrelsen af det rimelige tarifniveau i de ovenstående 
modeller under antagelsen om en import fra Norge på 8 mio. m3/dag fra 2016[45], jf. tabel 
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10. Dette er alene en illustration af konsekvensen af en eventuel norsk forbindelse på tarif-
niveauet i det danske opstrømssystem og ikke sekretariatets forventning til den fremtidige 
udvikling.  
Tabel 10: 2011-tarif med forventet norsk forbindelse 
(øre/m3) Model 1 – 

Scenarie A 
Model 1 – 
Scenarie B 

Model 2 – 
Scenarie A 

Model 2 – 
Scenarie B 

Model 3 

2011-tarif -5,9 3,4 0,3 2,6 2,8 
Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 
overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved.  

Sammenfatning 
230.            Energitilsynets sekretariats beregningsmodeller giver en række forskellige resul-
tater afhængigt af de underliggende antagelser. I det nedenstående sammenfattes resulta-
terne af modelberegningerne og konsekvenserne af usikkerheden ved udvalgte parametre.  
231.            Med udgangspunkt i den antagelse, at model 3 udgør den nedre grænse for den 
rimelige tarif, giver Energitilsynets sekretariats modelberegninger med grundantagelser om 
gasmængder, afkast, forrentning m.v. en tarif i intervallet 4,9-6,5 øre/m3. Såfremt der ind-
regnes fremtidige mængder fra en norsk tie-in ændres dette interval til 2,8-3,4 øre/m3, jf. 
tabel 11.  
Tabel 11: Modellernes resultater 
(øre/m3) Scenarie A Scenarie B 

Model 1 - 9,2 6,5 

Model 1 – med norsk tie-in  -5,9 3,4 

Model 2    1,1 5,1 

Model 2 – med norsk tie-in    0,3 2,6 

Model 3    4,9 

Model 3 – med norsk tie-in    2,8 

Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 
overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved.   
232.            Sekretariatet har foretaget beregninger af det rimelige tarifniveau ved andre 
værdier af modellernes nøgleparametre. Sekretariatet har defineret et henholdsvis lavt og 
højt scenarie for parametrene fremtidige transportmængder og forrentningssatsen.  
233.            For de fremtidige transportmængder defineres det lave scenarie som Energitil-
synets sekretariats mængdeforudsætning minus 25 pct., hvorimod det høje scenarie define-
res som mængdeforudsætningen plus 25 pct. I det lave scenarie fås et interval for den rime-
lige tarif på 6,6-8,6 øre/m3 og i det høje scenarie et interval på 4,0-5,2 øre/m3, jf. tabel 
12.[46]  
Tabel 12: Resultater ved varierende fremtidige transportmængder 
(øre/m3) Lavt scenarie Højt scenarie 

  Scenarie A Scenarie B Scenarie A Scenarie B 

Model 1 -12,3 8,6 - 7,4 5,2 

Model 2 1,5 6,8   0,9 4,1 

Model 3 6,6   4,0 

Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 
overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved.   
234.            For forrentningssatsen defineres det lave/høje scenarie som WACC’en -0,5/+0,5 
procentpoint. I det lave scenarie fås en rimelige tarif på 4,9 øre/m3 og i det høje scenarie et 
interval på 4,9-9,6 øre/m3. Resultaterne er identiske for model 3, da forrentningssatsen 
ikke indgår i denne model.  
Tabel 13: Resultater ved varierende forrentningssats 
(øre/m3) Lavt scenarie Højt scenarie 

  Scenarie A Scenarie B Scenarie A Scenarie B 

Model 1 -12,3 3,4 - 6,1 9,6 
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Model 2    0,3 4,3   1,9 5,9 

Model 3    4,9   4,9 

Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 
overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved.   
235.            Energitilsynets sekretariat har også foretaget beregninger i tilfældet, hvor de 
fremtidige transportmængder, og forrentningssatsen varierer samtidigt. I disse beregninger 
indregnes en mindre variation i forrentningssatsen, da ændringer på +/- 0,5 procentpoint 
betragtes som ganske markante.  
236.            Sekretariatet definerer et lav-tarif og et høj-tarif scenarie, som udgangspunktet 
for beregningerne. I lav-tarif scenariet er de fremtidige transportmængder 25 pct. højere 
end prognosen og forrentningssatsen er 0,25 procentpoint lavere end den fastsatte WACC. I 
høj-tarif scenariet er de fremtidige transportmængder 25 pct. lavere end prognosen, og 
forrentningssatsen er 0,25 procentpoint højere end den fastsatte WACC.  
237.            Lav-tarif scenariet giver en rimelig tarif på 4,0 øre/m3 og høj-tarif scenariet giver 
et interval mellem 6,6-10,7 øre/m3, jf. tabel 14.  
Tabel 14: Resultater ved variationer i flere parametre 
(øre/m3) Lav-tarif Høj-tarif 

  Scenarie A Scenarie B Scenarie A Scenarie B 

Model 1 -8,6 3,9 -10,2 10,7 

Model 2 0,6 3,8    2,1 7,3 

Model 3 4,0    6,6 

Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 
overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved.   
238.            Ovenstående følsomhedsberegningerne viser samlet set, at beregningsmodeller-
ne ikke understøtter et tarifniveau på over 10,7 øre/m3 ved variationer i de fremtidige 
transportmængder og forrentningssatsen. Der gælder endvidere, at denne værdi kun opnås i 
ét specifikt scenarie, hvorimod de øvrige beregninger viser et lavere niveau for den rimelige 
tarif.  
239.            På baggrund af ovenstående beregningsmodeller finder Energitilsynet, at ud-
gangspunktet for en rimelig tarif kan findes i intervallet 4,9-6,5 øre/m3.  

Drøftelser med aktører på engrosmarkedet – erfaringer og budskaber 
om adgangsvilkår for opstrøm i praksis 
240.            Energitilsynets sekretariat har været i dialog med en række centrale aktører på 
engrosmarkedet for naturgas om adgangsforholdene i opstrømssystemet. Det gælder såvel 
danske og norske producenter som leverandører på markedet. Sekretariatet har været i 
dialog med DONG Naturgas A/S, Energinet.dk, Gassco, Hess Danmark, Chevron, Shell, 
Mærsk Olie & Gas, HMN Naturgas, Bayern Gas og NGF Gazelle. Således har sekretariatet 
været i dialog med en bred vifte af aktører på engrosmarkedet.  
241.            Aktørerne pegede på mange af de samme forhold ved spørgsmålet om, hvilke 
udfordringer de så ved adgangsforholdene. Det gælder ejerstrukturen, tarifniveauet, gen-
nemsigtighed, fleksibilitet og balancering.    
242.            Bemærkningerne fra aktørerne er primært rettet til det system, som er ejet af 
DONG. Men en del af kommentarerne gælder også mere generelt – dvs. også til adgangen til 
de øvrige opstrømsrørledninger og de faciliteter, det er nødvendigt at bruge/få adgang til i 
tilknytning til transporten, dvs. fx rørforbindelsen fra Tyra Vest – F/3, hvor DUC ejer 50 
pct., samt i øvrigt nogle af platformene, fx Tyra og Syd Arne, herunder allokeringsforhold på 
platformene.  
243.            Helt principielt pegede flere aktører på, at de ville foretrække reguleret adgang til 
opstrømssystemet. Endvidere fandt aktørerne det problematisk, at opstrømsaktiviteten er 
placeret i DONGs kommercielle handelsselskab – dvs. i samme selskab, der agerer på en-
grosmarkedet i både Danmark, Holland, Tyskland og UK, herunder handler på børser og 
gashubs (fx TTF og NPG).  
244.            Hovedbudskaberne skitseres i tabel 15 nedenfor.    
Tabel 15: Udfordringer ved opstrømsregimet – aktørernes synspunkter  
Emne Kommentarer  

Regulering Flere aktører ønsker reguleret adgang til opstrøm. Det vil bidrage til lige 
behandling af aktørerne, herunder ligebehandling af DONG og de øvrige 
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aktører. Reguleret adgang vil fx gøre det mere attraktivt for aktørerne at købe 
gassen direkte på platformene, og vil endvidere give sikkerhed for tariffer og 
vilkår ved investeringsbeslutninger. 

Ejerforhold  En række aktører kritiserede, at opstrømsaktiviteten ikke er adskilt fra 
DONGs kommercielle del. Det er diskriminerende og konkurrenceforvriden-
de, at DONG som handelsselskab ikke er underlagt de samme betingelser, 
som alle andre shippere i opstrømssystemet. Der er risiko for sammenblan-
ding af roller, og der diskrimineres mellem DONG på den ene side og de 
øvrige aktører. Flere aktører efterspurgte derfor en anden ejerstruktur eller 
som minimum både selskabsmæssig adskillelse og reguleret adgang[47].  

Tarifniveau Flere aktører pegede på, at tariffen er for høj i forhold til den ydelse, der bliver 
tilbudt. Dvs. den service der modtages, svarer ifølge aktørerne ikke til tarifni-
veauet. I UK er gasbehandling og kompression med i prisen. Der blev også 
peget på, at tariffen var for høj i forhold til transportlængden. Nogle mente, at 
tarifniveauet var så højt, at det direkte afskrækkede flere aktører fra at bruge 
systemet.  

Transparens En række aktører mente, at der var stort behov for mere åbenhed om syste-
met, brugen, vilkår etc. Det gælder bl.a. adgang til aktuelle og direkte flow 
data på Tyra og NOGAT opkoblingen.  
Disse aktører finder, at det ikke er rimeligt – og direkte i strid med en lige 
behandling af aktørerne, til ugunst for konkurrencen – at der er asymmetrisk 
information om flow og produktionsdata på Tyra etc. Aktørerne har brug for 
lige og samtidig informationstilgængelighed om produktions- og flowdata 
vedr. gasproduktion og transport i Nordsøen.  
Flere aktører mente derudover, at det var betænkeligt, at ikke alle vilkår på 
forhånd er offentliggjort. Det skal endvidere være muligt for aktører hurtigt at 
få adgang til adgangsvilkårene. En aktør havde skullet vente i flere måneder 
på at få udleveret diverse bilag til standardbetingelserne.  
Alt i alt fandt en række af aktørerne, at der var brug for markant mere trans-
parens i opstrømssystemet – dvs. transparens om produktionsforhold (fx om 
produktionsstop), flow, adgangsvilkår for rørledningerne og platforme (be-
handling m.v.), allokeringsforhold på platformene m.v. Opstrømssystemet 
blev af flere aktører beskrevet som et ”lukket land”. Denne mangel på trans-
parens ses som en hindring af liberaliseringen og giver ikke lige vilkår på 
markedet for aktørerne. 

Fleksibilitet Mange aktører efterspurgte langt mere fleksibilitet. Det gjaldt bl.a. adgang til 
kortere produkter samt i det hele taget mulighed for en hurtigere adgang til 
brug af systemet – dvs. mere smidighed og hurtighed omkring selve procedu-
ren for at få en transportaftale i stand.  
Det må ikke være for tungt og langsommeligt at få adgang, da det skal være 
muligt for aktørerne at handle hurtigt i forhold til udbud/efterspørgsel. Aktø-
rerne finder det ikke rimeligt, at DONG har al den viden og fleksibilitet, der er 
nødvendig, men andre aktører ikke har adgang til samme viden og fleksibili-
tet.   
Flere ville ønske, at der var adgang til samme produkter, som i transmissions-
systemet – dvs. adgang til at købe transport ned til en dags varighed. Dvs. 
dagsprodukter og ugeprodukter - og samme grad af fleksibilitet i øvrigt.  Når 
der kun kan købes ned til månedsprodukter, vil en aktør typisk ikke bestille 
kapacitet, selvom det fx kunne være attraktivt at levere til det danske marked 
i et par dage eller en uge. Det skyldes, at der er risiko for, at det bliver meget 
dyrt pr. m3 transporteret gas, hvis den reserverede kapacitet ikke anvendes 
fuldt ud. Hvis fx kapaciteten kun udnyttes halvt, bliver det dobbelt så dyrt pr. 
m3 transporteret gas.  Kunne der bestilles kortere transportprodukter, vil det 
give en langt større fleksibilitet.  

Balancering En række aktører finder, at balanceringsregimet i opstrømsrørledningerne er 
en barriere. Gebyret for at være i ubalance bliver vurderet for højt i forhold til 
aktørernes egentlige mulighed for at påvirke/begrænse ubalancen, men også 
for højt i forhold til de egentlige omkostninger ved balanceringen. Desuden 
var der kritik af, at DONG ikke selv var underlagt samme balanceringsgeby-
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rer, jf. ovenfor om ejerforhold. 
Særligt aktører der transporterer fra de marginale felter har ikke samme mu-
lighed, som aktører der transporterer fra større felter. Balanceringsregimet 
rammer derfor disse aktører hårdere.  
Mangel på rettidig information fra felterne (for en transportaktør) kan også 
være et problem, da aktørerne kan risikere ikke at nå at renominere i tide, så 
ubalance undgås/minimeres.  
Nogle aktører påpeger, at selvom balanceringsregimet umiddelbart kunne 
vurderes som rimeligt – fordi det lægger sig op ad de principper, der gælder i 
transmissionssystemet – så kan balanceringsforholdene i opstrøms- og trans-
missionssystemer ikke umiddelbart sidestilles. Det skyldes, at aktører i trans-
missionssystemet har flere muligheder for at undgå ubalance – dvs. har flere 
værktøjer til rådighed for at løse et evt. ubalanceproblem.  

Allokering Enkelte aktører ønsker mere åbenhed omkring hvilke allokeringsforhold, der 
gælder på platformene.  

Kilde: Energitilsynets sekretariats drøftelser med aktørerne på engrosmarkedet.  

Opstrømsregimet i Danmark sammenlignet med andre lande   
245.            Sekretariatet har undersøgt forhold om regulering, adgangsvilkår og priser i 
opstrømssystemer i de omkringliggende lande. Det gælder forhold i Norge, UK og Neder-
landene. Sammenligningen er på et overordnet niveau, men skitserer hovedlinjerne og 
tendensen i de andre lande.   

Opstrømsregimet i Norge, UK og Nederlandene  
246.            Gassled[48] er den formelle ejer af den norske gasinfrastruktur, men driften er 
varetaget af selskabet Gassco, som er operatør. Den norske stat ejer Gassco. Alle aktører, 
der er gasproducenter eller som har købt gas hos en producent ab platform, kan få transpor-
teret gas i Gassled. Der gælder forholdsvis fleksible forhold for transporten i Gassled.  
247.            I UK har branchen i samarbejde med DECC[49] udarbejdet en vejledning om 
adgang til infrastrukturen.[50] Hvis der ikke er enighed ved forhandlingen, kan tredjeparts-
aktøren rette henvendelse til DECC, der er tvistbilæggelsesmyndighed. DECC har offentlig-
gjort en vejledning, der tilkendegiver, hvordan eventuelle tvister vil blive behandlet. Op-
strømsselskaberne offentliggør et resumé af hver indgået transportaftale.  
248.            I Nederlandene er de primære opstrømsrørledninger NGT[51] og NOGAT.[52] 
NOGAT transporterer gas fra en række felter i den hollandske del af Nordsøen til Dan Hel-
der[53] i Holland. Der er p.t. indgået 17 kontrakter om transport af gas i NOGAT. En aktør 
har oplyst, at det er muligt på ad hoc basis at indgå dagstransportprodukter i NOGAT.   
249.            Nedenfor i tabel 15a ses i hovedpunkter opstrømsregimet i DK sammenlignet 
med de omkringliggende lande.  
Tabel 15a: Opstrømsregime – Danmark versus andre lande 
  Danmark Norge (Gassco) UK Holland 

Adgangsregime Forhandlet tredje-
parts-adgang 

Reguleret tredje-
parts-adgang 

Forhandlet ad-
gang.  
Frivillig branche-
vejledning,  

Ureguleret 
forhandlet 
tredjeparts-
adgang  

Tilsyn Tilsynsmyndighed, 
der også er tvistbi-
læggelses-
myndighed 

Tilsyns-
myndighed 

Tvistbilæggelses- 
myndighed 

n.a.  

Ejerforhold Aktiviteten er place-
ret i kommercielt 
handelsselskab 

Det norske sy-
stem ejes af 
producenterne, 
som er joint 
venture partnere 
i JV GassLed. 
Gassco er en 
uafhængig stats-
ejet operatør af 
det norske sy-
stem. Driften 
skal ”hvile i sig 

Aktiviteterne er 
placeret hos pro-
ducenter  

NOGAT – 
ejet af GDF 
SUEZ (48,2 
pct.) 
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selv” 

Tarifstruktur Kapacitet – send or 
pay 

Kapacitet – tarif 
opdelt i kapital 
og driftselement. 

Kapacitet – send or 
pay 

n.a. 

Transparens1 Delvis transparent 
(***)  

Transparent 
(*****) 

Delvis transparent 
(****)  

Begrænset (*) 

Produkter 1 måned – 1 år eller 
mere 

1 dag, kort, 
mellemlang og 
lang. 

n.a. 1 dag på ad 
hoc basis 

[1] Dvs. adgang til systemet på baggrund af faste priser og betingelser, som er offentliggjort.  
Note 1: Sekretariatets vurdering ud fra en overordnet gennemgang.  
Kilde: www.dongenergy.com, www.gassco.no , www.lovdata.no, www.oilandgas.org.uk, 
www.og.decc.gov.uk, www.gdfsuezep.nl.  
  
250.            Det ses, at der er forskel på både regulering af adgang til opstrømsinfrastruktur 
samt priser og vilkår for adgangen hertil i de omkringliggende lande. I det følgende afsnit 
præsenteres en sammenligning af opstrømstariffer i DK med opstrømstarifferne i andre 
lande – UK, NL og NO.  

Sammenligning af opstrømstariffer – UK, Nederlan-dene, Norge og 
transport af gas fra den hollandske gasbørs til Danmark 
251.            Sekretariatet har til brug for en samlet vurdering af DONGs opstrømtarif indhen-
tet oplysninger om tariffer for transport af gas i opstrømsrørledninger i omkringliggende 
lande (Nederlandende, Norge, UK) samt tariffer for transport af gas fra den centrale hol-
landske handelsplads for gas TTF til Danmark via det hollandske og nordtyske transmissi-
onssystem.  

Opstrømstarif Nederlandene 
252.            Sekretariatet har rettet henvendelse til GDF SUEZ, som har overtaget det hol-
landske opstrømtransmissionsselskab NOGAT. GDF SUEZ har ikke villet udlevere oplys-
ninger om tariffer og adgangsvilkår til brug for denne undersøgelse, men henviser til, at der 
er forhandlet adgang til det hollandske system i henhold til EU's gasdirektiv.    
253.    [Afsnit udeladt pga. forretningsmæssige følsomme oplysninger]. Sekretariatet har 
ikke kunnet få adgang til validerede oplysninger om tarifniveau i øvrigt.  

Opstrømstarif Norge  
254.            Gassco, den norske operatør af opstrømsinfrastruktur, udbyder transporttjene-
ster via rørledninger fra Norge og Nordsøen til exitpunkter i hhv. Holland, Frankrig, Eng-
land og Norge. Sekretariatet har via Gassco’s hjemmeside fundet tariffer for transport af gas 
mellem Norge og Tyskland.    
255.            Tabel 16 viser et eksempel for transport af gas gennem Europipe II mellem Kår-
stø i Norge og Dornum i Tyskland. Europipe II krydser DONG’s opstrømsrørledninger til 
Tyra og Harald, se figur 15 nedenfor.    
Tabel 16: Transport af gas fra Kårstø til Dornum. 
Rute Prisområde Type NOK/m3 DK øre/m3 

Kårstø Område D Entry 0,0287 2,76 

Dornum Område D Exit 0,0870 8,35 

I alt     0,1157 11,11 
Kilde: Gassco  
Note: Kursforholdet mellem danske og norske kr. er antaget at være 0,96.  
256.            Gassco har en fast entry tarif for stort set hele Nordsøen og en fast exit tarif for 
hhv. UK og kontinental Europa.  
Figur 15: Transport af gas fra Kårstø til Dornum gennem Europipe II.  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftnref1
http://www.dongenergy.com/
http://www.gassco.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.oilandgas.org.uk/
http://www.og.decc.gov.uk/
http://www.gdfsuezep.nl/
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Kilde: www.gas-roads.eu  

Opstrømstarif UK  
257.            Sekretariatet har indhentet oplysninger om opstrømstariffer hos Shell og BP. 
Disse to selskaber har tilsluttet sig Infrastructure Code of Practice (ICOP), hvor selskaberne 
er forpligtet til at offentliggøre standardtariffer for transport af gas i opstrømsrørledninger. 
Begge selskaber har opstrømsrørledninger i Nordsøen.  
258.            Sekretariatet har valgt at betragte transport af gas i Shells opstømningsrørled-
ninger mellem feltet Statfjord beliggende i den nordlige del af Nordsøen og St. Fergus belig-
gende på Skotlands vestlige kyst. Standardtariffen er på mellem 0,5 og 0,7 pence pr. m3 af 
booket kapacitet indtil 2013. Der vil blive indført højere tariffer fra 2013 for basis kapacitet 
(1,5-1,9 pence pr. m3)[54]. Omregnet giver det en tarif på mellem 4,2 og 5,9 øre/m3 frem til 
2013 (kurs 845).  
259.            Sekretariatet har valgt at betragte transport af gas i BP’s opstrømsrørledninger 
mellem en platform i CATS Riser feltet i Nordsøen og Teeside ved den engelske vestkyst. 
Standardtariffen er på mellem 11,5 og 13,2 pund sterling pr. 1.000 m3 reserveret kapaci-
tet[55]. Omregnet giver det en tarif på mellem 9,7 og 11,2 øre/m3 (kurs 845).  

Køb af gas i Nederlandene til levering ved den danske grænse (Ellund) 
260.            Sekretariatet har undersøgt transportomkostningerne ved at købe gas på den 
største kontinentaleuropæiske handelsplads for gas – den hollandske gashub TTF - til leve-
ring ved den danske grænse (Ellund). Sammenligningen af tariffer er relevant i forhold til 
beslutningen om enten at købe gas fra Nordsøen eller købe gas transporteret fra øvrige 
europæiske lande, jf. tabel 17. Tarifferne er opgivet i euro pr. kWh. pr. år og er derefter om-
regnet til DK øre. pr. m3.  
Tabel 17: Transport af gas fra TTF til Ellund via GUD[56]. 
Punkter Type  Operatør Tarif/ Euro pr. 

kWh 
Tarif omregnet 
DK øre/m3 

TTF VTP       

Oude  Exit GTS 1,014 1,048375 

http://www.gas-roads.eu/
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn54
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn55
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn56
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Oude  Entry GUD 1,91 1,974749 

Ellund Exit GUD 1,79 1,850681 

I alt DK øre/m3       4,873805 

Kilde: Gasroads.eu samt tarifblade for hhv. GTS og GUD (Gasunie Deutchland)  
Note: Afbrydelig kapacitet   
261.            Tabellerne viser, at omkostningen for transport af gas mellem den hollandske 
gashub TTF til den danske grænse ved Ellund udgør knap 5 øre/m3. Transportvejen er illu-
streret i figur 16 nedenfor.  
262.            Det er muligt at bestille døgnprodukter for transport af gas fra TTF til Ellund via 
Gasunie Transport Service (GTS) og Gasunie Deutschland (GUD). Et døgnprodukt kan 
bestilles som uafbrydelig eller afbrydelig transportkapacitet via Link4hubs. Operatørerne 
GTS og GUD fastsætter prisen på et døgnprodukt som hhv. 5 og 3,5 pct. af årstariffen.   
Figur 16: Transport af gas fra TTF til Ellund.  

 
Kilde: www.gas-roads.eu  
263.            Det er således i størrelsesordenen 8 øre/m3 dyrere at transportere gas fra Tyra til 
indgangen af det danske gastransmissionssystem ved Nybro som fra den hollandske gasbørs 
TTF til indgangen af det danske gastransmissionssystem ved Ellund.    

Opstrømtariffernes andel af spotprisen på gas på den danske gasbørs 
264.            Sekretariatet har undersøgt, hvor stor en andel opstrømtariffen på ca. 13 øre/m3 
udgør af gasprisen på den danske gasbørs, Nordpool Gas (NPG).  
265.             I perioden januar 2010 – marts 2011 varierer andelen ved 100 pct. kapacitets-
udnyttelse mellem 4 pct. – 11 pct. ved henholdsvis høje spotpriser (dag-dag pris) i vinter-
måneder og lave spotpriser i forår/sommermåneder. Under antagelse af 90 pct. kapacitets-
udnyttelse varierer andelen mellem 4,5 pct. – 13 pct. for samme periode. Dette er en ikke 
uvæsentlig andel af værdien af gas på det danske marked målt ved spotprisen på gasbørsen.  

Høring 
266.            Energitilsynets sekretariat har 18. april 2011 sendt et udkast af sagen i høring hos 
DONG. Sekretariatet har modtaget DONGs høringssvar den 12. maj 2011.  
267.            Høringssvaret er opbygget med følgende elementer (1) DONGs forslag til tilpas-
ninger af de nuværende adgangsvilkår i DONGs opstrømssystem, (2) DONGs overordnede 
kommentarer vedrørende sekretariatets høringsudkast, (3) juridiske bemærkninger til hø-
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ringsudkastet, (4) DONGs bemærkninger til de økonomiske modeller, samt (5) specifikke 
bemærkninger til sekretariatets høringsudkast.       
268.            Nedenfor vil de væsentligste elementer i DONGs høringssvar blive gengivet. For 
hvert af disse elementer er sekretariatets bemærkninger til de enkelte dele af høringssvaret 
angivet i kursiv. Det skal bemærkes, at sekretariatets høringsudkast lagde op til en afgørelse 
med påbud til DONG om ændringer af indikative tariffer og vilkår, og det er i det lys, 
DONGs høringskommentarer skal læses.      

DONGs forslag til tilpasninger af de nugældende adgangsvilkår 
269.            DONG finder, at et tarifniveau på maksimalt 7 øre/m3 er urimeligt lavt. Imidler-
tid tilbyder DONG i sit høringssvar at reducere den nugældende indikative tarif for en stan-
dardtransportaftale fra det nugældende niveau på 13 øre/m3 til ca. 10 øre/m3.  
270.            Den reducerede tarif på 10 øre/m3 skal opdeles i et kapitalomkostningselement 
(benævnt CAPEX i DONGs høringssvar) på ca. 8 øre/m3 og et driftsomkostningselement 
(benævnt OPEX i DONGs høringssvar) på ca. 2 øre/m3. Driftsomkostningselementet vil 
skulle opkræves som en volumentarif baseret på de faktiske driftsomkostninger i de enkelte 
år.  DONG henviser til, at de danske opstrømtariffer herved er på niveau med eller under 
sammenlignelige tariffer i nabolande.  
271.             På baggrund af en årlig gennemgang af nøgleparametre for fastsættelse af CA-
PEX og OPEX, herunder navnlig den forventede transportmængde for det kommende år, vil 
DONG i samråd med sekretariatet fastsætte årlige indikative tariffer til offentliggørelse på 
sin hjemmeside.  
272.            DONG er endvidere indforstået med Energitilsynets forslag om at introducere 
døgn- og ugeprodukter til rimelige tariffer snarest muligt. DONG kan imidlertid - pga. be-
hov for IT-udvikling hertil – formentlig ikke nå dette før tidligst til foråret 2012, og muligvis 
først ved gasåret 2012 (1. oktober 2012). DONG vil imidlertid arbejde for, at det bliver ind-
ført så hurtigt som muligt.  
273.            For så vidt angår balanceringsregimet, er DONG også indforstået med at ændre 
dette i overensstemmelse med de principper, som selskabet p.t. drøfter med Energinet.dk.  
274.            Endelig er DONG indforstået med fremover at offentliggøre samtlige adgangsvil-
kår til opstrømsystemet, ligesom DONG også oplyser, at selskabet støtter et initiativ om en 
brancheorienteret løsning til håndtering af gennemsigtighed på produktions- og opstrøms-
området for gas i Danmark  
275.            Sekretariatet konstaterer, at DONG – på trods af en række principielle uenig-
heder med Energitilsynets høringsudkast til afgørelse, som beskrives nedenfor – stiller 
forslag om ændringer af adgangsvilkårene, der følger den stipulerede retning i sekretari-
atets høringsudkast til afgørelse.  
276.            Ændringsforslagene vurderes af sekretariatet som et konstruktivt udspil fra 
DONG, og som sådan et godt grundlag for den videre dialog om den mere specifikke ud-
formning af ændringer i adgangsvilkårene i DONGs opstrømsystem fra Tyra/Syd Arne – 
Nybro.  
277.            For så vidt angår forslaget om en tarifreduktion til ca. 10 øre/m3 konstaterer 
sekretariatet, at et sådant reduceret tarifniveau fortsat ligger ca. 3 øre/m3 over det af 
sekretariatet vurderede rimelige tarifniveau for et standardprodukt på maksimum 7 
øre/m3. Denne forskel er efter sekretariatets vurdering af så signifikant betydning, at 
sekretariatet ikke kan imødekomme en omlægning som foreslået af DONG.   
278.            Sekretariatet finder imidlertid oplægget fra DONG perspektivrigt, og vil på 
baggrund af Energitilsynets tilkendegivelse om et rimeligt tarifniveau indlede drøftelser 
med DONG om mulighederne for implementering af en sådan model.    
279.            For så vidt angår DONGs tilkendegivelse om at indføre døgn- og ugeprodukter, 
er sekretariatet indstillet på at drøfte en rimelig tidsplan for implementeringen med 
DONG.   
280.            For så vidt angår DONGs tilkendegivelser vedrørende ændringer i sit balance-
ringsregime samt tilkendegivelser om at medvirke til øget gennemsigtighed om egne ad-
gangsvilkår samt en brancheorienteret løsning finder sekretariatet som nævnt dette som 
et positivt oplæg til samarbejde om justeringer på disse områder.  

DONGs overordnede kommentarer til høringsudkast 
281.            Det er DONGs opfattelse, at den meget modelbaserede tilgang som Energitilsynet 
har lagt til grund, giver anledning til en lang række problematiske vurderinger og afvejnin-
ger, og at denne tilgang ikke er hensigtsmæssig i forbindelse med faktiske, forretningsmæs-
sige dispositioner om investeringer og tariffer.  
282.            Sekretariatet baserer ikke sin vurdering af tarifniveau og adgangsvilkår ude-
lukkende på modelberegninger. Sekretariatet har ganske rigtigt anvendt modelberegnin-
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ger – og også som en central del af de elementer, der tages udgangspunkt i ved vurderin-
gen af rimeligheden. Men for det første har sekretariatet anvendt 3 forskellige modeller og 
lavet følsomhedsberegninger på dette. For det andet har sekretariatet sammenlignet med 
andre lande og alternative transportmuligheder. For det tredje har sekretariatet foretaget 
en grundig undersøgelse af markedsaktørernes vurdering af tariffer og adgangsvilkår, 
som også har indbefattet disse aktørers konkrete erfaringer med transport i opstrømssy-
stemer i omkringliggende lande som Nederlandene, UK og Norge. Der er således tale om 
en samlet afvejning af disse forhold.  
283.            Det er DONGs vurdering, at sammenlignelige tariffer i UK og Holland nogenlun-
de svarer til de nuværende indikative tariffer i DONGs system, på ca. 13 øre/m3. Sammen-
lignelige tariffer i Norge ligger lidt lavere – på ca. 10-11 øre/m3, da disse tariffer primo 2011 
blev reduceret. Det er DONGs opfattelse, at såfremt DONG reducerer opstrømstarifferne, jf. 
Energitilsynets indstilling i høringsudkastet, vil de danske opstrømstariffer være væsentlig 
lavere end tilsvarende tariffer i nabolandene. Fx vil det fra en DUC-platform koste ca. 17 
øre/m3 at komme til Holland, hvor det vil koste 5-7 øre/m3 at komme til Danmark.  
284.            DONG finder endvidere, at en sammenligning mellem transport over land fra 
Holland til Danmark med transport i DONGs opstrømssystem, er misvisende, da gas trans-
porteret fra Holland allerede har betalt for transport i et andet opstrømssystem.  
285.            Hertil skal sekretariatet bemærke, at det nugældende tarifniveau i Danmark på 
13 øre/m3 ligger over niveauet i de omkringliggende lande.  Ser man på forholdet mellem 
pris og ydelse forstærkes dette forhold. Fx koster det 11,7 øre/m3 at transportere gas 650 
km i det norske opstrømsystem fra Kårstø til det tyske entry punkt Dornum mod 13 
øre/m3 for 220 km transport fra Tyra til Nybro.  
286.            [Afsnit udeladt pga. forretningsmæssige følsomme oplysninger]  
287.            Endelig finder sekretariatet, at det i forhold til en vurdering af de markeds-
mæssige konsekvenser af DONGs tarifniveau i Nordsøen er nødvendigt at inddrage trans-
portomkostningen fra en eller flere centrale gashubs på det Nordeuropæiske marked, som 
sekretariatet har gjort i sin vurdering. Dette uagtet at der, som anført af DONG, kan være 
betalt for transport i et andet opstrømsystem, når gassen handles på en gashub.  
288.            Det er DONGs opfattelse, at lave opstrømstariffer ikke vil have nogen betydning 
for de danske gaspriser og de danske gasforbrugere, i det de danske gaspriser følger prisud-
viklingen i Nordeuropa. DONG illustrerer dette med et eksempel, der viser, at gasmarkeds-
priserne på børser og gashubs i Holland, Nordtyskland, Syd- og Midttyskland samt Dan-
mark følger hinanden tæt.  
289.            Hertil skal sekretariatet bemærke, at betydningen for de danske gaspriser og 
gasforbrugere ikke i sig selv er et argument for, om Energitilsynet skal gribe ind. Uanset 
om tarifferne i opstrømsystemet har betydning for de danske gaspriser eller ej, skal Ener-
gitilsynet gribe ind, hvis priser og vilkår for adgang til opstrømstransport vurderes uri-
melige.  
290.            Dertil kommer, at sekretariatet ikke er enig med DONGs vurdering af, at op-
strømstarifferne ikke har betydning for de danske gaspriser og forbrugerne. For det første 
udgør det nuværende niveau for opstrømtariffen en ikke uvæsentlig del på mellem 4-11 
pct. af gasprisen på den danske gasbørs Nord Pool Gas. For det andet vil lavere op-
strømstariffer – alt andet lige – gøre det mere attraktivt for tredjepartsaktører at føre gas 
ind på det danske marked. Flere reelle (fysiske) udbydere af gas i Danmark vil, efter se-
kretariatets vurdering, som udgangspunkt være en fordel for et velfungerende marked og 
dermed også for forbrugerne.  
291.            DONG bemærker, at transportomkostninger ikke har nogen væsentlig betydning 
for beslutninger om feltudbygninger. Fx udgør gastransportomkostningen ved Hejre-feltet 
ifølge DONG ca. 1 pct. af de samlede omkostninger, og et påbud fra Energitilsynet om lavere 
tariffer vil svare til et olieprisudsving på ½ USD/tønde.  Andre forhold såsom oliepriser og 
skatteforhold har ifølge DONG langt større betydning for økonomien og dermed beslutnin-
ger om udbygning af marginale felter.  
292.            Dertil skal sekretariatet bemærke, at den modsatte konklusion var gældende i 
Klima- og Energiministeriets rapport om infrastrukturen i Danmark fra juni 2010. DONG 
citerer andetsteds i sit høringssvar en udtalelse fra DONG E&P vedrørende opstrømtarif-
fers betydning for aktiviteten i Nordsøen, og her fremgår det blandt andet ”at lavere be-
handlings- og transporttariffer sammen med forbedrede rammevilkår kan bidrage til at 
gøre det mere attraktivt at producere yderligere gasmængder fra Nordsøen”. DONG E&P 
påpeger herefter at ”behandlings- og transporttariffer er sekundære i forhold til den over-
ordnede økonomiske risiko i projekterne”. Efter sekretariatets vurdering modsiger ind-
lægget fra DONG E&P ikke konklusionen om, at transportomkostninger har en væsentlig 
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betydning for beslutning om feltudbygning, selvom faktorer som oliepriser og skattefor-
hold vægter en del tungere.  
293.            Endvidere skal sekretariatet bemærke, at Energitilsynet skal gribe ind, hvis 
priser og vilkår for adgang til opstrømsystemet vurderes urimelige, uanset transportom-
kostningernes andel af de budgetterede feltudbygningsomkostninger.          
294.            DONG anfører, at en eventuel tarifreduktion i det danske opstrømssystem vil 
indebære en væsentlig omfordeling fra en rørledningsejer, som har påtaget sig investerings-
risiko, til gasproducenter (særligt DUC), der ikke har påtaget sig tilsvarende investeringsri-
siko, og hvor hovedparten af produktionsselskaberne ikke er hjemmehørende i Danmark.  
295.             Dertil skal sekretariatet bemærke, at Energitilsynet ved vurderingen af rime-
ligheden som udgangspunkt ikke forholder sig til en eventuel omfordeling mellem aktø-
rerne. Energitilsynet forholder sig helt grundlæggende til, om det pågældende tarifniveau 
er i overensstemmelse med omkostningerne hertil, inkl. en rimelig forrentning og ser des-
uden også på niveauet på tilsvarende markeder mv.  
296.            Med hensyn til konstateringen af at hovedparten af gasproduktionen varetages 
af selskaber, som ikke er hjemmehørende i Danmark skal sekretariatet bemærke, at dette 
forhold er irrelevant for Energitilsynets vurdering. Det ville være i strid med grundlæg-
gende EU-retlige principper – herunder gasdirektivet – hvis Energitilsynet forskelsbe-
handlede aktører på baggrund af forskel i nationale tilhørsforhold.  
297.            Endelig finder DONG, at betydelige ændringer i rammevilkårene for infrastruk-
turinvesteringer i Nordsøen vil skabe usikkerhed for potentielle investorer og derved van-
skeliggøre fremtidige investeringer på kommercielt grundlag. En investor vil lægge afgøren-
de vægt på forrentningen af investeringen i forhold til forretningsmæssige risici samt de 
rammevilkår, der i øvrigt gælder, herunder robustheden af disse.  
298.            Dertil skal sekretariatet bemærke, at Energitilsynets model til beregning af et 
rimeligt investeringsafkast efter sekretariatets vurdering indeholder en investorvenlig 
tilgang. Fx udgør den aktuelle forrentning af den investerede kapital på knap 7 pct.,  hvil-
ket i forhold til en række sammenlignelige sager er relativt højt. Dertil kommer, at urime-
ligt høje tariffer i DONGs opstrømsystem konkret kan blokere for investeringer i infra-
struktur i den danske del af Nordsøen. Det skyldes, at potentielle investorer i den danske 
del af Nordsøen nødvendigvis vil skulle indregne disse transportomkostninger i en renta-
bilitetskalkule, da adgang til DONGs opstrømsystem er en nødvendig forudsætning for at 
transportere gas fra Nordsøen til det danske marked.       

DONGs overordnede kommentarer til det juridiske grundlag  
299.            Det er DONGs opfattelse, at naturgasforsyningsloven og opstrømsbekendtgørel-
sen ikke giver Energitilsynet hjemmel til at udstede et påbud om et vejledende tarifniveau 
(og vilkår), idet loven forudsætter ex post regulering. Det er derfor ifølge DONG konceptuelt 
i strid med forhandlingsprincippet at foretage ex ante regulering på opstrøms-området.  
300.            Sekretariatet bemærker hertil, at naturgasforsyningsloven nok indeholder et 
princip om forhandlet adgang – men at lovgrundlaget samtidig giver Energitilsynet 
hjemmel til at træffe afgørelser om, hvorvidt priser og betingelser for tredjepartsadgang 
til opstrøm er rimelige. Sekretariatet mener således ikke, at forhandlingsprincippet bety-
der, at tilsynet kun skal tage stilling til ”resultatet af forhandlingerne”, som DONG anfø-
rer.  
301.            Det er derimod sekretariatets opfattelse, at forhandlingsprincippet ikke kan 
eller skal forstås så konkret og indskrænkende, at tilsynet kun har ret til at tage stilling til 
konkrete forhandlings-resultater, men at tilsynet nødvendigvis kan træffe afgørelser, som 
de facto er ex post i forhold til de anvendte indikative priser/vilkår, men som samtidig er 
generelle og fremadrettet i forhold til fremtidige kontrakter på området.  
302.            Sekretariatet anerkender imidlertid, at det ikke er fuldstændig klart, hvorledes 
lovgiver ønsker, at tilsynet skal udøve sine kompetencer i forhold til priser/vilkår i forhold 
til det grundlæggende, og dette er baggrunden for, at tilsynet i denne konkrete sag vil 
tilkendegive sin vurdering i stedet for at træffe en forvaltningsretlig afgørelse. Energitil-
synet forventer herefter, at fremtidige forhandlinger om adgang sker med udgangspunkt i 
Energitilsynets tilkendegivelse.  
303.            Endvidere har DONG i sit høringssvar givet udtryk for, at Energitilsynet ikke kan 
tilbagekalde eller ændre sin afgørelse fra 2009 til ugunst for adressaten. 2009 afgørelsen 
binder ifølge DONG derfor Energitilsynet, og DONG har en berettiget forventning om, at 
2009 afgørelsen i al væsentlighed opretholdes.  
304.            Sekretariatet gør opmærksom på, at sekretariatet i denne sag ikke ændrer sin 
afgørelse fra 2009, men kommer med en tilkendegivelse, som ikke er en forvaltningsretlig 
afgørelse.  
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305.            Det skal i den forbindelse nævnes, jf. også ovenfor, at det udkast, som DONG 
har kommenteret, ganske rigtig er et udkast til en afgørelse, hvorfor DONG naturligvis er 
berettiget til at argumentere for, at der er tale om en tilbagekaldelse af en gunstig forvalt-
ningsafgørelse, mens sekretariatet i sit oprindelige høringsudkast har taget udgangspunkt 
i, at der var tale om en ny og fremadrettet afgørelse.  
306.            Endvidere finder DONG, at det er tendentiøst og udtryk for et uhjemlet – og 
dermed retspolitisk – standpunkt, når det i sekretariatets punkt 103 (i høringsudkastet) 
konkluderes, at ”opstrømsrørledningsaktiviteten er således hverken selskabsmæssigt eller 
regnskabsmæssigt adskilt fra det selskab, der handler på engrosmarkedet”, idet den sel-
skabsmæssige og regnskabsmæssige behandling af opstrømsaktiviteten er i fuld overens-
stemmelse med gældende lovgivning.  
307.            Sekretariatet må afvise en sådan påstand om ”retspolitisk standpunkt”. Der er 
alene tale om en konstatering og beskrivelse af faktuelle forhold, hvor det – qua formule-
ringen ”da det ikke er et lovkrav” netop understreges, at det er i overensstemmelse med 
gældende lovgivning. Sekretariatet finder det tværtimod relevant og nødvendigt at be-
skrive disse faktuelle forhold i forbindelse med sagens oplysning.  
308.            Endelig er DONG ikke enig med Energitilsynet i, at det udgør et problem for et 
velfungerende marked i Danmark, at opstrømsaktiviteten ikke er selskabsmæssigt adskilt 
fra øvrige aktiviteter. Der ville i givet fald være tale om, at Danmark på dette område ville gå 
længere i reguleringen af opstrømsaktiviteter, end de øvrige EU-lande. En drøftelse af den-
ne problemstilling må, ifølge DONG, også inddrage spørgsmålet om adgang til platforme og 
andre opstrømsanlæg.  
309.            Det er sekretariatets vurdering, at det vil være en fordel for det danske marked, 
at der er en selskabsmæssig adskillelse mellem opstrømsaktiviteten og øvrige kommerciel-
le aktiviteter, for så vidt angår den del af opstrømsrørledningerne, der som de eneste 
rørledninger kan transportere naturgas fra produktionsfelterne i Nordsøen ind til det 
danske marked. Disse ledninger udgør de facto et naturligt monopol og bør derfor blive 
selskabsmæssigt adskilt fra kommercielle aktiviteter, uanset om Danmark på dette områ-
de ville gå længere end de øvrige EU lande. Sekretariatet skal i øvrigt bemærke, at det er 
Energitilsynets pligt, jf. § 43 i Naturgasforsyningsloven, at rette henvendelse til ministe-
ren om forhold af betydning for naturgasområdet.  
310.            For så vidt angår spørgsmålet om adgang til platforme og andre opstrømsan-
læg er sekretariatet enig med DONG i, at disse forhold også er af betydning, hvorfor se-
kretariatet fremadrettet forventer at vurdere disse forhold.  

DONGs bemærkninger til de økonomiske beregninger 
311.            DONG samt DONGs rådgiver PricewaterhouseCoopers (PwC) anfører som over-
ordnet synspunkt, at transport af gas via søledninger,[57] er en kommerciel aktivitet, hvor 
forskellige systemer konkurrerer med hinanden, og hvor tariffen fastsættes ved forhandling. 
DONG har opbygget en model for tariffer, som ifølge DONG tager udgangspunkt i en inve-
stortilgang, hvor anlægskapitalen i rimeligt omfang forrentes og afskrives inden for anlæg-
gets løbetid under hensyntagen til de forbundne risici. Energitilsynets model er efter 
DONGs opfattelse baseret på en form for indtægtsrammeregulering, der implicit bygger på 
en investering med begrænsede risici.  
312.              Efter sekretariatets opfattelse rummer Energitilsynets økonomiske model en 
behørig hensyntagen til de konkrete risici, som investeringer i opstrømsrørledninger i den 
danske del af Nordsøen indebærer. Energitilsynets model tillader således en forrentning 
af den investerede kapital, som er signifikant højere end fx den tilladte forrentning af 
indtægtsrammeregulerede naturgasdistributionsvirksomheder. Derfor ser sekretariatet 
ikke en modsætning mellem Energitilsynets model og en ”investortilgang”, som anført af 
DONG.  
313.            Sekretariatet skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der ikke er ændret 
grundlæggende på tilgangen til vurderingen af et rimeligt tarifniveau i forhold til 2009 
afgørelsen. I den forstand er der ikke tale om en ny tilgang til rammevilkårene for op-
strømstariffer, men alene korrektioner for en beregningsfejl samt justeringer af enkelte 
parametre, hvoraf justering af mængdeforudsætningerne udgør den væsentligste.     
314.            Desuden skal det bemærkes, at DONGs opstrømssystem de facto har udgjort et 
monopol på fysisk transport af gas til det danske gasmarked fra etableringen af anlægget 
i 1980 og frem til den delvise markedsåbning i 2000 og den fulde danske markedsåbning i 
2004. I 2010 blev 97 pct. af al gas, der fysisk blev transporteret til det danske gasmarked 
transporteret via Tyra-Nybro søledningen.  DONGs opstrømsrørledninger kan med andre 
ord betegnes som et naturligt monopol for transport af gas fra Nordsøen til det danske 
marked.  
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315.            DONG angiver, at forskellen mellem Energitilsynets og DONGs model først og 
fremmest er forskellen i volumener, hvor DONG har en konservativ tilgang som følge af de 
kommercielle risici ved usikkerheden på det fremtidige marked.  Ifølge DONGs beregninger 
betyder forskellen i tilgang en forskel i tarif på 18 øre/m3.  
316.            [Afsnit fjernet pga. forretningsmæssige følsomme oplysninger]  
317.            Foruden det overordnede synspunkt har DONG angivet en række specifikke 
bemærkninger vedrørende antagelserne i Energitilsynets økonomimodel. Disse gengives og 
kommenteres kort nedenfor.  
318.            DONG bemærker, at Energitilsynets model bør korrigeres for skat i WACC’en i 
perioden 1980 – 1999. Såfremt der foretages en sådan korrektion af WACC’en, giver det en 
effekt på +14 øre/m3 i forhold til udgangspunktet i Energitilsynets model.  
319.            Efter sekretariatets vurdering vil det ikke være korrekt at kompensere DONG 
for en skattebetaling, der ikke er ydet. Eftersom DONGs opstrømsrørledningsaktiviteter 
ikke har været selskabsmæssigt adskilt fra de øvrige aktiviteter i DONG Naturgas A/S, 
har der ikke fundet en regnskabsmæssigt opgjort betaling for DONGs egen brug af rør-
ledningen sted. Dermed er den i modellerne antagelsesmæssigt forudsatte indtægt fra 
opstrømsaktiviteten ikke forbundet med faktisk skattebetaling. Såfremt DONG fremadret-
tet kan dokumentere skattebetalinger vedrørende rørledningsaktiviteten, der bør indreg-
nes, foreligger der nye oplysninger i sagen, som sekretariatet vil vurdere.  
320.            DONG og PwC bemærker, at de historiske kreditrisikotillæg, der er indregnet i 
WACC’en bør justeres. PwC beregner et sæt af historiske kreditrisikotillæg, baseret på Reu-
ters løbende opgørelse heraf.  Effekten på den resulterende tarif i forhold til Energitilsynets 
model udgør ifølge DONG 3 øre/m3.  
321.            Sekretariatet bemærker, at det statsejede aktieselskab DONG Naturgas A/S i 
anlægsperioden for naturgasprojektet i Danmark, herunder opstrømssystemet, har kun-
net foretage låntagning med lav kreditrisiko. Dette bør indgå i den konkrete vurdering af 
kreditrisikotillæg, hvilket ikke ses at være tilfældet i PwC’s beregning.  
322.            DONG og PwC bemærker, at markedsrisikopræmien på 4,5 pct. bør justeres. 
Dette baseres på en estimering for perioden 1980-1997 samt 2000 på baggrund af Professor 
Aswath Damodarans konklusioner i ”Equity Risk Premiums (ERP: Determinants, Estimati-
on and Implications – the 2011 Edition)”. Effekten heraf udgør ifølge DONGs beregninger 
+3 øre/m3 på den resulterende tarif, i forhold til Energitilsynets model.  
323.            Sekretariatet bemærker hertil, at markedsrisikotillægget i Energitilsynets mo-
delberegning er baseret på dels Dimson, Marsh og Staunton[58], som estimerer et histo-
risk, langsigtet markedsrisikotillæg for en række lande, herunder Danmark og Revision & 
Regnskabsvæsen nr. 12 2008, hvor der analyseres bl.a. fastsættelsen af markedsrisikotil-
lægget i lyset af udviklingen på de finansielle markeder. Samlet set finder sekretariatet 
ikke, at et markedsrisikotillæg på 4,5 pct. er urimeligt.  
324.            Afslutningsvis vedrørende DONGs høringssvar om de økonomiske modelbereg-
ninger skal sekretariatet bemærke, at DONG i sit høringssvar alene har forholdt sig til den 
af de af sekretariatet fremlagte modelberegninger, der giver det mest gunstige udgangs-
punkt for vurderingen af en rimelig tarif (6 øre/m3 i sekretariatets model 1B). Sekretaria-
tet kan ikke anerkende, at denne model er den mest relevante, når DONG i øvrigt argu-
menterer for i højere grad at betragte opstrømsaktiviteten som en ”stand alone” aktivitet, 
fx med hensyn til indregning af skat i WACC’en.  Model 1 B tager således i beregningen af 
det akkumulerede overskud ikke højde for, at den historiske tarif bør opgøres som en ka-
pacitetstarif svarende til den nugældende og ikke en volumentarif, (som ikke svarer til den 
dokumenterede tarif, som er indgået med tredjepart). Model 1A tager netop udgangspunkt 
i en kapacitetstarif svarende til det nugældende vilkår, og under forsigtige antagelser 
herom, fås et grundlag for en skønnet rimelig tarif på minus 10,3 øre/m3. I lyset af DONGs 
betragtninger om investortilgang og ”stand alone” opgørelse af WACC er dette efter sekre-
tariatets vurdering det korrekte udgangspunkt for en sammenligning mellem modellerne.   

DONGs specifikke bemærkninger  
325.            DONG har angivet en række specifikke kommentarer til høringsudkastet. Neden-
for er angivet de væsentligste principielle bemærkninger fra DONG under specifikke kom-
mentarer samt sekretariatets bemærkninger hertil.   
326.            DONG kommenterer her bl.a. følgende formulering i høringsudkastet: ”Sam-
menfattende er der således to hovedårsager til, at Energitilsynet nu skal træffe en fornyet 
afgørelse vedrørende DONGs tariffer og vilkår for adgang til opstrømssystemet:” DONGs 
kommenterer hertil: ”Brugen af verbet ”skal” er ikke retvisende; Energitilsynet er uaf-
hængigt af Klima- og Energiministeriet, hvorfor Energitilsynet suverænt afgør, om denne 

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn58


ENERGITILSYNET |  Side 44/57 

anbefaling bør følges, jf. herved også § 78, stk. 3 i lovforslag L 87, som vedtaget den 28. april 
2011.”  
327.            Sekretariatet skal hertil bemærke, at brugen af verbet ”skal” naturligvis ikke er 
udtryk for, at Klima- og Energiministeriet har pålagt Energitilsynet at træffe en fornyet 
afgørelse, men alene er en konstatering af, at Energitilsynet skal drøfte og vurdere forhold 
om opstrømstariffer på dette Energitilsynsmøde.  
328.            [afsnit fjernet pga. forretningsmæssige følsomme oplysninger].  
329.            Endelig mener DONG ikke, at DONGs opstrømssystem og det norske system 
(GassLed) kan sammenlignes direkte, da ejerstrukturen er anderledes i GassLed (hvor 
Gassco er operatør), og producenterne, der er medejere, har fortrinsstilling til kapacitet i 
forhold til shippere uden produktion.  
330.            Sekretariatet har fået bekræftet direkte fra Gassco, at alle aktører der har ad-
gang til gas fra de norske produktionsfelter, kan få transporteret gas i de norske op-
strømsrørledninger. Sekretariatet finder på den baggrund, at det er relevant at sammen-
ligne det danske og norske opstrømssystem.     
331.            DONG oplyser, at Gassco i foråret 2011 har meddelt, at man ikke har valgt at 
indstille et projekt om en norsk tie-in til det danske opstrømssystem til godkendelse.  
332.            Sekretariatet tager denne oplysning til efterretning. Sekretariatet har fået 
oplyst, at blandt andet Energinet.dk og Mærsk fortsat arbejder for at etablere en løsning, 
hvorfor muligheden fortsat anses som relevant.  
333.            DONG anfører endvidere, at tariffer for UK-sektor skal korrigeres for følgende 
forhold: 1) konvertere Sm3 (standard kubikmeter) til Nm3 (normal kubikmeter)[59], 2) 
indekseres til 2010 tariffer og 3) at kursen mellem DKK og GBP er historisk lav.  
334.            Sekretariatet skal hertil bemærke, at forskellen mellem Sm3 og Nm3 ifølge 
DONG er 5,5 pct. Denne forskel er relativ beskeden. DONG angiver sin tarif til 13 øre/m3 
for 2011. Sammenligningen tager derfor udgangspunkt i 2011 tariffer for 2011. Der bør 
derfor ikke indekseres til 2010-tariffer som DONG skriver. Da sammenligningen sker for 
2011 tariffer, er der taget udgangspunkt i kursen mellem DKK og GBP i 2011. Det er ikke 
relevant at inddrage 10-årige gennemsnit, når sammenligningen sker for 2011. I øvrigt 
har DONG heller ikke anvendt tiårige gennemsnit for valutakurser i deres svar. DONG 
angiver ikke, hvilken eksakt statistik fra Danmarks Statistik, der er anvendt.  
335.            Det har derfor ikke været muligt at kontrollere DONGs estimat for valutakur-
sen. Sekretariatets anvendte valutakurs mellem DKK og GBP var 8,45 på tidspunktet for 
udsendelse af høringsudkastet. Tages der udgangspunkt i Nationalbanken’s valutakurs-
statistik (DNVALD: Valutakurser efter valuta, kurstype og opgørelsesmetode (dagsobser-
vationer)) for perioden jan 2011 til og med maj 2011 er den gennemsnitlig kurs 8,63. En 
anvendt kurs på 8,45 på tidspunktet for udsendelse af høringsudkastet virker således 
realistisk.  
336.            For så vidt de øvrige specifikke kommentarer fra DONG, har sekretariatet taget 
disse til efterretning, og hvor relevant indarbejdet/justeret disse i tilsynsnotatet.  

Lovgrundlag 
Naturgasforsyningsloven 
337.            Naturgasforsyningslovens § 1 angiver lovens formål:  
”Stk. 1. Lovens formål er at sikre, at landets naturgasforsyning tilrettelægges og gennem-
føres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø 
og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning give forbrugerne adgang 
til billig naturgas.  
Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en 
bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser, samt sikre en effektiv 
anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for handel med 
naturgas.”   
338.            Det følger af naturgasforsyningslovens § 21 om adgang til opstrømsrørledninger:  
 ”Klima- og energiministeren fastsætter efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat 
udvalg regler for adgang til opstrømsrørledningsnet, herunder faciliteter, som yder tekni-
ske tjenester i forbindelse med sådan adgang, bortset fra de dele af sådanne net og facili-
teter, der benyttes til lokale produktionsaktiviteter ved et felt, hvor gassen produceres. I § 
2 fremgår, at ”Klima- og energiministeren fastsætter regler om bilæggelse af tvister ved-
rørende adgang til opstrømsrørledningsnet.”   
339.            Det følger bl.a. af bemærkningerne til naturgasforsyningslovens § 21, at ”[...] Ved 
fastsættelse af reglerne skal det sikres, at gasdirektivets krav om adgang til opstrømsrørled-
ningsnet opfyldes. Det fremgår af direktivets artikel 23, at medlemsstaterne ved fastsættelse 
af regler om adgang til opstrømsrørledningsnet skal have som målsætning, at der foreligger 
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en rimelig og åben adgang, at der skabes et konkurrencepræget marked for naturgas, og at 
ethvert misbrug af dominerende stilling undgås, idet der tages hensyn til sikre og regelmæs-
sige forsyninger, kapacitet, der er eller hurtigt kan stilles til rådighed, og beskyttelse af mil-
jøet. [...]”  
340.            Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne, at ”Når reglerne om adgang til 
opstrømsrørledningsnet ikke foreslås fastsat i naturgasforsyningsloven, hænger det sam-
men med, at gasdirektivets artikel 23 om adgang til opstrømsrørledningsnet er mindre klar 
end bestemmelserne om adgang til transmissions- og distributionsnet samt lagre, og at det 
endnu ikke er afklaret, hvordan de øvrige lande vil implementere bestemmelsen. Det be-
mærkes, at regeringen under forhandlingerne om gasdirektivet lagde vægt på, at åbningen 
af det danske marked, som indebærer adgang til at bruge naturgasnettet på dansk område, 
forudsatte, at danske købere og sælgere af naturgas i samme omfang kunne få adgang til 
netsystemerne i andre lande, og dermed til de enkelte naturgasproducenter og købere. Be-
myndigelsen til ministeren gør det muligt at inddrage dette hensyn ved udmøntningen af § 
21. Der sigtes mod at give samme adgang til opstrømsledninger som til transmissionsnettet 
i takt med, at Danmarks nabolande giver en tilsvarende adgang.”  
341.            Naturgasforsyningslovens § 43 giver Energitilsynet hjemmel til at orientere mini-
steren om forhold, der har betydning for tilsynets opgaver. Det følger af bestemmelsen:  
”Energitilsynet gør økonomi- og erhvervsministeren [nu klima- og energiministeren] 
opmærksom på forhold, som tilsynet mener, kan have betydning for løsningen af opga-
verne med blandt andet udstedelse, ændring og kontrol med bevillinger.”  
Bekendtgørelsen om adgang til opstrømsrørledningsnettet 
342.            Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, at:  
”Naturgasselskaber og kunder med ret til valg af leverandør[60], jf. § 8 i lov om natur-
gasforsyning, kan mod betaling få adgang til opstrømsrørledningsnet, herunder de facili-
teter, som yder tekniske tjenester i forbindelse med sådan adgang, bortset fra de dele af 
sådanne net og faciliteter, der benyttes til lokale produktionsaktiviteter ved et felt, hvor 
gassen produceres.”    
343.            Det følger af § 2, at:  
”Ved opstrømsrørledningsnet forstås i denne bekendtgørelse enhver rørledning eller et-
hvert net af rørledninger, der drives og/eller er anlagt som en del af et olie- eller gaspro-
duktionsanlæg eller anvendes til at lede naturgas fra et eller flere sådanne anlæg til et 
behandlingsanlæg, en behandlingsterminal eller en endelig kystlandingsterminal.”   
344.            I § 3, stk. 5, angives, i hvilke situationer ejer eller operatør kan nægte at give 
adgang:  
 ”Ejer eller operatør kan nægte at give adgang til sit opstrømsrørledningsnet, når det er 
nødvendigt 1) fordi de tekniske specifikationer er indbyrdes uforenelige, og dette problem 
ikke kan løses rimeligt let, 2) for at undgå vanskeligheder, som ikke kan overvindes rime-
ligt let, og som kan være til skade for en effektiv eksisterende og planlagt fremtidig kul-
brinteproduktion, herunder fra felter med marginal økonomisk rentabilitet, 3) for at re-
spektere behørigt dokumenterede rimelige behov hos ejeren eller operatøren af opstrøms-
rørledningsnet for transport og forarbejdning af gas og de interesser, som alle andre 
potentielt berørte brugere af opstrømsrørledningsnettet eller relevante forarbejdnings- 
eller håndteringsfaciliteter har.”   
345.            § 5 omhandler prisfastsættelsen, ikke-diskrimination og anmeldelse til Energitil-
synet:  
§ 5, stk. 1. Priser og betingelser for ydelser i forbindelse med adgang fastsættes ved for-
handling mellem ansøger om adgang til et opstrømsrørledningsnet og dets ejer eller ope-
ratør.  
§ 5, stk. 2. Priser og betingelser fastsættes således, at der ikke diskrimineres mellem ansø-
gere.  
§ 5, stk. 3. Priser og betingelser anmeldes til Energitilsynet.”     
346.            Energitilsynets tilsyn følger af § 6.  
”§ 6, stk. 1. Energitilsynet fører tilsyn med, at priser og betingelser i henhold til § 5, stk. 1 
og 2, er rimelige.  
§ 6, stk. 2. Energitilsynet skal påbyde ejer eller operatør at ændre de i § 5 nævnte priser og 
betingelser, såfremt tilsynet finder, at de vil være i modstrid med reglerne i denne be-
kendtgørelse.”   
347.            Af § 6, stk. 3, fremgår det, hvilken dokumentation ejer eller operatør skal udleve-
re til Energitilsynet:    
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”§ 6, stk. 3. Ejer eller operatør skal på forlangende udlevere den dokumentation til Energi-
tilsynet, som tilsynet skønner nødvendig til varetagelse af de opgaver, det er pålagt i hen-
hold til denne bekendtgørelse.”   
348.            Det følger af § 7, at Energitilsynet også behandler tvister opstået i forbindelse 
med ansøgninger om adgang til opstrømsrørledningsnet.  
”§ 7. Energitilsynet behandler tvister opstået i forbindelse med ansøgninger om adgang til 
opstrømsrørledningsnet.  
Stk. 2. Hvis forhandlinger om adgang, jf. § 3, ikke fører til indgåelse af en aftale inden for 
en frist, som må anses for at være rimelig og sædvanlig for indgåelse af lignende aftaler 
om transport af naturgas i opstrømsrørledninger, kan en part indbringe sagen for Ener-
gitilsynet til mægling eller til afgørelse.  
Stk. 3. Ansøger om adgang kan klage til Energitilsynet over  
1)    at forhandlinger om adgang ikke sker i henhold til § 3,  
2)    at der ikke gives adgang til et opstrømsrørledningsnet i henhold til § 3 eller  
3)   over priser og betingelser for en ansøgt adgang til et opstrømsrørledningsnet.  
Stk. 4. Energitilsynet kan, efter forhandling med de berørte parter, give ejer eller operatør 
påbud om, hvordan forhandlingerne om adgang skal tilrettelægges, eller at adgang skal 
gives og fastsætte priser og betingelser for denne adgang.  
Stk. 5. Energitilsynet skal lægge vægt på markedets praksis for aftaler af tilsvarende va-
righed og omfang”.   
349.             Af § 9 ses det om bødestraf:  
”Den, der undlader at efterkomme påbud eller andre afgørelser i medfør af denne be-
kendtgørelse, kan pålægges bødestraf.” Og i stk. 2 ”Selskaber m.v. (juridiske personer) kan 
pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.”  

Gasdirektivet[61] 
350.            Gasdirektivets artikel 34 vedrører adgang til opstrømsrørledningsnet (ud-
drag):”Medlemsstaterne beslutter i overensstemmelse med de relevante retsakter, hvordan 
den i stk. 1 omhandlede adgang gives. Medlemsstaterne skal have som målsætninger, at der 
foreligger en rimelig og åben adgang, at der skabes et konkurrencepræget marked for natur-
gas, og at ethvert misbrug af dominerende stilling undgås, i det de tager hensyn til sikre og 
regelmæssige forsyninger, kapacitet, der er eller hurtigt kan stilles til rådighed, og beskyttel-
se af miljøet.”  

Forslag til forordning om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne.  
351.            Kommissionen har udarbejdet et forslag til en forordning omkring integritet og 
gennemsigtighed på energimarkederne[62] (engros). Energistyrelsen har i december 2010, 
på vegne af Kommissionen, sendt forslaget i høring hos relevante danske aktører, bl.a. 
Energitilsynet. Forslaget er nu i behandling i Europa-parlamentet og Rådet, og efter Kom-
missionens planer sigtes der på en vedtagelse omkring slutningen af 2011.  
352.            Forslaget går ud på, at indføre harmoniserede bestemmelser, som sikrer gen-
nemsigtighed og integritet på energimarkederne. Forordningen finder anvendelse på handel 
med engrosenergiprodukter.  

Begrundelse  
353.            Energitilsynet fører tilsyn med, at priser og betingelser for tredjepartsadgang til 
opstrømsrørledningsnettet er rimelige og ikke-diskriminerende. Energitilsynet skal (sekre-
tariatets markering) påbyde ejer eller operatør at ændre priser og vilkår, hvis priser og vil-
kår ikke er i overensstemmelse med opstrømsbekendtgørelsen, jf. § 6, stk. 2.  
354.            Der er forhandlet adgang til opstrømsrørledningsnettet. Dette indebærer imid-
lertid ikke, at Energitilsynet ikke kan foretage en vurdering af rimeligheden af givne (indi-
kative) tariffer og vilkår, som jo danner et vigtigt udgangspunkt for en forhandling mellem 
tredjeparter og DONG.  
355.            Energitilsynet vil konkret – i form af en tilkendegivelse vurdere de indikative 
tariffer og vilkår for adgang til opstrømssystemet. Energitilsynets vurdering er udtryk for 
den praksis, tilsynet vil lægge til grund ved Energitilsynets konkrete vurdering af rimelighe-
den af fremtidige tredjepartsaftaler anmeldt af DONG.  
356.            Det ses af direktivets artikel 34 (om adgang til opstrømsrørledningsnet) - hvilket 
er gentaget i bemærkningerne til naturgasforsyningslovens § 21 om adgangen til opstrøms-
rørledningsnettet - at medlemsstaterne ved fastsættelse af regler om adgang til opstrøms-
rørledningsnet skal have som målsætning, at der foreligger en rimelig og åben ad-
gang, at der skabes et konkurrencepræget marked for naturgas, og at ethvert 
misbrug af dominerende stilling undgås (sekretariats markering). Energitilsynets 
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vurdering af rimelighed og ikke-diskrimination i forhold til tredjepartsadgang til det danske 
opstrømssystem skal derfor ses i lyset af disse målsætninger.    
357.            Endvidere skal Energitilsynet, såfremt tilsynet agerer tvistbilæggelsesmyndighed 
ved en eventuel konkret tvist, lægge vægt på markedets praksis for aftaler af tilsvarende 
varighed og omfang, jf. § 7, stk. 5. Det anses derfor som naturligt, at Energitilsynet i en 
rimelighedsvurdering inddrager forhold i andre lande til sammenligning, også selvom der 
ikke er tale om en egentlig tvist. Sammenligning med andre lande eller tilsvarende marke-
der indgår i øvrigt som et almindeligt element ved Energitilsynets vurdering af tilsvarende 
forhold som fx en vurdering af forhold på naturgastransmissionsområdet på land.     
358.            Kravet om rimelighed og ikke-diskrimination er væsentlige elementer i Energitil-
synet vurdering af opstrømstariffer og vilkår. Bortset fra ovenstående supplement til forstå-
elsen af rimelighedsbegrebet, er rimelighedsbegrebet ikke nærmere defineret i opstrømsbe-
kendtgørelsen.    
359.            Udgangspunktet er således, at Energitilsynet skal vurdere, om tariffer og vilkår 
for adgang til opstrømsrørledningsnet er rimelige og ikke-diskriminerende. Energitil-
synet er tillagt et skøn i sin vurdering, og kan bl.a. se på praksis i andre lande (tilsvarende 
markeder). I en vurdering af rimeligheden, kan der hentes støtte i direkti-
vet/bemærkningerne til naturgasforsyningslovens bestemmelse om adgang til opstrøm 
(rimelig og åben adgang, skabelse af konkurrencepræget marked for naturgas og at undgå 
ethvert misbrug af dominerende stilling).  
360.            I rimelighedsvurderingen af et givent tarifniveau vil Energitilsynet vurdere, om 
tariffen er fastsat under hensyntagen til selskabets omkostninger, herunder en rimelig for-
rentning af den investerede kapital, se også ovenfor i afsnittet om modeller for tariffastsæt-
telse. Hvorledes tarifniveauet – hvilket også inkluderer en såkaldt indikativ tarif – relaterer 
sig til de bagvedliggende omkostninger, anses som et væsentligt element til vurdering af 
rimeligheden af en given tarif. Det er Energitilsynets opfattelse, at såfremt en tarif ligger 
væsentligt over de bagvedliggende omkostninger, indikerer dette – alt andet lige – at tarif-
fen ikke er fastsat på et rimeligt niveau.    
361.            I en rimelighedsvurdering af vilkår for adgang vil Energitilsynet forholde sig 
til grundlæggende forhold som den type produkter, der tilbydes, og fleksibilitet – fx balan-
ceringskrav. Endvidere vil Energitilsynet forholde sig til graden af transparens og øvrige 
forhold, der kan virke begrænsende for aktørernes adgang til og brug af systemet.  
362.            Samlet set og på baggrund af ovenstående vil Energitilsynet i nærværende sag – 
med udgangspunkt i kriterierne om rimelighed og ikke-diskrimination - derfor foreta-
ge en vurdering af:  

 tarifniveauet for transport af naturgas i DONGs opstrømsrørledninger.  

 øvrige væsentlige adgangsvilkår i DONG opstrømsrørledninger, fx adgang til korte 
transportprodukter og balanceringsvilkår.  

 markedets behov for gennemsigtighed (transparens) ved opstrømsaktiviteterne i Nordsø-
en, hvilket har en afsmittende effekt på resten af engrosmarkedet  

 placering af DONGs opstrømsaktivitet i relation til kravet om en lige behandling (ikke-
diskrimination) af aktørerne . 

363.            Energitilsynet vil forholde sig til om tariffen afspejler de bagvedliggende om-
kostninger, herunder en rimelig forrentning af kapitalen, forhold på tilsvarende markeder 
(andre lande), at vilkår bør afspejle de rammer systemet sætter, at tredjepartsaktører bør 
have adgang til samme produkter og samme fleksibilitet som ejer/operatøren selv, at ad-
gang til transport skal være så ukompliceret som muligt og at tariffer og vilkår ikke må ud-
gøre en reel barriere for adgangen til at transportere naturgas til det danske marked.  

Tarifniveau for adgang til DONGs opstrømsrør-ledninger 
364.            Energitilsynet skal ifølge lovgrundlaget føre tilsyn med, om opstrømtariffer er 
rimelige. Dette indebærer, at tilsynet skal foretage et skøn vedrørende rimeligheden af 
DONGs opstrømtariffer. Energitilsynet baserer dette skøn på en række elementer, som 
tilsammen danner grundlag for et rimeligt tarifniveau. Disse elementer beskrives nedenfor.  
365.            Energitilsynet har konstateret en fejl i modelgrundlaget for tilsynets 2009-
afgørelse. Fejlen vedrørte indregning af afskrivninger i de akkumulerede investeringer. Da 
fejlen kan have væsentlig indflydelse på vurderingen af det rimelige tarifniveau, har Energi-
tilsynet besluttet at tage sagen op igen.  
366.            Med alle øvrige parametre og forudsætninger i 2009-afgørelsen holdt uændret, 
betyder fejlen vedrørende indregning af afskrivninger, at grundlaget for at bedømme rime-
ligheden af DONGs opstrømtariffer forrykkes markant. Udgangspunktet for vurderingen af 
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tarifniveauet er nu 5,8 øre/m3. I 2009-afgørelsen accepterede Energitilsynet et tarifniveau 
på 12,5 øre/m3 (2008 prisniveau).  
367.            På baggrund af anbefalingen i Klima- og Energiministeriets rapport om natur-
gasinfrastruktur i Danmark har Energitilsynet tillige foretaget en gennemgribende revurde-
ring af grundlaget for 2009 afgørelsen.  
368.            Samlet set viser de justerede modelberegninger, at udgangspunktet for et rime-
ligt tarifniveau under hensyntagen til modellernes usikkerhed skønsmæssigt kan fastsættes 
til 4,9-6,5 øre/m3. Den øvre grænse er fastsat ud fra den model variant (model 1), hvor hele 
den historiske periode inddrages – efter samme princip som i 2009-afgørelsen[63].  
369.            De justerede modelberegninger indeholder generelt en række forbedringer i 
forhold til modellen, der lå til grund for 2009-afgørelsen:  
370.            For det første inddrages kapacitetsreservationer i estimeringen af det historiske 
og fremadrettede indtægtsgrundlag frem for, at modellen alene baseres den gasvolumen, 
der er ført gennem opstrømrørledningerne til Nybro. Dermed bringes modellen i overens-
stemmelse med de faktisk konstaterbare vilkår, der er knyttet til tariffen; nemlig at trans-
portkunder skal betale for den bestilte kapacitet og ikke blot for den faktisk anvendte volu-
men. Denne forbedring ændrer markant grundlaget for fastsættelsen af en rimelig tarif.      
371.         For det andet har Energitilsynet valgt at inddrage både Energistyrelsens prognose 
for produktion af salgsgas (gasproduktion fratrukket reinjektion, forbrug til brændstof og 
flaring) og oplysningerne i DONGs mængdeprognose som mængdeforudsætning ved esti-
meringen af de fremtidige gasmængder i Nordsøen, frem for alene at basere modellen på 
DONGs egen mængdeprognose.    
372.            For det tredje har Energitilsynet fået nye oplysninger om det historiske indtje-
ningsgrundlag i DONGs opstrømledninger.  
373.            [Afsnit fjernet pga. forretningsmæssige følsomme oplysninger].  
374.            Som et yderligere element i vurderingen har Energitilsynets sekretariat indsam-
let oplysninger om tarifniveau og regulering af opstrømsystemerne i omkringliggende lande 
med gasproduktion og opstrøm infrastruktur (Norge og UK - det har ikke været muligt at få 
konfirmerede oplysninger fra Holland). Endvidere har sekretariatet indsamlet oplysninger 
om transportomkostningerne ved import af gas til Danmark fra den hollandske handels-
plads for gas (gashub) TTF.   
375.            Sammenligningen med opstrømtarifferne i Norge og UK viser, at tariffen i det 
danske opstrømsystem på 13 øre/m3 er en af de højeste i regionen.  
376.            En høj tarif i opstrømssystemet kan have konsekvenser for (undersøgelses) akti-
viteten i Nordsøen og derfor for de fremtidige investeringer i efterforskning og produktion 
af naturgas. På den baggrund kan en høj tarif få betydning for fremtidige forsyninger af gas 
til Danmark (og Sverige).  
377.            Som et supplement kan det tilføjes, at sammenligningen med transportomkost-
ninger fra den hollandske gashub TTF til Danmark viser, at det med DONG’s nuværende 
opstrømtarif er mere end dobbelt så dyrt pr. m3 at transportere gas fra danske produktions-
felter til entrypunktet af det danske transmissionssystem ved Nybro (13 øre/m3) end fra 
TTF handelspladsen til entrypunktet ved Ellund (5 øre/m3).  
378.            Det er ikke uden videre entydigt at sammenligne opstrømstariffer og transmissi-
onstariffer isoleret set – men set i et større perspektiv, så vil tariffen fra en handelsaktørs 
synspunkt være ”sammenlignelige” – dvs., de vil være i ”konkurrence”, da tariffen opstrøms 
eller fra TTF via transmissionssystemet udgør de omkostninger, aktøren betaler for at 
transportere gas til Danmark.  
379.            Dermed virker forskellen (7-8 øre/m3) som en egentlig barriere, i form af højere 
omkostninger for aktøren for at få adgang til gas via opstrømsrørledningerne til det danske 
marked. Eftersom tilsynets beregningsmodel viser, at DONGs omkostninger inkl. forrent-
ning, ikke understøtter et så højt tarifniveau, finder Energitilsynet, at denne barriere må 
betragtes som værende urimelig og i strid med målsætningen om en åben og lige markeds-
adgang, og at der skabes et konkurrencepræget marked for naturgas, jf. EU's gasdirektiv 
(artikel 34), bemærkningerne til naturgasforsyningslovens § 21 samt naturgasforsyningslo-
vens formålsbestemmelse i § 1 om at sikre overensstemmelse med forsyningssikkerhed, 
samfundsøkonomi og konkurrence.          
380.            Endvidere viser sekretariatets analyse, at det nuværende opstrømtarifniveau 
udgør mellem 4-11 pct.[64] af engrosprisen for gas på den danske gasbørs Nordpool Gas. 
Dermed udgør transportelementet en ikke uvæsentlig del af den potentielle indtjening ved 
salg af gas på engrosmarkedet i Danmark.  
381.            På baggrund af ovenstående elementer - korrektion for fejl i 2009 afgørelsen til 
et tarifniveau på 5,8 øre/m3, justering af modelberegning til et tarifniveau på 4,9-6,5 øre/m3 
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(med de aktuelle grundparametre), sammenligning med tariffer og vilkår i omkringliggende 
lande, og de negative konsekvenser for et velfungerende dansk naturgasmarked af høje 
tariffer i opstrømledningen, som ikke understøttes af de bagvedliggende omkostninger, 
risiko for at for høje tariffer får konsekvenser for fremtidige investeringer i efterforskning og 
produktion af naturgas i Nordsøen, at for høje tariffer kan give afsmittende effekt på den 
fremtidige forsyning af gas og endelig, under hensyntagen til modellernes usikkerhed, jf. 
også følsomhedsberegningerne ovenfor i modelafsnittet – er det Energitilsynets vurdering, 
at DONG’s indikative opstrømstarif – alt andet lige - ikke bør overstige ca. 7 øre/m3 ved 
uændrede øvrige transportvilkår for at leve op til opstrømbekendtgørelsens bestemmelser 
om et rimeligt tarifniveau.  
382.            Ved vurdering af rimeligt tarifniveau i fremtidige tredjepartsaftaler om transport 
i opstrømssystemet (Tyra – Nybro samt Syd Arne/Harald – Nybro) vil Energitilsynet fore-
tage et konkret skøn, som i udgangspunktet baseres på beregningsmodellerne 1-3 med ak-
tuelle grundparametre, tarifniveau for opstrømstransport i omkringliggende lande, trans-
portomkostninger til det danske marked samt den aftalte sammensætning af vilkår og tarif-
struktur i de konkrete transportaftaler i øvrigt.  
383.            DONG finder i sit høringssvar at et tarifniveau på 7 øre/m3 er urimeligt lavt, men 
har imidlertid tilbudt at reducere den nugældende indikative tarif fra 13 øre/m3 til 10 
øre/m3 for en standardtransportaftale. Dette ligger efter Energitilsynets vurdering fortsat 
over et rimeligt niveau. DONG’s forslag om en ændret tarifstruktur med et niveau på samlet 
10 øre/m3 i sammenhæng med andre justeringer af standardvilkår er efter Energitilsynets 
vurdering perspektivrigt.  
384.            Energitilsynets sekretariat vil derfor på baggrund af Energitilsynets tilkendegi-
velse indlede drøftelser med DONG om en samlet justering af niveau, tarifstruktur og ad-
gangsvilkår i øvrigt, som kan offentliggøres af DONG fremadrettet.           
385.            DONG har under sekretariatets undersøgelse og i sit høringssvar tilkendegivet, at 
DONG finder det urimeligt, at Energitilsynet inddrager Energistyrelsens mængdeprognose i 
estimeringen af fremtidige mængder i Nordsøen frem for at basere skønnet på DONG’s 
mængdeprognose.  
386.            Energitilsynet er ikke enigt i DONGs synspunkt, men finder det derimod natur-
ligt at inddrage statens prognose for de fremtidige mængder i Nordsøen i sine modelbereg-
ninger frem for at basere modellen alene på DONGs forventninger. Energitilsynet skal be-
mærke, at DONG selv er part i sagen.  
387.            Imidlertid anerkender Energitilsynet, at der er usikkerhed om størrelsen af de 
fremtidige mængder, der kan transporteres gennem DONGs opstrømsrørledninger.  
388.            Denne usikkerhed går begge veje. På den ene side kan det vise sig, at der er stør-
re naturgasmængder, som skal transporteres end forudsat. Det vil blandt andet være tilfæl-
det, hvis der etableres en såkaldt norsk tie-in, dvs. en forbindelse mellem det danske og det 
norske opstrømsystem.  
389.            I dette tilfælde bør tariffen justeres ned for at sikre at indtjening og tarifniveau 
lever op til rimelighedskriterierne. Energitilsynets beregninger indikerer et niveau på 3-4 
øre/m3 ved en norsk tie-in.  
390.            Omvendt kan det ved markant lavere fremtidige mængder end forudsat vise sig, 
at DONG ikke kan oppebære en rimelig dækning af drifts- og kapitalomkostninger.  
391.            Energitilsynet er indstillet på at søge denne beskrevne mængdeusikkerhed neu-
traliseret i størst mulig grad. Derfor vil Energitilsynet fremadrettet årligt foretage en sam-
menligning mellem forudsatte og realiserede mængder i opstrømsystemet samt indhente 
opdaterede mængdeprognoser fra Energistyrelsen, DONG og andre aktører med indsigt i 
efterforskning og produktion på dansk sokkel samt produktion fra norsk sokkel, der forven-
tes at blive transporteret gennem dansk opstrømsinfrastruktur.  
392.            Til brug herfor forventer Energitilsynet fremover årligt at anmode DONG om at 
der indsendes opdateret mængdeprognose til Energitilsynet, herunder redegøres for, om 
den opdaterede mængdeprognose efter DONGs vurdering giver anledning til en justering af 
den til enhver tid indikative tarif, jf. opstrømsbekendtgørelsen § 6, stk. 3. Første gang Ener-
gitilsynet forventer at anmode DONG om at indsende opdateret mængdeprognose samt 
redegørelse til Energitilsynet er til udgangen af juni 2012.  
393.            På baggrund af eventuelle væsentlige justeringer i mængdeprognosen forventer 
Energitilsynet – i form af en tilkendegivelse - at angive et justeret niveau for en rimelig tarif 
for adgang til opstrømssystemet.  

Adgangsvilkår 
394.            Som ovenfor beskrevet skal de vilkår, der tilbydes ved transport i opstrømsrør-
ledninger være rimelige og ikke-diskriminerende, jf. bekendtgørelsens § 5 og § 6.  
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395.            Det er Energitilsynets vurdering, at rimelige vilkår bl.a. indebærer, at der som 
udgangspunkt ikke stilles strengere krav, end systemet og øvrige tekniske/fysiske forhold 
sætter af begrænsning. Det vurderes endvidere, at vilkår - for at være rimelige - ikke må 
fungere som en barriere for at en aktør reelt og forholdsvist ukompliceret kan transportere 
gas i systemet.  
396.            Princippet om ikke-diskrimination i adgangsvilkår må efter Energitilsynets 
vurdering indebære, at der som udgangspunkt gælder samme vilkår for ejer/operatøren selv 
og tredjepartsaktørerne. Dvs. tredjepartsaktører må ikke stilles dårligere end DONG og evt. 
andre infrastrukturejere i Nordsøen.  
397.            Energitilsynet vil i sin vurdering af rimeligheden ved DONGs vilkår for adgang til 
opstrømsrørledningerne supplere med kort at sammenligne med adgangsvilkår i andre 
lande.  

Korte transportprodukter 
398.            DONG tilbyder transportprodukter ned til 1 måneds varighed til tredjeparts-
transporter. DONG selv har imidlertid adgang til al den fleksibilitet, selskabet måtte have 
behov for til transport af egne leverancer til markedet.  
399.            Det betyder, at hvis en aktør fx kunne finde det attraktivt at levere gas til det 
danske marked i en kortere periode – fx et par dage eller en uge – så vil det for aktøren være 
forbundet med en risiko, at der kun kan reserveres en måneds kapacitet. Det hænger sam-
men med, at hvis det viser sig, at det kun er attraktivt for aktøren at sende gas ind til Dan-
mark i fx 1 uge, så skal aktøren betale for at transporten i en hel måned, uanset aktøren ikke 
gør brug af transporten. Dette kan blive dyrt for aktøren. Det kan derfor ikke udelukkes, at 
en given aktør undlader at sende gas til Danmark, da det typisk vil være vanskeligt for aktø-
ren at vurdere, hvor længe det eventuelt er attraktivt at sende gas ind til Danmark.  
400.            Tredjepartsaktører har derfor behov for fleksibilitet ved transport af gassen, og 
et månedsprodukt vil typisk ikke give aktørerne den nødvendige fleksibilitet for at kunne 
agere på markedet – dvs. fx hurtigt at kunne sende gas ind til det danske eller svenske mar-
ked.  
401.            Energitilsynet finder, at det er en barriere for adgang til transport af gas til mar-
kedet, at det ikke er muligt for tredjepartsaktører at købe kortere transportprodukter i op-
strømssystemet end månedsprodukter.  
402.            Det er Energitilsynets vurdering, at en rimelig adgang til transport i opstrømssy-
stemet så vidt muligt bør afspejle markedets behov, såfremt det er teknisk muligt for den 
pågældende operatør. Energitilsynet finder det ikke rimeligt, at DONG har adgang til al den 
fleksibilitet i transportprodukterne, som DONG ønsker at bruge, når tredjepartsaktører ikke 
har adgang til samme grad af fleksibilitet. Dette bidrager ikke til at skabe et konkurrence-
præget marked for naturgas, jf. også formålet med naturgasforsyningsloven (§ 1), bemærk-
ningerne til lovens § 21 og gasdirektivets artikel 34.  
403.            Sekretariatets drøftelse med aktørerne har vist, at aktørerne har behov for hur-
tigt at kunne transportere gas – og ned til en dags varighed.  
404.            I andre lande er det forskelligt, hvilke transportprodukter der tilbydes. I 
Gassco´s system (fra Norge til EU) tilbydes fx transportprodukter ned til en dags varighed, 
og i NOGAT (til Nederlandene) er det angiveligt også muligt at indgå aftale om dagsproduk-
ter.  
405.            DONG har tilkendegivet, at selskabet overvejer at tilbyde kortere produkter. 
Energitilsynet anerkender dette udspil fra DONG. Det skal i den forbindelse bemærkes, at 
Energitilsynet finder, at eventuelt dokumenterede ekstraomkostninger for DONG ved at 
udbyde disse produkter vil kunne blive afspejlet i tarifniveauet for et sådant produkt.  
406.            Samlet er det Energitilsynets vurdering, at en rimelig og ikke-diskriminerende 
adgang til DONGs opstrømsrørledninger indebærer, at DONG stiller korte transportpro-
dukter ned til en dags varighed til rådighed for tredjepartsaktørerne og offentliggør indika-
tive tariffer og vilkår herfor, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 6, stk. 1. Energitilsynet skal 
derfor opfordre DONG til så hurtigt som muligt at introducere disse kortere produkter.  

Balancering 
407.            Som ovenfor beskrevet skal transportkundernes gasleverancer i opstrømssyste-
met holde sig inden for et døgnbalancebånd. Hvis transportkundens gasleverancer over-
skrider balancebåndet, kommer kunden i ubalance og bliver opkrævet balancebetaling – et 
slags gebyr. Balancebetalingen er fastsat så relativt højt eller lavt – alt efter om kunden skal 
købe eller sælge gas til DONG for at komme i balance - at det skal give incitamenter til at 
blive i balance.  
408.            DONG har valgt samme principper for balancering, som i Energinet.dks trans-
missionssystem, og isoleret set forekommer et sådant balanceringsregime alt andet lige ikke 
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urimeligt, jf. også Energitilsynets 2009 afgørelse. DONG fungerer som ”balancing” shipper 
– dvs. DONG udligner aktørernes eventuelle ubalancer i Nybro ved at nednominere egne 
leverancer.      
409.            Balanceringsregimet kan imidlertid i visse tilfælde udgøre en barriere for aktø-
rerne i opstrømssystemet. Det gælder for aktører, der får gas fra marginale felter og fra de 
felter, hvor gassen produceres sammen med olie, og hvor gassen er et ”biprodukt” (associe-
ret gas). Det skyldes, at balanceringsregimet er tilrettelagt således, at det skal give incita-
menter til ikke at være i ubalance. Men aktører fra marginale felter samt fra felter, hvor 
gassen produceres med olie, har kun ringe mulighed for at påvirke egen ubalance. Endelig 
kan mangel på rettidig information fra felterne også være et problem, fordi aktørerne kan 
risikere ikke at kunne renominere i tide, så ubalance undgås, såfremt der sker produktions-
stop eller lign. Ovenstående forhold bekræftes ligeledes af en række aktører, sekretariatet 
har haft drøftelser med.   
410.            Som det ses af sagsfremstillingen ovenfor har DONG først adgang til oplysninger 
om allokering af gasproduktionen til DONG selv som aktør og til øvrige transportkunder 
ved platformene (leveringspunktet) efter det pågældende døgn og kan derfor ikke bidrage 
med løbende information til transportkunden om, hvorledes gassen allokeres til transport-
kunderne ved leveringspunktet (platformen Tyra).  
411.            Det er Energitilsynets opfattelse, at DONGs nuværende balanceringsregime – alt 
andet lige – isoleret set ikke forekommer urimeligt. Balanceringsregimet kan imidlertid i 
visse situationer udgøre en barriere for adgangen til opstrømssystemet, fordi der i op-
strømssystemet ikke er adgang til de samme fleksibilitetsredskaber, som findes i transmis-
sionssystemet – fx lager og balanceserviceaftale. Det er ikke i sig selv urimeligt, at der via 
balancegebyrer gives transportkunder incitamenter til at holde sig i balance.  En forudsæt-
ning for, at en given incitamentsbetaling ikke er urimelig, er imidlertid, at aktørerne har en 
reel chance for styre, at de ikke kommer i ubalance.  
412.            Baseret på disse nye oplysninger om erfaringer med balanceringsregimet finder 
Energitilsynet det derfor ikke rimeligt, at aktørerne skal betale et incitamentsbaseret gebyr 
for noget, de ofte i realiteten ikke har mulighed for at undgå – eller kun har begrænset ind-
flydelse på.  
413.            Når der sammenlignes med balanceringsregimer i andre lande ses det, at fx i 
Gassco betaler aktøren kun for selve gassen, der ”lånes” eller ”skyldes” i en eventuel ubalan-
ce – men aktøren betaler ikke noget gebyr.  
414.            Samlet set er det Energitilsynets vurdering, at et balanceringsregime, hvor aktø-
rerne skal betale et gebyr med et vist incitamentsbaseret element for at være i ubalance – 
men hvor aktørerne ikke selv kan styre, om de kommer i ubalance - ikke forekommer rime-
ligt, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 6, stk. 1. Isoleret set er det imidlertid ikke i sig selv 
urimeligt med et sådant regime, såfremt aktørerne har reel mulighed for at påvirke, hvad 
der leveres ind i systemet.    
415.            Energitilsynet skal derfor opfordre DONG til at ændre sit balanceringsregime, så 
det bedre afspejler aktørernes (begrænsede) mulighed for at påvirke graden af balance, 
uden at et sådant nyt balanceringsregime udgør et reelt fysisk /teknisk problem for DONG.  
416.            DONG har over for Energitilsynet tilkendegivet, at selskabet overvejer at foretage 
en revision af balanceringsregimet for at imødekomme aktørerne. Energitilsynet finder 
dette positivt og Energitilsynets sekretariat vil følge udarbejdelsen af de nye balancerings-
principper.  

Transparens i opstrømssystemet og produktionsfor-hold   
Produktionsforhold og flow 
417.            Det er Energitilsynets vurdering, at information om produktionsforhold, flow og 
kapacitetsreservationer er vigtige oplysninger for aktørerne på engrosmarkedet, herunder 
vigtige oplysninger ved handel på gasbørsen i DK, NPG. Aktører, der ikke har indgået trans-
portaftaler eller lange, bilaterale gasaftaler har ikke adgang til samme information om pro-
duktionsforhold og flow som andre aktører. Producenter besidder også en særlig viden, der 
kan give dem en fordel ved handel af gas – fx på børsen.  
418.            At nogle aktører har mere information end andre, kaldes også for asymmetrisk 
information. Dette giver en skævvridning af konkurrencen på markedet, idet nogle har en 
urimelig konkurrencemæssig fordel. Asymmetrisk information er desuden en medvirkende 
faktor til at skabe mistillid til markedet, hvilket heller ikke bidrager til et konkurrencepræ-
get marked – uanset om der er ”misbrug” af oplysningerne eller ikke.  
419.            Energitilsynet finder det potentielt diskriminerende, at kun nogle aktører har 
adgang til information om fx produktionshændelser (produktionsstop, uplanlagt vedlige-
hold, reduktion etc.), og gasflow – oplysninger, som har direkte betydning for handlen på 
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engrosmarkedet og gasbørsen og sekundært har betydning for transporten i opstrømssy-
stemet og videre i transmissionssystemet. Det er vigtigt, at alle aktører har samme adgang 
til samme information, og at denne information kommer ud til alle aktører samtidigt og på 
en neutral måde. Det kunne fx være en central informationsplatform hos NPG (gasbørsen) 
eller Energinet.dk.  
420.            Betydningen af rettidig og samme information til aktørerne – også på og om 
produktionsforhold - understøttes i øvrigt også af Kommissionens forslag til forordning om 
integritet og gennemsigtighed på energimarkederne (REMIT), der finder anvendelse på 
engroshandel med energiprodukter (gas og el) og også omfatter offentliggørelse af viden om 
produktionsforhold. Forslaget indeholder bl.a. bestemmelser om forbud mod at bruge insi-
der information (insider handel) og pligt til at offentliggøre insider information. Forordnin-
gen forventes imidlertid tidligst at træde i kraft fra 2012.  
421.            Sekretariatets drøftelser med aktørerne har vist, at aktørerne ligeledes anser det 
som et reelt og væsentligt problem, at der ikke er adgang til samme information for alle og 
på samme tidspunkt. Aktørerne finder, at dette er diskriminerende.  
422.            Flere relevante aktører har over for sekretariatet tilkendegivet, at de vil arbejde 
for en brancheorienteret løsning til håndtering af transparens – dvs. gennemsigtighed - på 
engrosmarkedet for så vidt angår information om produktionsforhold og opstrømsregimet i 
øvrigt.  
423.            Energitilsynets sekretariat vil på den baggrund tage initiativ til at igangsætte og 
gennemføre et frivilligt initiativ fra branchen – en slags ”guideline om god praksis” om 
transparens på ”produktions- og opstrøms” området for gas i Danmark.  DONG har oplyst, 
at selskabet støtter dette initiativ.  
Offentliggørelse af DONGs adgangsvilkår 
424.            Det er vigtigt, at alle aktører hurtigt kan få kendskab til alle forhold af relevans 
for transport i opstrømsrørledningerne. Dette gælder også diverse bilag til de kommercielle 
hovedvilkår, som bl.a. vedrører tekniske forhold m.v. Det er Energitilsynets vurdering, at 
der ikke umiddelbart er en saglig begrundelse for, hvorfor DONG ikke skulle offentliggøre 
diverse bilag og andre definitioner til hovedvilkår på sin hjemmeside. Energitilsynet skal 
bemærke, at i Gasscos system er sådanne tilsvarende bilag offentliggjort.  
425.            Det er rimeligt, at en potentiel aktør har mulighed for at blive bekendt med alle 
forhold, inden denne indleder forhandlinger med DONG. Det må ikke – hverken aktuelt 
eller potentielt - kunne udgøre en barriere for adgangen til systemet, at dele af adgangsvil-
kårene kan være vanskelige at få indsigt i. Derfor er det et rimeligt krav, at alle vilkår offent-
liggøres på forhånd, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 6, stk.1. Det kan i den forbindelse oply-
ses, at en aktør har oplyst sekretariatet om, at det alene med en betydelig forsinkelse har 
været muligt at få adgang til sådanne bilag.  
426.            Energitilsynet skal på den baggrund opfordre DONG til fremover at offentliggøre 
alle bilag – herunder bilag A, bilag B og bilag C - der udgør en del af det samlede aftale-
grundlag for tredjepartsadgang til opstrømssystemet, herunder offentliggøre definitioner, 
ophævelse af transportaftalen, fakturering og betalinger samt øvrige punkter i DONGs ”Ho-
vedvilkår og –betingelser for transport af gas i DONG Naturgas´s søledninger til Den Dan-
ske Vestkyst”, som p.t. ikke er offentliggjort.    
427.            DONG har oplyst, at selskabet fremover vil offentliggøre alle vilkår, hvilke Ener-
gitilsynet anerkender.  

Placering af DONGs opstrømsaktivitet   
428.            Det er Energitilsynets vurdering, at det forhold at DONG både udøver opstrøms-
aktiviteter og handelsaktiviteter – og at disse aktiviteter er placeret i samme juridiske enhed 
– de facto giver DONG en konkurrencefordel i forhold til de øvrige tredjepartsaktører i 
opstrømssystemet, hvilket alt andet lige også giver DONG en uhensigtsmæssig fordel i for-
hold til andre aktører på det danske marked for naturgas.  
429.            I lyset af de rammebetingelser, der gælder for DONGs opstrømsaktivitet, får 
DONG – alt andet lige - en større fleksibilitet, mindre grad af risiko og færre omkostninger i 
forhold til de øvrige aktører. Dette giver DONG en væsentlig fordel i forhold til de øvrige 
tredjepartsaktører – som DONG er i direkte konkurrence med på engrosmarkedet.  
430.            Denne konkurrencefordel har Energitilsynet kunnet konstatere i lyset af en ræk-
ke af de ovenfor belyste uhensigtsmæssigheder om adgang til opstrøm. Fx at DONG ikke er 
underlagt de samme balanceringsgebyrer, at DONG ikke skal indgå aftale om reservation af 
transportkapacitet som de øvrige aktører, og at DONG kan transportere når som helst, sel-
skabet har behov herfor, mens øvrige aktører som minimum skal reservere for en måned ad 
gangen.  
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431.            Energitilsynet kan derfor konstatere, at der de facto ikke gælder samme vilkår for 
tredjeparter og DONG i opstrømssystemet, og at dette forhold - alt andet lige - kan have en 
afsmittende effekt på udviklingen af et velfungerende marked for naturgas i Danmark. 
Energitilsynet skal i den forbindelse pege på, at disse rammebetingelser og fordele er en 
naturlig følge af, at DONG Naturgas har været eneste udbyder af Naturgas i Danmark indtil 
år 2000, hvorefter der som bekendt siden har været en gradvis liberaliseringsproces.  
432.            Ikke desto mindre er det Energitilsynets vurdering, at disse forhold, hvor konse-
kvensen er, at der de facto ikke gælder lige vilkår for alle aktører i det danske naturgasmar-
ked – uagtet at DONG overholder alle rammebetingelser og har levet op til de krav, selska-
bet har været pålagt - udgør et reelt problem for det danske marked for naturgas.  
433.            Det er klart, at lige adgang for alle aktører til opstrømssystemet vil ikke være den 
eneste løsning for at få et mere velfungerende marked – fx er adgangen til transport af na-
turgas til og fra Tyskland ved Ellund også af betydning. Men lige vilkår for alle aktører i 
opstrømssystemet er – alt andet lige - et vigtigt skridt på vejen til at skabe et konkurrence-
præget marked for naturgas.      
434.            DONG har som oven for beskrevet tilkendegivet, at selskabet vil overveje at æn-
dre nogle af disse uhensigtsmæssigheder, der gælder i opstrømssystemet, hvilket tilsynet 
finder positivt. Men det løser ikke det grundlæggende problem – at DONG alt andet lige har 
et bedre udgangspunkt end øvrige aktører i opstrømssystemet – hvilket i sagens natur ikke 
er i overensstemmelse med en lige behandling af aktørerne.  
435.            Det er på den baggrund Energitilsynets vurdering, at det forhold, at opstrømsak-
tiviteten ikke er adskilt fra handelsaktiviteten ikke giver en åben og lige adgang og er i mod-
strid med de nævnte formål om at skabe et konkurrencepræget marked. Samtidig må Ener-
gitilsynet dog konstatere, at hverken naturgasforsyningsloven eller opstrømsbekendtgørel-
sen giver Energitilsynet en klar hjemmel til at påbyde DONG at foretage en selskabsmæssig 
adskillelse af opstrømsaktiviteten.  
436.            En selskabsmæssig adskillelse vil bidrage til at reducere risikoen for at der ikke 
gives adgang på lige vilkår, idet DONGs handelsselskab derefter skal indgå transportaftaler 
på lige vilkår med øvrige aktører i opstrømssystemet, og DONG vil derefter være underlagt 
samme vilkår som øvrige aktører. DONG vil endvidere skulle udarbejde årsrapport for op-
strømsaktiviteten, hvilket også vil bidrage til en egentlig adskillelse af aktiviteten, og dette 
vil samtidig gøre det nemmere for Energitilsynet at føre tilsyn med aktiviteten.  
437.            På den baggrund vil Energitilsynet - i henhold til naturgasforsyningslovens § 43, 
der giver Energitilsynet hjemmel til at henvende sig til ministeren om forhold af betydning 
for løsningen af opgaverne på naturgasområdet - rette henvendelse til klima- og energimini-
steren med orientering om, at det efter Energitilsynets vurdering udgør et problem for et 
velfungerende marked for naturgas i Danmark, at opstrømsaktiviteten i DONG Naturgas 
A/S ikke er selskabsmæssigt adskilt fra selskabets handelsmæssige aktiviteter.  
438.            En selskabsmæssig adskillelse af opstrømsaktiviteten, en lavere opstrømstarif, 
introduktion af kortere produkter og ændrede balancevilkår vil tilsammen kunne bidrage til 
at gøre adgangsforholdene for de respektive aktører på det danske naturgasmarked mere 
rimelige og på lige vilkår.  
439.            Større transparens om produktions- og opstrømsforhold vil ligeledes bidrage til 
forbedre forhold på naturgasmarkedet.    

Øvrige forhold for adgang til opstrømsinfrastruktur  
440.            Som det fremgår ovenfor i sagsfremstillingen, gælder der også tredjepartsadgang 
til de tekniske faciliteter, der er nødvendige for transport i opstrømsrørledningerne, herun-
der adgang til transport gennem platforme i forbindelse med en sådan transport. Energitil-
synet fører tilsyn med en rimelig og ikke-diskriminerende adgang til transport og anden 
teknisk ydelse, når det sker som led i en transport af gas fra produktionsfelter til et givent 
marked.    
441.            Det betyder, at Energitilsynet kan vælge at føre tilsyn med disse (indikative) 
adgangstariffer og vilkår, ved at tage en sådan sag op og analysere disse forhold, ligesom 
Energitilsynet naturligvis kan fungere som tvistbilæggelsesmyndighed i en eventuel konkret 
tvist.    
442.            Såfremt en given aktør skal have transporteret gas gennem det danske opstrøms-
system – hvilket typisk også indebærer transport over platforme og evt. behandling af gas 
eller brug af anden teknisk facilitet - så kan Energitilsynet altså vurdere rimeligheden af en 
sådan ydelse. Dette kunne fx blive aktuelt i forbindelse med en eventuel Norsk tie-in til den 
danske opstrømsinfrastruktur.  
443.            Energitilsynet skal for god ordens skyld bemærke, at transport i lokale rørled-
ninger på lokale felter ved lokal produktion, herunder behandling af gas ved en sådan lokal 
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produktion ikke er omfattet af Energitilsynets kompetence, men derimod Energistyrelsens. 
Det afgørende for, om det er Energitilsynet, der fører tilsyn er, at det gælder transport gen-
nem rør og platforme - samt nødvendig behandling/anden teknisk ydelse i den relation – 
som sker som led i, at en given gas bliver transporteret fra produktionsfelter til et givent 
marked.     

Forholdet til Energitilsynets afgørelse fra juni 2009 
444.            Energitilsynet vil i denne sag give en tilkendegivelse om rimeligheden af tariffer 
og adgangsvilkår i DONGs opstrømsrørledninger – dvs. give en tilkendegivelse om sin prak-
sis fremover. Energitilsynet når frem til, at DONGs nuværende indikative tarifniveau ikke er 
rimeligt, og at DONG fremadrettet bør reducere sit indikative tarifniveau for tredjeparters 
opstrømstransport. Energitilsynet når endvidere frem til, at DONG bør forbedre sine vilkår 
for tredjepartsadgang på en række punkter.  
445.            Energitilsynet traf en bindende afgørelse i 2009, og DONG har – i udgangspunk-
tet – kunnet agere ud fra den vurdering af det rimelige tarifniveau, der var resultatet af 
afgørelsen.  
446.            Energitilsynets tilkendegivelse i nærværende sag er ikke en forvaltningsretlig 
afgørelse og griber derfor ikke ind i de tidligere indgåede aftaler, herunder i aftaler indgået i 
perioden 2009 til datoen for tilkendegivelsen. Der er derfor ikke tale om, at Energitilsynet 
ændrer eller tilbagekalder sin afgørelse fra 2009. Tilkendegivelsen udtrykker alene de vur-
deringer, der fremadrettet vil danne udgangspunkt i fremtidige konkrete sager. Derved får 
DONG mulighed for fremadrettet at indrette sig herpå.  
447.            Det skal imidlertid bemærkes, at der efter Energitilsynets vurdering heller ikke 
udgør et reelt tilbagekaldelsesproblem, såfremt Energitilsynet måtte have valgt i denne sag 
at træffe en egentlig afgørelse.  
448.            Baggrunden herfor er, at tilsynet efter regelgrundlaget er forpligtet til at påse, at 
tarifniveauet er rimeligt og ikke-diskriminerende. Tidligere vurderinger må derfor ændres, 
når væsentlige forudsætninger herfor ikke længere viser sig holdbare, eller forpligtelsen til 
at føre tilsyn gør, at der er behov for en ny vurdering.  
449.            Den faldende danske produktion i Nordsøen har indflydelse på forsyningssik-
kerheden og for høje tariffer for transport gennem de danske opstrømsrørledninger kan 
forhindre, at gas fra andre kilder når Danmark. Endvidere kan konkurrencen og likviditeten 
på det danske marked tage skade, hvis prisen for transport af gas fra Nordsøen er for høj i 
forhold til prisen på alternativer.  
450.            Både forsyningssikkerhed, konkurrence og samfundsøkonomi er blandt de ho-
vedformål, som tilsynet skal beskytte og arbejde for i henhold til naturgasforsyningslo-
ven[65]. Energitilsynet finder, at der her er tale om hensyn, som må have en ganske særlig 
vægt i forbindelse med afgørelser efter loven – og dermed også i forhold til tilsynets mulig-
hed for at revurdere afgørelser for at sikre forsyningssikkerheden og lige konkurrencevilkår 
for eksisterende og potentielle brugere af de danske opstrømsrørledninger – til gavn for det 
danske marked generelt.  
451.            Energitilsynet finder i øvrigt, at allerede den konstaterede forskel mellem den 
forkerte og korrekte tarif – med en økonomisk model med korrekte afskrivninger som 
grundlag - i sig selv er så væsentlig og har så store konsekvenser for tarifniveauet i fremti-
den, at dette forhold nødvendiggør en korrektion af modellen og en ændret vurdering af 
DONGs indikative tarifniveau – uagtet fejlen i de økonomiske modeller alene ligger hos 
tilsynet og ikke skyldes forhold hos DONG, og uanset at modelberegningerne alene danner 
udgangspunkt for Energitilsynets skøn over niveauet for en rimelig tarif.  
452.            Hertil kommer, at Energitilsynet også baserer sin vurdering på ny faktisk viden 
og nye oplysninger om forholdene i Nordsøen – viden og oplysninger, som Energitilsynet 
ikke havde til rådighed i 2009 – og heller ikke kunne have indhentet – men som har stor 
betydning for tilsynets vurdering. Energitilsynet har især fået ny viden om adgangsvilkårene 
for tredjeparter mere generelt, og denne viden gør, at tilsynet har behov for at afgive en ny 
vurdering vedrørende tarifniveau og adgangsvilkår i DONGs opstrømssystem.  

Tilkendegivelse 
453.            På baggrund af ovenstående samlede vurdering tilkendegiver Energitilsynet 
følgende: 

 At Energitilsynet ved vurdering af et rimeligt tarifniveau i fremtidige tredjepartsaftaler om 
transport i opstrømssystemet (Tyra – Nybro samt Syd Arne/Harald – Nybro) vil foretage 
et konkret skøn, som i udgangspunktet baseres på beregningsmodellerne 1-3 med aktuelle 
grundparametre, tarifniveau for opstrømstransport i omkringliggende lande, transportom-
kostninger til det danske marked samt den aftalte sammensætning af vilkår og tarifstruk-
tur i de konkrete transportaftaler i øvrigt, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 6, stk. 1.   

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn65
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 At Energitilsynet med udgangspunkt i ovenstående og de aktuelle grundparametre 
vurderer, at et tarifniveau i størrelsesordenen op til 7 øre/m3 for et standardprodukt – alt 
andet lige – er rimeligt, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 6, stk. 1.  

 At Energitilsynet årligt, samt efter behov, vil anmode ejer/operatør af opstrømssystemet 
om at indsende opdateret mængdeprognose til Energitilsynet herunder redegøre for om 
den opdaterede mængdeprognose, efter ejer/operatørs vurdering, giver anledning til en 
justering af tarifniveauet, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 6, stk. 3.  

 At DONG Naturgas A/S så hurtigt som muligt skal tilbyde døgn- og ugeprodukter for, at 
adgangsvilkårene kan siges at være ikke-diskriminerende og rimelige, jf. opstrømsbe-
kendtgørelsens § 5, stk. 2 og § 6, stk. 1.  

 At Energitilsynet opfordrer DONG Naturgas A/S til at ændre sit balanceringsregime, så det 
bedre afspejler aktørernes mulighed for at påvirke graden af balance. Energitilsynets sekre-
tariat vil følge udarbejdelsen af de nye balanceringsprincipper.   

 At Energitilsynet vil rette henvendelse til klima- og energiministeren for at orientere 
ministeren om, at det efter Energitilsynets vurdering udgør et problem for et velfungeren-
de marked for naturgas i Danmark, at opstrømsrørledningsaktiviteterne ikke er selskabs-
mæssigt adskilt fra de kommercielle aktiviteter i DONG Naturgas A/S, jf. naturgasforsy-
ningslovens § 43. Det vil fremgå af henvendelsen, at DONG har oplyst at ville søge at gen-
nemføre en selskabsmæssig adskillelse så hurtigt som det er praktisk muligt. 

 
[1] DONG Naturgas A/S er ejet af DONG Energy. DONG Naturgas koncernen er DONG 
Energys centrum for handel på energimarkederne og køber og sælger naturgas og el samt 
relaterede produkter og ydelser i Nordeuropa. DONG Naturgas koncernen ejer og driver 
samtidig dele af DONG Energys naturgasinfrastruktur, og har ansvaret for koncernens 
portefølje af naturgaskøbsaftaler. (Kilde: DONG Naturgas A/S årsrapport 2009, ledelsesbe-
retning.) 
[2] Nybro entry punkt. 
[3] Energinet.dk har indgået en tryk- og kapacitetsaftale med DEUDAN (rørledningsejerne 
på den tyske side af Ellund), der gør det muligt at få gas fysisk ind i Danmark fra Tyskland, 
såfremt trykket i det tyske system forøges. Trykforøgelsen kan gøre det muligt at importere 
fysisk gas fra Tyskland på op til 200.000 m3/time.   
[4] Langt hovedparten (ca. 97 pct.) er transporteret via Tyra - Nybro ledningen mens en 
mindre del er transporteret via Syd Arne/Harald - Nybro ledningen. 
[5] I 2009-afgørelsen bruges ”DONG Energy”. I 2011-afgørelsen anvendes ”DONG Naturgas 
A/S”. DONG Energy ejer DONG Naturgas, så i praksis får det ingen betydning.   
[6] 2009 afgørelsen ses på www.energitilsynet.dk. 
[7] Baggrundsrapport og sammenfatning er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside, 
se www.ens.dk. 
[8] Kompressorstationen gør det muligt at øge trykket i transmissionssystemet, hvilket 
giver fleksibilitet. Dette er nødvendigt, når produktionen i Nordsøen aftager. 
[9] Det skal bemærkes, at omkostningerne er udtryk for tillægsomkostninger. 
[10] Baseret på simplificerede antagelser om fuld kapacitetsudnyttelse.  
[11] En norsk ”tie-in” kan fx ske fra den norske opstrømsrørledning Europipe I, via Harald 
platformen eller Tyra Vest platformen. En anden mulighed kunne være at anlægge et nyt rør 
med opkobling direkte på Norsk infrastruktur – fx Europipe II – og med forbindelse ind til 
land ved Nybro. En tredje mulighed kunne være at anlægge et helt nyt opstrømsrør fra Nor-
ge til fx Nordjylland.  
[12] I scenarie 1 anvendes DONGs prognose for transport, kapitalstruktur 30/70, renten på 
en 10-årig statsobligation, som risikofri rente og diskonteringsfaktor. I scenarie 2 øges 
DONGs mængder med 50 pct., kapitalstruktur 30/70, renten på en 2-årig statsobligation 
som risikofri rente og diskonteringsfaktor. 
[13] Tyra feltet er opdelt i en øst og vest platform, se figur 2 nedenfor.   
[14] DUC (Dansk Undergrunds Consortium) har koncession på 15 af de i alt 19 produceren-
de danske gasfelter i Nordsøen. DUC er et arbejdsfællesskab mellem Mærsk Olie & Gas, 
Shell og Chevron. Mærsk Olie & Gas er operatør på DUC’s gasfelter. 
[15] Danmarks olie- og gasproduktion 2006, side 16 og 97, Energistyrelsen. 
[16] Koncernmeddelelse fra DONG Energy, 26. november 2010, se www.dongenergy.com. 
[17] Kilde: DONG Energys Årsrapport 2010, side 45. 
[18] Kilde: ”Aftale mellem Økonomi og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold 
til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks 
undergrund” af 29. september 2003. (www.ens.dk) 
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[19] www.nordsoeen.dk  
[20] Nordsøenheden er en statslig enhed under Klima- og Energiministeriet, der agerer på 
vegne af Nordsøfonden. 
[21] Tredjepartsadgang indebærer, at andre end ejeren har ret til – mod betaling – at få 
adgang til rørledningen.  
[22] På baggrund af tilsagn fra Kommissionen/Konkurrencestyrelsen (nu Konkurrence- og 
forbrugerstyrelsen), se nedenfor om DONG/DUC naturgasaftaler m.v. 
[23]Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning, LBK nr. 1116 af 08/11/2006 med senere 
ændringer.  
[24] BEK nr. 1090 af 06/12/2000 
[25] Europa-parlamentets og rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler 
for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF. 
[26] Det forudsættes at kapaciteten udnyttes fuldt ud. Hvis fx kun halvdelen af kapaciteten 
udnyttes, vil prisen pr. m3 reelt transporteret blive dobbelt så dyr.   
[27] Exit-kapaciteten ved Nybro er bestemt af Tyra-terminalens henholdsvis Syd/Arne-
terminalens kapacitet, som er henholdsvis 25 og 6,5 mio. m3/dag. Entry-kapaciteten (ved 
platform) er bestemt at rørets transportkapacitet givet maksimalt tryk ved platformen og 
almindeligt driftstryk i transmissionssystemet. Her er kapaciteterne henholdsvis 26 og 13 
mio. m3/dag. I praksis vil det altid være den laveste af de to tal der bestemmer den nominel-
le kapacitet. 
[28] At ”renominere” betyder at kunne ændre/justere ved den forventede mængde, der 
planlægges transporteret i det pågældende døgn. 
[29] Pooling betyder håndtering af samtlige transportaftaler som én samlet transportaftale. 
[30] ”Lagerplads” i rørledningen, der skabes ved at øge eller mindske trykket af naturgas i 
ledningen.   
[31] Interconnection and operational balancing agreement. 
[32] ” TTF hub” er en platform for gashandel på en hollandsk energibørs. 
[33]  Dvs. renominerer i nedadgående retning 
[34] Gassco er operatør for det norske opstrømssystem, der transporterer gas fra den nor-
ske kontinentalsokkel til Europa.  
[35] Siden 2005 er systemansvaret varetaget af Energinet.dk. 
[36] Mærsk, Shell og Chevron. 
[37] Dimson, Marsh og Staunton, ”The Worldwide Equity Premium”, EFA 2006 Zurich 
Meetings Paper; AFA 2008 New Orleands Meetings Paper. 
[38] Omkostninger vedrørende forvarmning af gassen. 
[39] Denne angives f.eks. i m3/dag. 
[40] Senest juni 2010 med publikationen ”Danmarks olie- og gasproduktion 2009” 
[41] Energistyrelsen klassificerer ressourcer som enten reserver, betingede ressourcer, tek-
nologiske ressourcer eller efterforskningsressourcer. Betingede ressourcer omfatter projek-
ter for udbygninger af fund og nye felter eller viderebygning af eksisterende felter, hvor det 
tekniske eller kommercielle grundlag endnu ikke er på plads til en endelig beslutning om 
udbygning. 
[42] Direktiv 98/30/EF af 22. juni 1998. 
[43] PRIS 9 indekset fra Danmarks Statistik. 
[44] CIBOR står for ”Copenhagen InterBank Offered Rate”. CIBOR-renten er en reference-
rente for afgivelse af likviditet på interbankmarkedet på usikret basis med løbetider fra 1 
uge op til 1 år. NASDAQ OMX offentliggør Cibor dagligt kl. 11:00. Finansrådet har det over-
ordnede ansvar for Cibor, se www.nationalbanken.dk. CIBOR udtrykker med andre ord den 
rentesats, som en bank er villig til at udlåne danske kroner til for en nærmere defineret 
periode (fra 1 uge op til 12 måneder) til en såkaldt primebank uden sikkerhedsstillelse. CI-
BOR benyttes typisk som referencerente for diverse låneaftaler, jf. også Wikipedia, den frie 
encyklopædi. 
[45] 8 mio. m3 pr. dag blev nævnt som et muligt senarium på et Seminar afholdt af Energi-
net.dk den 13. september 2010 om en mulig norsk forbindelse. 
[46] Den nedre grænse for et rimeligt tarifniveau svarer til den tarif, der er tilstrækkelig til 
at oppebære de fremtidige forventede driftsomkostninger, derfor er den nedre grænse ikke 
1,5 og 0,9 øre/m3. 
[47] Dvs. adgang til systemet på baggrund af faste priser og betingelser, som er offentlig-
gjort.  
[48] Gassled er et joint venture af 11 producenter, bl.a. Statoil Petroleum (32.068 pct.), 
A/S Norske Shell (5.338 pct.) og DONG E&P Norge AS (0.660 pct.). 
[49] The Secretary ot State for Department of Energy and Climate Change 
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[50] The Infrastructure Code of Practice” (ICoP) 
[51] Noordgastransport B.V, som er 470 km.  
[52] Northern Offshore Gastransport B.V.) som er ca. 264 km 
[53] Gasbehandlingssystem. 
[54]Kilde: http://wwwstatic.shell.com/static/gbr/downloads/shell_for_businesses/ 
icop_deal_reports/0802tpastatfjordll_icopsubmission.pdf 
[55]Kilde: 
http://www.catspipeline.com/cats/content/brochure/pdf/Maria%20CATS%20Published%
20Terms.pdf 
[56] GUD = Gasunie Deutschland 
[57] Søledninger og opstrømsrørledninger er det samme. 
[58] Dimson, Marsh og Staunton, ”The Worldwide Equity Premium”, EFA 2006 Zurich 
Meetings Paper; AFA 2008 New Orleands Meetings Paper. 
[59] I Danmark anvendes altid Nm3. Forskellen på Sm3 (standard kubikmeter) og Nm3 
(normal kubikmeter) skyldes forskellig temperaturreference.  
[60] Siden 1. januar 2004 har alle haft fri adgang til at vælge leverandør. Derfor har alle nu 
som udgangspunkt ret til adgang til opstrømssystemet.  
[61] Europa-parlamentets og rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler 
for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF.  
[62] ”REMIT - Regulation on energy market integrity and transparency” KOM (2010) 0726. 
[63] Den nedre grænse forventes at være den tarif, der er tilstrækkelig til at oppebære de 
fremtidige forventede driftsomkostninger, dvs. 4,9 øre/m3, jf. model 3.  
[64] Forskellen skyldes primært sæsonudsving. Gasprisen er typisk højere om vinteren. 
Dermed vil en opstrømstarif, som er konstant, i forhold til en vintergaspris være relativt 
mindre, end samme tarif i forhold til en typisk lavere sommer gaspris.   
[65] Jf. naturgasforsyningslovens § 1. 
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