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JUSTERING AF MULTIPLIKATORER OG SÆ-
SONPROFIL  

 

SAGSFREMSTILLING 

1. Energinet.dk (gastransmission) har i metodeanmeldelse af 12. januar 2016 

(bilag 1) anmeldt en ændring af tarifstrukturmetoden (multiplikatorer og 

sæsonprofil) for kapacitetsprodukter i det danske gastransmissionssystem.  

2. Transportkapacitet udbydes både som korte og lange produkter. Køber 

gasleverandøren fx et årsprodukt, købes der en rettighed til at kunne transportere 

en given mængde i 12 måneder. Definitionen af kapacitetsprodukter er 

harmoniseret på europæisk plan i henhold til den fælles europæiske netregel om 

mekanismer for kapacitetstildeling i gastransmissionssystemer (NC CAM). 

3. Den nye metode indebærer en fjernelse af sæsonfaktorerne og en sænkning af 

multiplikatorerne for henholdsvis kvartals- og månedsprodukter samt for dags- og 

within-day-produkter.  

4. Energinet.dk begrunder justeringerne af tarifstrukturen for det danske 

transmissionssystem med, at metoden skal afspejle fraværet af knaphed på 

kapacitet og sikre en større grad af harmonisering med det tyske kapacitetsmarked.  

5. Energitilsynet godkendte de nuværende principper for multiplikatorer og 

sæsonfaktorer i 2004. 

6. Det er de nationale regulerende myndigheder (NRAs), som skal godkende 

niveauet for evt. multiplikatorer og sæsonfaktorer som en del af godkendelsen af 

den samlede nationale tarifmodel i henhold til netreglen, når den er endeligt 

vedtaget. Denne godkendelse af de anmeldte ændringer i  niveauet for 

multiplikatorer og sæsonfaktorer er alene en metodegodkendelse efter 

naturgasforsyningsloven, jf. lovens § 36 a. 

Sæsonfaktorer 

7. Metoden, som Energinet.dk har anmeldt, indebærer, at kapacitetstarifferne ikke 

længere vil afhænge af sæsonen. 
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8. Efter den gældende tarifstruktur er kapacitetstarifferne højere i 

vintermånederne, hvor efterspørgslen efter gas er størst, og billigere i 

sommermånederne, hvor efterspørgslen er lav. Sæsonfaktorerne har været 

gældende, siden der blev indført korte kapacitetsprodukter (dvs. kapacitets-

produkter kortere end 1 år). Den nuværende sæsonafhængige prissætning giver 

transportkunderne et incitament til at transportere mere i sommermånederne, hvor 

der er ledig kapacitet i transmissionssystemet pga. lav efterspørgsel. 

9.  Formålet med sæsonforskellen er således at tilskynde til en mere jævn og 

effektiv udnyttelse af transmissionssystemet. De transporterede mængder er 

imidlertid faldet markant siden 2004 (fra godt 9 mio Nm
3
  i 2004 til ca. 5 mio Nm

3
 

i 2015
1
), forbruget i DK/SE er faldet og der er sket en udbygning af systemet. 

Energinet.dk oplyser, at der ikke er kapacitetsknaphed i systemet længere. 

Sæsonfaktorerne er for nogle år siden afskaffet i det tyske gastransmisionsnet, 

hvilket betyder, at der med den nye metode på dette punkt vil ske en 

harmonisering  med Tyskland. 

10. Energinet.dk og Energistyrelsen har i 2014 offentliggjort en prognose af 

gasproduktion, leverancer og forbrug 2015-2025, jf. figur 1. Det fremgår af denne 

prognose, at der heller ikke kan forventes kapacitetsproblemer i 

gastransmissionssystemet i nær fremtid. Det kan oplyses, at det danske 

gastransmissionssystem i perioden 2000-2005 årligt transporterede flere 

gasmængder, end der på noget tidspunkt forventes frem mod 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Jf. Energitilsynets analyse ”Konkurrencen på det danske engrosmarked for naturgas” (2015).  
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Kilde: Fremskrivning af gasproduktion, leverancer og forbrug 2015-2025. Energistyrelsen og Energinet.dk 2014. 

 

Multiplikatorer 

11.  Energinet.dk’s anmeldte ændring af niveauet for multiplikatorer pr. 1. oktober 

2016 begrundes med, at den tyske regulator, Bundesnetzagentur, i foråret af 2015 

fastlagde en tarifregulering, som blandt andet fastsætter nye multiplikatorer for 

tyske transmissionsselskaber. Indtil foråret 2015 var alle multiplikatorer i Tysk-

land 1. Energinet.dk ønsker at nedsætte multiplikatorerne i det danske system, så 

multiplikatorerne har samme størrelse som aktuelt i Tyskland. Energinet.dk finder, 

at en højere grad af harmonisering til prisstrukturene i de tilstødende tyske 

systemer er hensigtsmæssig for at opnå et mere velfungerende marked på tværs af 

grænsepunktet. 

12. Harmoniseringen med Tyskland forventes samtidig at  understøtte salget af 

bundlede produkter, jf. at al ledig kapacitet på grænsepunkter i fremtiden skal 

sælges som bundlede produkter i henhold til den fælles europæiske netregel for 

kapacitet (NC CAM). 

13. Multiplikatorer er et udtryk for, hvilket tillæg transportkunder skal betale for  

transmissionskapacitetsprodukter, som er kortere og dermed mere fleksible end 

referenceproduktet, der er årskapacitet. Årskapacitetsproduktet er således det 

FIGUR 1 | FREMSKRIVNING AF GASPRODUKTION, LEVERANCER OG FORBRUG 2015-2025. 
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standardprodukt, som prisen på de kortere produkter (kvartal/måned/day-ahead) 

via multiplikatorer beregnes ud fra.  

14. Multiplikatorer indebærer, at  en kunde der køber en kapaciet på  X  kWh hver 

dag i et år skal betale en forskellig pris afhængigt af, om kapaciten er købt som 

års- kvartals- månedsprodukter  eller som  dags- og within-day-produkter.  

Udgangspunktet ved beregningen af multiplikatorer er prisen for årsproduktet. 

Købes samme mængde kapacitet fx som 4 kvartalsprodukter er prisen højere end  

prisen på årsproduktet.  Efter den nye metode beregnes prisen på kvartalsproduktet 

ved at gange prisen på årsproduktet med 1,1 (multiplikatoren) og dividere med 4.  

For månedsprodukter og dagsprodukter er  de tilsvarende multiplikatorer 1,25 og 

1,4 (divideret med henholdvis 12 og 365). 

15.   Energinet.dk’s anmeldelse angiver Energinet.dk’s nuværende multiplikatorer, 

forslaget til multiplikatorer pr. 1. oktober 2016 og forslaget til et acceptabelt 

multiplikatorinterval  i  et udkast til en europæisk netregel for harmoniserede 

gastransmissionsstrukturer som Kommissionen har offentliggjort. 

Multiplikatorerne fremgår af tabel 1. 

 

16. Den foreslåede metodeændring indebærer, at Energinet.dk’s  multiplikatorer  

vil ligge inden for de multiplikatorintervaller, der arbejdes med i forslaget, som 

Kommissionen har offentliggjort i marts 2016, jf. tabel 1. Hovedbegrundelsen for 

Kommissionens forslag til fastsættelse af intervaller er et ønske om at medvirke til 

øget europæisk konkurrence på tværs af forskellige transmissionssystemer og 

grænser,    samtidig med at der skabes incitamenter til langsigtede investeringer i 

transmissionssystemet. 

 

TABEL 1 | MULTIPLIKATORER 

 Nuværende  Pr. 1. oktober 2016 Kommissionens forslag til 

en europæisk netregel 

for gastransmissionsstrukturer 

(NC TAR) 

År 1 1 1 

kvartal 1,47 1,1 1-1,5 

Måned  1,47 1,25 1-1,5 

Dag 1,8 1,4 1-3 
 

Kilde: Energinet.dk og Kommissionen 
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Analyse af den nye prisstruktur 

17. Kapacitetsprisstrukturen med de nuværende multiplikatorer og den nuværende 

sæsonprofil fremgår af tabel 2. Det fremgår, at tarifferne varierer kraftigt gennem 

året ved indregning af sæsonprofil. 

18. Indeks for, hvor meget det vil koste at købe en kapacitet i et helt år ved hjælp 

af korte kapacitetsprodukter ved den gældende prisstruktur, fremgår af tabel 2a. 

Indeks 100 er lig med prisen for kapacitet som årsprodukt. Det ses, at indeksene 

varierer i løbet af året som følge af de gældende sæsonfaktorer. Det er dyrest at 

købe de korte produkter, fx kvartalsprodukter i januar til marts, hvor prisen for køb 

af kvartalsprodukter er ca. 280 % af prisen for tilsvarende mængder som årspro-

dukt.  I sommermånederne, hvor det er billigst at købe produkter, er prisen for 

kvartalsprodukter ca. 67 % af prisen for samme mængde købt som årsprodukt. 

 

19. I Tabel 3, vises, hvordan tarifstrukturen vil blive med den nye metode. Der er 

ikke indregnet sæsonprofil, og multiplikatorerne er lidt mindre end i den gældende 

prisstruktur. Multiplikatoren  for kvartalsproduker er nedsat fra 1,47 til 1,1, og  for 

månedprodukter og dagsprodukter er nedsættelsen fra henholdsvis 1,47 til 1,25 og 

fra 1,8 til 1,4. Det ses, at kapacitetsprisstrukturen er ens i alle måneder, jf at 

sæsonprofilen er afskaffet i den nye metode. 

TABEL 2 | GÆLDENDE TARIFSTRUKTUR 

 Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep.     [Overskrift] 

Kvt 38,5 % 38,5 % 38,5 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 21,7 % 21,7 % 21,7 % 16,8 % 16,8 % 16,8 %     [xx] 

Md 7,0 % 10,5 % 21,0 % 24,5 % 24,5 % 21,0 % 10,5 %   5,7 %   5,6 %    5,6 %   5,6 %      5,6 %     [xx] 

Dag 0,29 % 0,40 % 0,80 % 0,99 % 0,99 % 0,80 % 0,80 % 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,26 %     [xx] 
 

Kilde: Energinet.dk 

Note:  Uafbrydelig kapacitetsbetaling/reservationspriser (kortere aftaler). Pris i % af årskapacitet, startspris ved aktion 

TABEL 2A | GÆLDENDE TARIFSTRUKTUR - PRIS PÅ KAPACITET I ET ÅR VED KØB AF KORTE KAPACITETS-

PRODUKTER – INDEKS-PRIS I FORHOLD TIL ÅRSPRODUKT 

 Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep.     [Overskrift] 

Kvt 154 154 154 280 280 280 86,8 86,8 86,8 67,2 67,2 67,2     [xx] 

Md   84 126 252 294 294 262 126 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2     [xx] 

Dag 105 146 292 361 361 292 146 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9     [xx] 
 

Kilde: Energinet.dk 

Note: Uafbrydelig kapacitetsbetaling/reservationspriser (kortere aftaler). Indeks for, hvor meget det vil koste at købe en kapacitet i et 

helt år ved hjælp af korte kapacitetsprodukter. For kvartalsprodukter er indeks beregnet ud fra 4 gange den aktuelle måneds kvartals-

tarif.  For månedsprodukter er indeks beregnet ud fra 12 gange den aktuelle månedstarif. For dagsproduktet er indeks beregnet ud    

fra 365 gange den aktuelle måneds dagstarif. Sæsonprofilen indebærer, at indeksene varierer fra måned til måned. 
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20. I tabel 3a er udregnet indeks for, hvor meget det vil koste at købe en kapacitet 

et år ved hjælp af korte kapacitetsprodukter med den ny prissstruktur. Indeks 100 

er lig med prisen for kapacitet som årsprodukt.  

21. Afskaffelsen af sæsonprofilen vil betyde, at transportkunder, der primært 

benytter transmisionsnettet i sommerperioden, vil få relativt højere tariffer, 

medens transportkunder, der i overvejendegrad benytter transmissionsnettet i 

vintermånederne, vil få relativt lavere tariffer. En kunde, der bruger systemet 

jævnt henover året, vil ikke opleve en væsentlig forskel i omkostningerne. 

22.  Sænkning af multiplikatorerne vil betyde, at kunder, der hidtil har købt 

årsprodukter -  fordi de har et jævnt forbrug gennem hele året – relativt set vil få   

øgede omkostninger. Kunder  med et ujævnt forbrug, der har købt korte produkter, 

vil relativt set få færre omkostninger.  

23. Energinet.dk har oplyst, at flere transportkunder har tilkendegivet et ønske om, 

at Energinet.dk sænker multiplikatoren mellem dags- og årsprodukter til 1. 

Energinet.dk har ud fra et forsigtighedshensyn valgt  ikke at følge dette ønske. 

Energinet.dk har tilkendegivet, at der kan være usikkerhed om de fremtidige 

bookningsmønstre. Samtidig har nogle slutkunder, navnlig inden for 

procesindustri med et konstant forbrug, alt andet lige en fordel af, at 

multiplikatoren ikke sættes til 1. 

TABEL 3 | NY TARIFSTRUKTUR PR. 1. OKTOBER 2016 

 Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep.     [Overskrift] 

Kvt 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,5 %     [xx] 

Md 10,4 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 10,4 %     [xx] 

Dag 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,38 %     [xx] 
 

Kilde: Energinet.dk 

Note: Uafbrydelig kapacitetsbetaling/reservationspriser (kortere aftaler). Pris i % af årskapacitet, startspris ved aktion 

 

TABEL 3A | NY TARIFSTRUKTUR PR 1. OKTOBER 2016 - PRIS PÅ KAPACITET I ET ÅR VED KØB AF KORTE 

KAPACITETSPRODUKTER – INDEKS - PRIS I FORHOLD TIL ÅRSPRODUKT 

 Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep.     [Overskrift] 

Kvt 

Md 

Dag 
 

 

110 

124,8 

138.2 
 

110 

124,8 

138.2 
 

110 

124,8 

138.2 
 

110 

124,8 

138.2 
 

110 

124,8 

138.2 
 

110 

124,8 

138.2 
 

110 

124,8 

138.2 
 

110 

124,8 

138.2 
 

110 

124,8 

138.2 
 

110 

124,8 

138.2 
 

110 

124,8 

138.2 
 

110 

124,8 

138.2 
 

    [xx] 

 

Kilde: Energinet.dk 

Note: Uafbrydelig kapacitetsbetaling/reservationspriser (kortere aftaler). Indeks for, hvor meget det vil koste at købe en kapacitet i et 

helt år ved hjælp af korte kapacitetsprodukter. For kvartalsprodukter er indeks beregnet ud fra 4 gange den aktuelle måneds kvartals-

tarif.  For månedsprodukter er indeks beregnet ud fra 12 gange den aktuelle månedstarif. For dagsproduktet er indeks beregnet ud fra 

365 gange den aktuelle måneds dagstarif. Afskaffelsen af sæsonprofilen indebærer, at indeksene ikke varierer fra måned til måned. 
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HØRING  

 

24.  Sekretariatet for Energitilsynet har udsendt anmeldelsen (15. januar 2016) og 

udkast til afgørelse i offentlig høring på Energitilsynets hjemmeside og pr. mail til 

markedets aktører (4. maj 2016). Alle, der abonnerer på nyheder fra Energitilsynet, 

er ligeledes blev orienteret om høringerne pr. mail. 

25. Der er kommet høringssvar fra Dansk Industri, Maersk Energy Marketing A/S 

(MEMAS) og HMN Naturgas A/S. 

26. Dansk Industri (DI) tilslutter sig ændringen af prisstrukturen med en sænkelse 

af multiplikatorerne (og afskaffelsen af sæsonfaktorerne).  DI bemærker, at trans-

portomkostningerne for en slutkunde med et stabilt og forudsigeligt aftag isoleret 

set vil kunne stige. DI påpeger, at Energinet.dk har oplyst, at disse negative virk-

ninger vil opvejes af positive markedsmæssige effekter ved ændringen, herunder 

lavere transmissionsomkostninger for transportkunder, der anvender kortere pro-

dukter i vinterhalvåret; og således lavere priser for de slutkunder, der aftager gas 

fra de pågældende transportkunder. 

27.  Maersk Energy Marketing A/S (MEMAS) bemærker, at SET har udvist stor 

forståelse for MEMAS’ tidligere bemærkninger i forbindelse med anmeldelsen. 

MEMAS påpeger, at en multiplikator på 1 for entry-punkter vil medføre øget kon-

kurrence på det danske gasmarked og dermed lavere priser. Selskabet har tidligere 

fremsat et forslag om at have én multiplikator-profil for entry punkter og en anden 

multiplikator-profil for slutkunder. Herved vil både transportkundernes og slut-

kundernes behov vedrørende multiplikatoren kunne opfyldes. MEMAS finder ikke 

konsekvenserne af dette forslag er blevet belyst i udkastet til afgørelse. 

28. HMN Naturgas A/S bemærker, at selskabet er enig i at afskaffe sæsonprofilen 

og, at der ikke vurderes at være kapacitetsproblemer af sæsonmæssig karakter. 

Desuden bemærker HMN, at grænsekapaciteterne sælges på auktioner, hvor tarif-

ferne alene tjener som startpunkt for disse auktioner. Såfremt der her skulle opstå 

et kapacitetsproblem, ville prisen på kapacitet blive sat højere på auktionerne. 

Samme argumentation er ifølge HMN også gældende ift., at multiplikatorerne skal 

være 1,00 – i hvert fald på de punkter, hvor kapaciteterne sælges på auktioner. 

HMN anerkender argumentet om usikkerhed om de fremtidige bookingmønstre. 

Derimod ser HMN ikke noget tungtvejende argument for, at multiplikatorerne skal 

følge de tyske multiplikatorer. Exitzonen, Nybro entry, Biogas entry og Dragør er 

ikke grænsepunkter til det tyske marked, og prisen på bundlede produkter på El-

lund sættes som summen af priserne på hver side af grænsen, uanset hvilke multi-

plikatorer, der anvendes. Især finder HMN det bekymrende, hvis ideen om at følge 

de tyske multiplikatorer også udstrækkes til at omfatte within-day kapaciteter, idet 

de tyske multiplikatorer her er så høje, at de virker hæmmende for within-day 

balancering via import fra/eksport til Tyskland. 
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VURDERING 

29. Den anmeldte metode indebærer to ændringer i tarifstrukturen: 

1) Afskaffelse af sæsonprofilen 

2) Reduktion af multiplikatorerne  

Sæsonprofilen 

30. Den nuværende prisstuktur med sæsonprofil giver aktørerne et incitament til 

effektiv udnyttelse af systemet henover året, hvilket medvirker til en bedre udnyt-

telse af kapaciteten.  

27. Det fremgår imidlertid af oversigten over kapaciteter og bookinger, jf. figur 1, 

at der ikke længere er kapacitetsproblemer og flaskehalse i det danske gastrans-

missionssystem, der kan begrunde en prisfastsættelse med det formål at give inci-

tament til en bedre udnyttelse af kapacitet henover året (og specielt i perioder med 

pres på systemet).   

28. Sekretariatet noterer sig i den forbindelse, at der ikke er nogen transportkun-

der, der har tilkendegivet, at de ønsker sæsonprofilen bevaret uændret. Endvidere 

vil afskaffelsen af sæsonprofilen indebære en harmonisering med Tyskland, der 

ikke har sæsonfaktorer i kapacitetstarifferne. 

29. Energinet.dk’s og Energistyrelsens prognose for produktion og transport i det 

danske gassystem, jf. figur 1, indikerer, at der heller ikke i fremtiden vil være ka-

pacitetsproblemer i det danske transmissionssystem. 

30. Sekretariatet vurderer derfor, at det er sagligt og rimeligt at fjerne sæsonfakto-

rerne på kapacitetsprodukter i det danske transmissionssystem. Sekretariatet vur-

derer på denne baggrund, at der ikke længere er behov for at opretholde sæsonpro-

filen i kapacitetstarifferne. 
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Multiplikatorerne 

31.  Energinet.dk’s vigtigste opgave i forbindelse med fastsættelse af tarifstruktu-

ren er at sikre omkostningsdækning, og at tarifferne afspejler de faktiske omkost-

ninger ved driften. Det gælder samtidig, at tariffer ikke må begrænse markedets 

likviditet eller medføre skævheder i handelen på tværs af grænserne. Således skal 

tarifmetoden bidrage til effektiv handel med gas samt konkurrence på markedet, 

samtidig med at krydssubsidiering mellem brugerne af systemet undgås, jf. artikel 

13 i den europæiske gasforordning.  Reduktion af multiplikatorerne vil gøre det 

relativt billigere for transportkunder at købe mere fleksible og korte produkter, da 

rabatten på årsprodukter reduceres. Dermed vil det også blive mindre attraktivt for 

transportkunder at købe årsprodukter. 

32. Reduktion af multiplikatorerne vil teoretisk set betyde, at transportkundernes 

incitament til at indkøbe årskapacitet (med den heraf afledte risiko for over-

booking) vil falde, hvorved Energinet.dk umiddelbart vil kunne få faldende ind-

tægter. Energinet.dk’s gastransmission er imidlertid underlagt en hvile-i sig-selv 

regulering, således at Energinet.dk’s indtjening ikke er afhængig af størrelsen af 

multiplikatorerne.  

33. Maersk Energy Marketing A/S (MEMAS) har i forbindelse med høringen af 

SET’s udkast til afgørelse gentaget, at multiplikatoren kunne være forskellig mel-

lem grænsepunktet og de øvrige exit-/entry punkter. Forslaget om forskellige mul-

tiplikatorer støttes af HMN. Energinet.dk har oplyst til SET, at de finder ideen om 

differentierede multiplikatorer interessant. Det er imidlertid Energinet.dk’s opfat-

telse, at en gennemførelse af et sådant forslag vil kræve yderligere dialog med 

markedet, herunder også med repræsentanter for slutbrugerne. Energinet.dk vil 

drøfte dette forslag med markedet i den kommende proces som starter op i efter-

året 2016 vedrørende en ny model for tarif, jf. den nye Network Code på tariffer 

(NC TAR). 

34. MEMAS påpeger, at Energinet.dk ikke har taget i betragtning, at hele markedet 

tilsyneladende ønsker en multiplikator på en. Energinet.dk har hertil oplyst, at det 

er Energinet.dk’s opfattelse, at emnet er blevet drøftet indgående med transport-

kunderne i efteråret 2015. Det er imidlertid korrekt, at transportkunderne har øn-

sket en multiplikator på 1. Energinet.dk har ikke desto mindre valgt ikke at følge 

transportkundernes tilkendegivne ønske om at sænke multiplikatoren mellem 

dags- og årskapacitet til 1, hvilket skyldes et forsigtighedsprincip. For det første 

kendes effekten af den foreslåede sænkning af multiplikatorerne på markedet og 

transportkundernes bookingmønster ikke. For det andet er der slutkunder, navnlig 

procesindustri med en flad sæsonprofil/konstant forbrug, som i princippet – alt 

andet lige – isoleret set vil have fordel af, at den nugældende tarifstruktur bibehol-

des. Disse slutkunder har ikke i samme omfang som transportkunderne deltaget i 

den hidtidige dialog med markedsdeltagerne. Energinet.dk har overfor SET tilken-

degivet, at de vil drøfte justeringerne med markedet i forbindelse med processen 

for en ny model for tarif, jf. den nye Network Code på tariffer (NC TAR), som 

starter til efteråret 2016. 
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35.  MEMAS bemærker endeligt i høringen til Energinet.dk’s anmeldelse, at 

Kommissionens forslag til ny netregel om transmissionsstrukturer (NC TAR) ikke 

er til hinder for en multiplikator på 1.    

36.  HMN har i høringen til SET’s udkast tilkendegivet, at der ikke er noget tungt-

vejende argument for, at multiplikatorerne skal følge de tyske multiplikatorer. 

Energinet.dk har hertil oplyst, at dette forslag vil blive drøftet med markedet i 

forbindelse med en kommende proces om en ny tarifstruktur. Det er dog Energi-

net.dk’s forventning at det umiddelbart vil være en fordel for markedet at have 

samme tarifstruktur på begge sider af grænsen.  

37. Sekretariatet vurderer, at Energinet.dk’s argumenter for ikke i denne omgang 

at ændre multiplikatoren til 1 (som MEMAS og HMN argumenterer for i deres 

høringssvar) er rimelige. For det første kan Energinet.dk med en gradvis sænkning 

af multiplikatoren indhøste erfaringer med, hvilken effekt en reduktion af multi-

plikatorer får for transportkundernes kapacitetskøb. For det andet vil der med en 

reduktion af multiplikatoren til 1 ske en yderligere omfordeling mellem slutkun-

der.  

38. SET vurderer, at det er rimeligt, at Energinet.dk i første omgang vurderer, at 

der ikke skal være større omfordeling end det fremgår af den anmeldte metode.  

SET vurderer desuden, at det er rimeligt, at Energinet.dk vil gennemføre en proces 

med inddragelse af markedet - herunder slutkunder - inden der træffes beslutning 

om eventuelt at ændre multiplikatoren til 1 i grænsepunktet og eventuelt også i de 

andre exit-/entry punkter.  

39. Sekretariatet konstaterer i den forbindelse, at Energinet.dk’s forslag til ny me-

tode er foreneligt med Kommissionens udkast til ny europæisk netregel for har-

moniserede transmissionsstrukturer (NC TAR). Sekretariatet bemærker endvidere, 

at netreglen giver mulighed for at nedsætte multiplikatorerne på et senere tids-

punkt. 

40. SET konstaterer, at Energinet.dk og HMN ikke er enig i betydningen af, at der 

er samme multiplikatorer i Danmark og Tyskland. SET forventer, at denne pro-

blemstilling særskilt vil indgå i drøfteler med branchen om en ny model for tarif, 

jf. den nye Network Code på tariffer (NC TAR), således at denne problemstilling 

kan blive grundigt belyst i en ny tarifanmeldelse. 

41. SET vil anmode Energinet.dk om løbende at blive orienteret om processen 

med fastsættelse af den nye tarifmetode, herunder nedsættelse af multiplikatorerne 

samt anvendelse af differentierede multiplikatorer. SET ønsker, at alle nødvende-

lige aspekter bliver inddraget i fastsættelse af multiplikatorer i en ny metode. 

Det er endelig sekretariatets vurdering, at det ikke kan afvises, at en multiplikator 

på 1 - som anført af MEMAS og HMN - på langt sigt kan være en bedre løsning for 

konkurrencen på gasmarkedet.  
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Samlet vurdering  

42.  Det er sekretariatets vurdering, at Energinet.dk’s  anmeldte  metode opfylder 

kravene om objektivitet, gennemsigtighed og ikke-diskrimination i 

tariffastsættelsen, jf. naturgasforsyningslovens  §7 og  §38.  Det er endvidere 

sekretariatets vurdering, at fjernelsen af sæsonfaktorer samt nedjustering af 

multiplkatoren kan (vil) bidrage til mere konkurrence på markedet og en effektiv 

handel med gas, jf. artikel 13 i den europæiske gasforordning.  

 

AFGØRELSE 

43. Sekretariatet godkender Energinet.dk’s anmeldte metode med en nedsættelse  

af multiplikatorer og fjernelse af sæsonprofil for kapacitetsprodukter på det danske 

gastransmissionsmarked, jf. naturgasforsyningslovens §36a.  

44. Sekretariatet vurderer, at  metoden opfylder kriterierne om objektivitet, 

gennemsigtighed og ikke-diskrimination, jf. naturgasforsyningslovens §7 og §38 

og artikel 13 i den europæiske gasforordning. 

 

 


