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12. januar 2016 

NSY/PHN 

 

  

Til Sekretariat for Energitilsynet 

 

 

Anmeldelse af multiplikator og sæsonprofil 
 

1. Baggrund 

Med den kommende europæisk netværkskode på tariffer (TAR NC) er der 

opstillet intervaller for multiplikatorer for henholdsvis kvartals- og 

månedsprodukter på 1-1,5 og for dags- og within-day-produkter på 1-3. Det er 

Energinet.dk’s vurdering at disse intervaller ikke vil blive sænket på trods af 

efterårets udvikling i forhold til netværkskoden, hvor færdiggørelsen af denne er 

overgivet til EU Kommisionen. 

 

Ved indførslen og prissætning af korte produkter på det danske gasmarked 

tilbage i 2004, blev det bl.a. fremført at der i et system med 

kapacitetsbegrænsninger er et øget ønske om at sikre klare investeringssignaler, 

samt et ønske om at afspejle den øgede systembelastning om vinteren i en 

sæsonprofil og dermed en højere pris i vintermånederne.  

 

I dag eksisterer der ikke den samme knaphed og flaskehalse i det danske 

gasmarked, der er derfor ikke længere det samme behov for at benytte 

incitament baseret prisfastsættelse af kapacitet. 

 

Den tyske regulator Bundesnetzagentur fastlagde i starten af 2015 

tarifregulering kaldet BEATE1, som blandt andet fastsætter nye multiplikatorer.   

 

Energinet.dk ønsker at justere tarifstrukturen for det danske 

transmissionssystem så den dels afspejler fraværet af ressourceknaphed på 

kapacitet og dels sikrer harmonisering med det tyske nabomarked, som uddybet 

i nedenstående afsnit. 

 

Det er Energinet.dk’s vurdering, at disse ændringer vil føre til en højere grad af 

fleksibilitet, harmonisering og likviditet, og dermed komme det samlede til 

 

1Ny tysk regulering: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1411/DE/Service-

Funktionen/Beschlusskammern/1BK-Geschaeftszeichen-Datenbank/BK9-

GZ/2014/2014_600bis699/BK9-14-608/BK9-14-608_Festlegungsverfahren_Beschluss.html?nn=364474 

1

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1411/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1BK-Geschaeftszeichen-Datenbank/BK9-GZ/2014/2014_600bis699/BK9-14-608/BK9-14-608_Festlegungsverfahren_Beschluss.html?nn=364474
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1411/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1BK-Geschaeftszeichen-Datenbank/BK9-GZ/2014/2014_600bis699/BK9-14-608/BK9-14-608_Festlegungsverfahren_Beschluss.html?nn=364474
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1411/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1BK-Geschaeftszeichen-Datenbank/BK9-GZ/2014/2014_600bis699/BK9-14-608/BK9-14-608_Festlegungsverfahren_Beschluss.html?nn=364474
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gasmarked til gavn. Dette uagtet, at enkelte forbrugssegmenter isoleret set 

kunne opnå fordele ved en bibeholdelse af den nugældende tarifstruktur.  

 

2. Justering af prisstruktur 

Nedenstående tabel viser den nugældende prisstruktur, indeholdende den hidtil 

gældende multiplikator og sæsonprofil. 

 

Tabel 1: Gældende prisstruktur 

 

 

Transportkunderne på det danske gasmarked har udtrykt ønske2 om en 

fuldstændig fjernelse af sæsonfaktorerne og sænkning af multiplikatorerne. 

 

Energinet.dk vurderer, at en fjernelse af sæsonfaktorerne og sænkning af 

multiplikatorerne er rimelig set i lyset af, at der ikke er udsigt til 

ressourceknaphed på kapacitet på det danske gasmarked. Sæsonfaktorerne og 

multiplikatorerne tjener med andre ord ikke længere det formål, der lå til grund 

for den oprindelige indførelse og Energitilsynets godkendelse af prisstrukturen.  

 

Samtidig finder Energinet.dk, at en højere grad af harmonisering til 

prisstrukturerne i tilstødende tyske systemer er hensigtsmæssig for at opnå et 

mere velfungerende marked på tværs af grænsepunktet.  

 

Energinet.dk gennemførte primo september 2015 en User Group, hvor dette 

emne blev behandlet og diskuteret med transportkunderne. Der var generelt 

enighed og tilslutning til en ændring af prisstrukturen som vist i tabel 2 – og 

transportkunderne efterlyste endog en større sænkning af multiplikatorerne.  

 

Tabel 2: Ny prisstruktur pr. 1. oktober 2016 

 

 

Se også nedenstående figur for en illustration af forslaget til ændring af 

sæsonfaktorer og multiplikatorer.  

 

 

2 Senest udtrykt ved User Group 8. september 2015. 

Uafbrydelig kapacitetsbetaling/reservationspriser (kortere aftaler)

 - pris i % af årskapacitetsbetalingen, startpris ved auktion

Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

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%

Md 7,0% 10,5% 21,0% 24,5% 24,5% 21,0% 10,5% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

Dag 0,29% 0,40% 0,80% 0,99% 0,99% 0,80% 0,40% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%

Uafbrydelig kapacitetsbetaling/reservationspriser (kortere aftaler)

 - pris i % af årskapacitetsbetalingen, startpris ved auktion

Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

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%

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%

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%

2
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Figur 1: Illustration af prisstruktur pr. 1. oktober 20163 

 
Note: Den venstre akse viser prisen pr. kWh/time/måned (søjlerne), mens den højere akse viser prisen 

pr. kWh/time/år hvis produktet købes for et helt år. 

 

Den ønskede ændring er som beskrevet tidligere, begrundet i at der ikke 

længere er flaskehalse i det danske system, sammen med et ønske om at 

understøtte markedskobling til Tyskland med fleksible korte produkter og 

konsistente prissignaler på grænsepunktet, som understøtter bundlede 

produkter. 

 

Energinet.dk har i forslaget valgt ikke at følge transportkundernes tilkendegivne 

ønske om at sænke multiplikatoren mellem dags- og årskapacitet til 1. Det 

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 bibeholdes. Disse 

slutkunder har ikke i samme omfang som transportkunderne deltaget i den 

hidtidige dialog med markedsdeltagerne.    

 

Energinet.dk afviser ikke med nærværende forslag at sænke multiplikatoren 

mellem dags- og årsprodukter yderligere mod 1 i de nærmeste år – men vil i 

første omgang se erfaringerne på gasmarkedet med indførelsen af denne 

sænkning.   

 

3. Effekter 

De ovenstående justeringer forventes at betyde et fald i årsbookingerne på især 

de forbrugsfølsomme exit-punkter, dvs. Exit zone og Dragør Exit. Da tariffen 

beregnes og offentliggøres som en årlig kapacitetstarif, vil et forventet fald i de 

årlige kapacitetsbookinger alt andet lige føre til en stigning kapacitetstariffen. 

 

 

3
 I bilag 1 er den nuværende prisstruktur samt de to effekter vist separat. 

3
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Dette vil isoleret set medføre højere transmissionsomkostninger for en 

transport- eller slut-kunde med et stabilt og forudsigeligt aftag som typisk vil 

benytte sig af årsproduktet. 

 

Det er dog Energinet.dk’s opfattelse, at de positive markedsmæssige effekter i 

form af den tidligere omtalt øgede likviditet, fleksibilitet og harmonisering, vil 

overstige prisstigningen i den årlige kapacitetstarif.  

 

Det skal herunder bemærkes, at transportkundernes nuværende 

ekstraomkostninger til korte produkter som følge af sæsonfaktorer og 

multiplikatorer må formodes overvæltet på slutkunderne på det danske 

gasmarked. Med andre ord forventer Energinet.dk, at effekten af højere 

årstariffer neutraliseres af lavere omkostningerne hos transportkunderne til 

korte produkter i vinterhalvåret. Effekten kan som nævnt variere for forskellige 

forbrugssegmenter – afhængig af gasleverandørernes prissætning af 

omkostningerne til transmission i slutkundeprisen. 

 

4. Anmeldelse 
Energinet.dk anmelder med baggrund i ovenstående at sæsonprofilen fjernes og 

at forholdet mellem korte- og lange-justeres pr. 1. oktober 2016, således som 

det fremgår af tabel 2. I tabellen nedenfor er ændringerne i multiplikatoren 

illustreret i forhold til det nuværende niveau og de grænser der er op stillet i ” 

ENTSOG’s Network Code for Re-Submission to ACER”. 

 

Tabel 3: Multiplikatorer 

 
Nuværende 

Pr. 1. oktober 

2016 

ENTSOG’s Network Code for 

Re-Submission to ACER 

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* 

* Efter 4 år under 1,5 

 

  

4
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5. Bilag 1 

De to ændringer, henholdsvis fjernelse af sæsonprofilen og ændring af 

multiplikatoren, er illustreret separat sammen med det nuværende forhold i 

figurerne nedenfor. 

Figur 2 Eksisterende forhold mellem korte- og lange produkter og sæsonprofil 

 
Note: Den venstre akse viser prisen pr. kWh/time/måned (søjlerne), mens den højere akse viser prisen 

pr. kWh/time/år hvis produktet købes for et helt år. 

 

Figur 3 Fastholdelse af multiplikator og fjernelse af sæsonprofilen 

 
Note: Den venstre akse viser prisen pr. kWh/time/måned (søjlerne), mens den højere akse viser prisen 

pr. kWh/time/år hvis produktet købes for et helt år. 

 

5
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Figur 4 Sænkning af multiplikator og fastholdelse af sæsonprofilen 

 
Note: Den venstre akse viser prisen pr. kWh/time/måned (søjlerne), mens den højere akse viser prisen 

pr. kWh/time/år hvis produktet købes for et helt år. 
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BILAG 2 - LOVGRUNDLAG 

I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for 

Sekretariatets vurdering af Energinet.dk’s anmeldelse i forhold til lovgrundlaget. 

Naturgasforsyningsloven 

  

Naturgasforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25. november 2013) in-

deholder følgende relevante bestemmelser: 

Krav til transmissionsselskabet (Energinet.dk) og adgang til systemet 

Det følger af § 7, stk. 5, 2. pkt., at Energinet.dk skal stille sine ydelser til rådighed 

over for forbrugeren på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår:  

”Stk. 5. Bevillingspligtige selskaber, jf. kapitel 3 og 4, skal stille deres ydelser til 

rådighed for forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vil-

kår. Dette gælder tilsvarende for virksomhed, der varetages af Energinet.dk og 

denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om 

Energinet.dk”. 

 

Det følger af lovens § 38, at et transmissionsselskab skal stille sine ydelser til rå-

dighed på ikke-diskriminerende vilkår,  og at Energitilsynet fører tilsyn med pri-

sernes og betingelsernes rimelighed: 

§ 38. Priser og betingelser for ydelser fra transmissions- og LNG-selskaber skal 

fastsættes således, at der ikke diskrimineres mellem systembrugere. 

Stk. 2. [….]  

Stk. 3. […] 

Stk. 4. Energitilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rimelighed, jf. 

stk. 2. 

 

 

Anmeldelse og godkendelse: 

Bestemmelsen om at Energitilsynet skal godkende metoder til fastsættelse af 

Energinet.dk’s priser og betingelser fremgår af § 36 a:  

”§ 36 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet 

samt LNG-faciliteter fastsættes af transmissions-, distributions- og LNG-selskaber 

efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet.” 

Af bemærkningerne til § 36 a fremgår bl.a., at  

”Formålet er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med naturgasforsy-

ningsloven. Der skal bl.a. redegøres for, hvilke overvejelser der ligger bag for-

7
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skelle i tariffer som følge af forbrugeres og netbrugeres forskellige karakteristi-

ka." 

 

Energinet.dk skal anmelde selskabets metoder til Energitilsynet: 

”§ 40. Transmissions-, distributions-, lager-, LNG- og forsyningspligtige selska-

ber, jf. §§ 10 og 24, skal til Energitilsynet anmelde  

1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for 

adgang til transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter, herunder tarif-

fer  

2) […] ” 

 

EU retskilder 
 

Den europæiske gasforordning  

Den europæiske gasforordning (Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 

715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissions-

systemet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005) har følgende rele-

vante bestemmelser:  

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

               Artikel 13 

               Tariffer for netadgang 
 

1. De tariffer eller metoder til beregning af disse, som transmissionssystemopera-

tører anvender, og som er godkendt af deregulerende myndigheder i medfør af ar-

tikel 41, stk. 6, i direktiv2009/73/EF, samt de tariffer, der er offentliggjort i med-

før af artikel 32, stk. 1, i samme direktiv, skal være gennemsigtige, tilgodese be-

hovet for systemintegritet og forbedring deraf og afspejlede faktiske omkostnin-

ger, for så vidt sådanne omkostninger svarer til en effektiv og strukturelt sammen-

lignelig netoperatørs omkostninger og er gennemsigtige, samtidig med at de giver 

et rimeligt investeringsafkast, og der skal, hvor det er rimeligt, tages hensyn til de 

regulerende myndigheders benchmarking af tariffer. Tarifferne eller metoderne til 

beregning af disse skal anvendes på en ikke-diskriminerende måde.  

 

Medlemsstaterne kan beslutte, at tarifferne også kan fastsættes gennem markeds-

baserede ordninger, såsom auktioner, forudsat at sådanne ordninger og indtæg-

terne herfra er godkendt af den regulerende myndighed.  

 

Tarifferne eller metoderne til beregning af disse skal bidrage til en effektiv handel 

med gas samt konkurrence på markedet, samtidig med at krydssubsidiering mel-

lem netbrugerne undgås, og samtidig med at der anspores til investeringer og op-

retholdes eller skabes interoperabilitet for transmissionsnet.  

 

Tariffer for netbrugere skal være ikke-diskriminerende og skal fastsættes særskilt 

for hvert indfødningspunkt til og udtagningspunkt fra transmissionssystemet. Me-

8
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kanismer til omkostningsfordeling og metoder til takstfastsættelse i forbindelse 

med indfødningspunkter og udtagningspunkter godkendes af de nationale regule-

rende myndigheder. Medlemsstaterne sikrer, at netafgifter efter en overgangspe-

riode, dvs. senest den 3. september 2011, ikke beregnes ud fra kontraktmæssigt 

fastsatte transportruter.  

 

2. Tarifferne for netadgang må hverken begrænse markedets likviditet eller med-

føre skævheder i handelen på tværs af grænserne mellem forskellige transmissi-

onssystemer. Når forskelle i tarifstrukturer eller balanceringsmekanismer hindrer 

handelen på tværs af transmissionssystemerne, skal transmissionssystemoperatø-

ren uanset artikel 41, stk. 6, i direktiv 2009/73/EF i tæt samarbejde med de rele-

vante nationale myndigheder arbejde aktivt for konvergens mellem tarifstruktu-

rerne og principperne for gebyropkrævning, herunder i forbindelse med balance-

ring.  

 

Artikel 6 og artikel 8 omhandler blandt andet etablering af netregler: 

 
Artikel 6 (Etablering af netregler) 
1. (…)  

2. Kommissionen anmoder agenturet om inden for et rimeligt tidsrum på højst 

seks måneder at forelægge den ikke-bindende overordnede retningslinjer (»over-

ordnede retningslinjer«) med klare og objektive principper i overensstemmelse 

med artikel 8,stk. 7, for udviklingen af netregler vedrørende de områder, der er 

identificeret på prioritetslisten. Alle overordnede retningslinjer skal bidrage til 

ikke-diskrimination, reel konkurrence og et effektivt fungerende marked. Kommis-

sionen kan på begrundet anmodning fra agenturet forlænge dette tidsrum.  

(…)  

6. Kommissionen anmoder ENTSO for gas om at forelægge netregler, der er i 

tråd med de relevante overordnede retningslinjer, for agenturet inden for et rime-

ligt tidsrum på højst tolvmåneder.  

7. Inden for en periode på tre måneder efter dagen for modtagelsen af netregler, 

hvor agenturet kan gennemføre en formel høring af de relevante interessenter, fo-

relægger ENTSO for gas en begrundet udtalelse om netreglerne.  

8. ENTSO for gas kan ændre netreglerne i lyset af agenturets udtalelse og genfor-

elægge dem for agenturet.  

9. Når agenturet er overbevist om, at netreglerne er i tråd med de relevante over-

ordnede retningslinjer, forelægger agneturet netreglerne for Kommissionen og 

kan henstille, at de vedtages inden for et rimeligt tidsrum. Hvis Kommissionen ik-

ke vedtager reglerne, angiver den årsagerne hertil. 

 

 

Artikel 8 (Opgaver for ENTSO for gas).  

 

1 ENTSO for gas udarbejder netregler på de i denne artikels stk. 6 nævnte områ-

der på anmodning af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 6.2.  

 

2 ENTSO for gas kan udarbejde netregler på de i stk. 6 nævnte områder med hen-

blik på at nå de i artikel 4 fastsatte mål, hvis disse netregler ikke vedrører områ-

der, der er omfattet af en anmodning fra Kommissionen. Disse netregler forelæg-

ges for agenturet med henblik på en udtalelse. ENTSO for gas tager behørigt hen-

syn til denne udtalelse. 

9
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3 ….. 

4 ….. 

5…... 

 

6 Netreglerne, jf. stk. 1 og 2, dækker følgende områder, idet der om nødvendigt 

tages hensyn til særlige regionale forhold:  

a) …..  

k) regler om harmoniserede transmissionstarifstrukturer  

 

 

7. Netreglerne udvikles for grænseoverskridende netspørgsmål og spørgsmål om 

markedsintegration og berører ikke medlemsstaternes ret til at udarbejde natio-

nale regler for spørgsmål, der ikke berører grænseoverskridende handel. 

 
 

 Europæisk netregel om harmoniserede tarifstrukturer (TAR NC) 

Kommissionen offentliggjorde ultimo marts 2016 et udkast til europæisk netregel 

for harmoniserede transmissionstarifstrukturer. Dette udkast skal vedtages i den 

såkaldte komitologi-procedure, hvor det første møde finder sted ultimo juni 2016.  

Udkastet indeholder følgende bestemmelser om multiplikatorer og sæsonfaktorer: 

Article 13 

Level of multipliers and seasonal factors 

1. The level of multipliers shall fall within the following ranges: 

(a) for quarterly standard capacity products and for monthly standard ca-

pacity products, the level of the respective multiplier shall be no less than 

1 and no more than 1.5; 

(b) for daily standard capacity products and for within-day standard ca-

pacity products, the level of the respective multiplier shall be no less than 

1 and no more than 3. 

2. After four years as from the date referred to in Article 41(2), the level of multi-

pliers for daily standard capacity products and for within-day standard capacity 

products shall be no less than 1 and no more than 1.5. 

Where seasonal factors are applied, the arithmetic mean over the gas year of the 

product of the multiplier applicable for the respective standard capacity product 

and the relevant seasonal factors shall be within the same range as for the level of 

the respective multipliers set out in paragraph 1. 
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