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Resumé 
1.         Energinet.dk har anmeldt et nyt transmissionsprodukt til Energitilsynet, og anmoder 
tilsynet om at godkende betingelserne for produktet og metoden til prissætning for produk-
tet. Der er således tale om en sag, hvor Energitilsynet skal foretage en metodegodkendelse i 
henhold til naturgasforsyningsloven.  
2.         Produktet er en såkaldt ”cross-border service”, hvilket betyder, at transportkunder 
kan få transporteret gas fra et leveringspunkt i et land til et leveringspunkt i et andet land - 
via blot en enkelt bestilling i et nyt fælles online bookingsystem (Link4Hubs). Servicen 
kaldes i det efterfølgende samlet for Link4Hubs.  
3.         Via Link4Hubs kan transportkunder således købe transmissionskapacitet og få 
transporteret på tværs af flere grænsepunkter uden at skulle bestille transportkapacitet 
særskilt ind og ud af de tre forskellige transmissionsnet, som er omfattet af produktet. 
Link4Hubs er udviklet af Energinet.dk (herefter ENDK) i samarbejde med den nordtyske 
systemansvarlige TSO (Gasunie Deutschland – herefter GUD) og den systemansvarlige TSO 
i Nederlandene (Gas Transport Services – herefter GTS).  
4.         Energitilsynets sekretariat har vurderet betingelserne for adgang til Link4Hubs, 
og finder, at vilkårene er ikke-diskriminerende og baseret på objektive kriterier. Sekretaria-
tet finder samtidig, Link4Hubs gør det muligt for transportkunder at få hurtig og nem ad-
gang til uafbrydelig (dvs. garanteret) dag-til-dag kapacitet, som ellers ikke ville være til 
rådighed for markedet. Link4Hubs er et nyt tilbud, som bidrager til produktudvikling og til 
markedsudviklingen, og sekretariatet finder, at Link4Hubs ikke forringer de vilkår og mu-
ligheder, som allerede er til rådighed for ENDKs transportkunder via de øvrige produkter 
hos ENDK.  
5.         Tilsynets sekretariat har også vurderet metoden til prisfastsættelse for 
Link4Hubs, og finder, at metoden er objektiv og ikke-diskriminerende. Grundelementet i 
prisen for Link4Hubs produktet er den almindelige pris for uafbrydelig dags-kapacitet hos 
ENDK. Denne pris er fastsat efter en metode, som tilsynet allerede har godkendt, og tilsynet 
vurderer derfor ikke dette element selvstændigt. Sekretariatet har dog vurderet den rabat, 
som ENDK (og GUD/GTS) giver som kompensation for, at transportkunden ikke kan ændre 
i sin bestilte transportmængde i Link4Hubs, når den én gang er foretaget – dvs. det er ikke 
muligt at foretage en såkaldt renominering i Link4Hubs. Denne ret har transportkunder 
ellers normalt. Sekretariatet finder, at rabatten er sagligt begrundet, og har ikke anledning 
til at anfægte det skøn, som ligger til grund for størrelsen på rabatten.  
6.         Hvis ENDK skal bruge sine system-værktøjer (især systemoperatørlager) for at sikre 
transporten, der jo er uafbrydelig og dermed garanteret, kommer der et tillæg oven i grund-
tariffen. Dette tillæg afspejler de ekstra omkostninger, som ENDK har i forbindelse med at 
sikre den uafbrydelige kapacitet, som selskabet sætter til salg via Link4Hubs. Sekretariatet 
lægger vægt på, at ENDK har fastsat tillægget på baggrund af de konkrete (påviselige og 
dokumenterbare) ekstra omkostninger, som ENDK har i forbindelse med at sikre kapacitet 
til Link4Hubs i de (få) situationer, hvor der opstår en flaskehals. Sekretariatet lægger sam-
tidig vægt på, at tillægget ikke belaster de eksisterende produkter og eksisterende trans-
portkontrakter – herunder de afbrydelige produkter - men udelukkende betales af netop de 
kunder, som vælger at bruge Link4Hubs.  
7.         Endelig har sekretariatet vurderet, at Link4Hubs bidrager til at udvikle både det 
danske gasmarked og det europæiske gasmarked. Naturgasforsyningsloven og den europæi-
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ske gasforordning, som også er af væsentlig betydning ved grænseoverskridende transmis-
sion, har også til formål at støtte konkurrencen, harmonisering af produkter og samarbejde 
på tværs af landegrænser.  
8.         Link4Hubs strækker sig over flere grænsepunkter og transmissionssystemer, og der 
er derfor tale om et cross-border produkt. Når tilsynet godkender metoder for gastransmis-
sion, sker dette med hjemmel i den danske naturgasforsyningslov, som kun gælder for 
Danmark. Tilsynet har derfor kun jurisdiktion over det danske territorium, og har derfor 
kun hjemmel til at godkende betingelserne og metoden til prisberegning for Link4Hubs i 
forhold til ENDK, som er det danske transmissionsselskab i det grænseoverskridende sam-
arbejde.  

Afgørelse 
9.         Energitilsynet træffer på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse føl-
gende afgørelse:  
10.      Energitilsynet godkender adgangsbetingelserne og metoden til prisfastsættelse for 
Link4Hubs, som ENDK har anmeldt til Energitilsynet, jf. naturgasforsyningslovens § 36 a.  
11.      Godkendelsen gælder kun for det danske territorium, jf. naturgasforsyningslovens § 
65 modsætningsvist, og tilsynet lægger til grund, at ENDK foretager en ny metode-
anmeldelse, hvis Link4Hubs ændres materielt som følge af nødvendige myndighedsgod-
kendelser i øvrige deltagerlande.  

Sagsfremstilling 
12.       Link4Hubs er en ny transport-service, som ENDK har anmeldt til Energitilsynet 
(bilag 1), og som Energitilsynet nu skal godkende i henhold til naturgasforsyningsloven.  
13.      Link4Hubs er udviklet af ENDK i samarbejde med den nordtyske systemansvarlige 
TSO (GUD) og den systemansvarlige TSO i Nederlandene (GTS).  
14.      Link4Hubs er en service, der gør, at transportkunder kan få transporteret gas på 
tværs af flere landegrænser, uden at skulle bestille kapacitet og transport særskilt i de tre 
transmissionssystemer, som indgår i Link4Hubs. En transportkunde kan altså flytte gas fra 
leveringspunkt A til B eller C (eller omvendt) ved én enkelt elektronisk bestilling i 
Link4Hubs (se grafisk fremstilling af Link4Hubs i bilag 2).  
15.      Et eksempel: En dansk transportkunde ønsker at transportere gas fra Danmark til et 
leveringspunkt i Holland. Kunden indgår først en systemaftale og en Link4Hubs aftale med 
hver enkelt TSO. Herefter er kunden klar til at bruge Link4Hubs. Kunden logger nu på den 
fælles online platform, og foretager nogle få klik for at bestille transport og effektuere trans-
porten til Nederlandene, hvor gassen bliver leveret næste dag. Transportkunden skal ikke 
gøre mere – dvs. kunden skal ikke bestille kapacitet og transport individuelt hos TSOerne i 
henholdsvis Danmark (exit), Tyskland (entry og exit) og Nederlandene (entry), hvilket nor-
malt er nødvendigt. Når kunden har gennemført sin bestilling i Link4Hubs – som er uaf-
brydelig – sørger TSOerne for at samarbejde om, at gassen kommer gennem deres individu-
elle systemer, og bliver leveret i henhold til kundens ordre.  
16.      Den danske transportkunde slipper altså for at skulle kontakte den tyske og holland-
ske TSO direkte og købe særskilt transport ind og ud af det tyske system og det hollandske 
system. Det underliggende samarbejde (f.eks. interne kontrakter og bookinger) mellem 
TSOerne er kunden uvedkommende.    
17.      Transportkunden ser en samlet tarif for transporten på Link4Hubs, men bliver faktu-
reret særskilt af hver enkelt TSO. Det vil sige, at ENDK fakturerer kunderne for den danske 
del af transporten, ligesom ENDK også er ansvarlig for sit eget transmissionsnet og i øvrigt 
opfylder sine øvrige forpligtelser over for kunden uafhængigt af GUD og/eller GTS.  
18.      Hovedparten af den tekniske kapacitet i det danske transmissionssystem er i dag solgt 
på etårige kontrakter. Den gastransport, som kunderne kan købe via Link4Hubs, er derfor 
ekstra kapacitet, som TSOerne ”finder” ved at optimere systemet. Denne kapacitet stilles til 
rådighed for kunderne fra dag til dag via Link4hubs. Der er tale om uafbrydelig kapacitet i 
modsætning til afbrydelig kapacitet – dvs. transportkunderne kan ikke afbrydes og har 
derfor garanti for, at de får kapaciteten og kan gennemføre gastransporten. Servicen tilby-
des i første omgang efter først-til-mølle princippet (FCFS) – dvs. at transportkunderne får 
gastransport i den rækkefølge, de bestiller transporten på platformen.  
19.      Den ekstra kapacitet til Link4Hubs skaber/garanterer ENDK (og GUD/GTS) ved at 
bruge en række værktøjer:  
20.      For det første har ENDK fået et nyt IT system (Scada), som gør, at selskabet kan lave 
en mere dynamisk og ”real-time” beregning af den samlede kapacitet i transmissionssyste-
met, som f.eks. tager bedre højde for temperaturudsving og andre her-og-nu forhold. Dette 
gør, at der kan ”findes” uudnyttet kapacitet på dagen, som ENDK herefter kan sælge som 
dag-til-dag kapacitet via Link4Hubs.     
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21.      For det andet kan ENDK gøre brug af linepack og sit systemoperatør-lager (lager 
øremærket til opgaven med at opretholde balance i transmissionssystemet) til at sikre den 
kapacitet, der er brug for til Link4Hubs. Således kan ENDK trække gas ud og ind af de to 
danske gaslagre, hvis der opstår en flaskehals i transmissionssystemet.      
22.      Da hovedparten af den teknisk kapacitet er solgt via ordinære (etårige) transportkon-
trakter, kan der opstå en fysisk flaskehals, hvis hele den bookede kapacitet – på trods af 
ENDKs beregninger – skal bruges af transportkunderne på dagen. I Link4Hubs påtager 
TSOerne sig ansvaret for, at den nødvendige uafbrydelige kapacitet til Link4Hubs er til 
rådighed for kunden, og TSOerne bruger her en række værktøjer – og især systemoperatør-
lageret.  
23.      TSOerne påtager sig altså risikoen, hvis der opstår en flaskehals. Hvis en flaskehals 
strækker sig over længere tid – eller på anden måde er ekstraordinær – kan det dog blive 
nødvendigt at lukke for salget via Link4Hubs, indtil flaskehalsen er afviklet. ENDK regner 
dog med, at der kun vil opstå flaskehalse yderst sjældent - også fordi der er indregnet en 
sikkerhedsmargin i forhold til, hvor meget kapacitet, ENDK overhovedet sætter til salg via 
Link4Hubs.    
24.      Der er tale om en ny service for alle tre TSOer i samarbejdet, og i starten sætter par-
terne derfor kun en begrænset kapacitet til rådighed for Link4Hubs. Kapaciteten vil højst 
være 10.000 m3 i timen, hvilket svarer til ca. 2,5 % af den eksisterende kapacitet i Ellund.  
25.      ENDK regner med, at Link4Hubs kan være klar til den 1. juli 2010, hvis Energitilsy-
net godkender produktet. Dog afhænger starttidspunktet ikke kun af ENDK, men også af 
samarbejdspartnerne (GUD og GTS) og af de godkendelser, som de tyske og hollandske 
myndigheder eventuelt skal foretage efter disse landes lovgivninger.  
26.      Energitilsynets sekretariat har talt med både den tyske og hollandske regulator. Efter 
det oplyste skal den tyske regulator ikke formelt godkende en sådan ”additional service”, 
som der her er tale om, men der kan blive tale om at vurdere Link4Hubs (vilkår og priser) 
efterfølgende. Den hollandske regulator har oplyst, at regulator som udgangspunkt skal 
godkende tarifferne for en ny service som Link4Hubs, men at produktet bliver betragtet 
som et pilot-projekt i starten. GTS kan derfor starte uden en formel godkendelse, hvorefter 
den (længerevarende) godkendelsesprocedure så kan foretages efterfølgende uden at for-
sinke starten på Link4Hubs.    

Høring 
27.      Energitilsynets sekretariat har sendt udkastet til metodegodkendelsen for Link4Hubs 
i høring – ikke blot til ENDK som anmelder og part i sagen – men til samtlige transport-
kunder, der er registreret som transportkunder i det danske aktørregister. ETS har modta-
get et formelt høringssvar fra E.ON Gastransport (bilag 3). I det følgende kommenterer 
sekretariatet de bemærkninger fra E.ON, som er relevante i forhold til denne metodegod-
kendelse.  
28.      E.ON anfører, at det er vigtigt, at Link4Hubs ikke medfører forringelser i forhold til 
de afbrydelige kapaciteter, som ENDK også sælger (høringssvar, punkt 3).  
29.      Energitilsynet sekretariat skal hertil bemærke, at sekretariatet fremhæver, at ENDK 
skal tilbyde Link4Hubs på ikke-diskriminerende vilkår, og at Link4Hubs ikke må forringe 
eksisterende rettigheder (punkt 50). Tilsynet betoner også specifikt, at Link4Hubs ikke må 
forringe de afbrydelige produkter, som ENDK også sælger. Sekretariatet konstaterer på 
baggrund af ENDKs anmeldelse og ENDKs oplysninger i øvrigt, at Link4Hubs ikke gør det 
mere sandsynligt, at kunder, der har købt afbrydelig kapacitet, bliver afbrudt på grund af 
Link4Hubs (punkt 58).  
30.      E.ON anfører, at det er vigtigt, at ENDK gør brug af sit systemlager  på en gennemsig-
tig  måde, hvor omkostningerne bliver korrekt henført til Link4Hubs (høringssvar, punkt 
4).  
31.      Energitilsynets sekretariat skal hertil bemærke, at ENDK skal dokumentere og verifi-
cere de ekstra omkostninger, som kan komme, hvis ENDK skal gøre brug af sine ekstraor-
dinære værktøjer (punkt 78). Systemlager er det vigtigste værktøj, og sekretariatet fremhæ-
ver specielt, at ENDK skal respektere lagerselskabernes specifikke konkurrencesituation, 
således at de ikke køber unødvendigt systemlager og i øvrigt betaler den fulde pris for dette 
lager (punkt 72).   
32.      E.ON anfører, at det ikke er klart, hvorfor der er en rabat på 10% i   Link4Hubs tarif-
fen, idet ENDK ikke sælger uafbrydelig kapacitet fra Tyskland til Danmark (Ellund) med en 
ret for kunderne til at renominere (høringssvar, punkt 5).  
33.      Energitilsynets sekretariat skal hertil bemærke, at ENDK i dag har samme tarif på 
uafbrydelig kapacitet på alle entry og exit punkter i Danmark, og denne tarif gælder derfor 
også for Ellund (entry/exit). Energitilsynet har allerede godkendt ENDKs generelle metode 
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til tariffastsættelse. Energitilsynet bemærker, at det er et sagligt forhold, når transportkun-
der får en rabat i Link4Hubs, idet de ikke kan renominere (punkt 67). Muligheden for at 
kunne renominere har en økonomisk værdi, og tilsynet har ikke anledning til at ændre det 
værdiskøn, som ENDK har foretaget før starten på Link4Hubs. Men netop fordi værdien af 
er usikker – og produktet er nyt - gør sekretariatet opmærksom på, at ENDK skal vurdere 
rabatten løbende og ændre den, hvis rabatten viser sig at have utilsigtede følger i markedet 
(punkt 69).             
34.      E.ON anfører, at det ikke er klart, hvordan GUD kan garantere kapacitet til 
Link4Hubs, når selskabet ifølge GasNZV (kommende interne regler for kapacitetstildeling i 
Tyskland) skal sælge deres kapacitet via en ny fælles tysk platform, som skal etableres (hø-
ringssvar, punkt 6).  
35.      Energitilsynets sekretariat skal hertil bemærke, at denne metodegodkendelse kun 
gælder for Danmark og for den ENDK som anmelder (punkt 80-81). Det fremgår af sagen, 
at de enkelte transmissionsselskaber i samarbejdet er individuelt ansvarlige for deres egne 
systemer, og Energitilsynet har ikke mulighed for at tage stilling til, hvorledes GUD håndte-
rer sine forpligtelser i forhold til sine kunder.   

Lovgrundlag 
36.      I det følgende anføres det relevante og anvendte lovgrundlag i forhold til tilsynets 
metodegodkendelse af adgangsbetingelser og tariffer for Link4Hubs.  
37.      Anmeldelse og godkendelse  
Naturgasforsyningsloven (lovbekendtgørelse 2006-11-08 nr. 1116 med senere 
ændringer)  
§ 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    
§ 40. Transmissions-, distributions-, lager-, LNG- og forsyningspligtige selskaber, jf. §§ 10 
og 24, skal til Energitilsynet anmelde 1) de metoder, der anvendes til at beregne eller fast-
sætte betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet samt LNG-
faciliteter, herunder tariffer […].   
38.      Betingelser for adgang  
Naturgasforsyningsloven  
§ 12 a. Et transmissionsselskab skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at 
der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for handel med natur-
gas, jf. § 1, stk. 2.  
Stk. 2. Et transmissionsselskab kan ud over det i stk. 1 nævnte tage andre initiativer med 
henblik på at fremme konkurrencen på markeder for naturgas.   
§ 18. Enhver har ret til mod betaling at benytte transmissionsnet, distributionsnet og LNG-
faciliteter, samt, hvis det er teknisk eller økonomisk nødvendigt for at yde effektiv system-
adgang, lagre, linepack og andre hjælpefunktioner (systemet), jf. dog stk. 3.  
Stk. 2. Anmodning ombenyttelse af systemet rettes til det transmissions-, distributions-, 
lager- eller LNG-selskab, hvis net, lager eller LNG-facilitet ønskes benyttet. Selskaberne skal 
give adgang til systemet på grundlag af objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende 
kriterier.  
Stk. 3. Transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber kan nægte adgang til syste-
met i henhold til stk. 1, 1) hvis de ikke råder over den fornødne kapacitet, 2) hvis adgang til 
systemet ville hindre dem i at opfylde de forpligtelser, som de er pålagt i § 12, stk. 1, nr. 2, 3 
og 6, eller 3) på grund af alvorlige økonomiske og finansielle problemer med kontrakter, der 
indeholder en mindste-aftageforpligtelse (take or pay-vilkår), jf. § 22.  
Stk. 4. Afslag på en anmodning om adgang til systemet, jf. stk. 3, skal begrundes.  
Stk. 5. Energitilsynet behandler klager over afslag på anmodninger om  
adgang til systemet, jf. stk. 3.   
Den europæiske gasforordning (1775/2005/EF)    
Artikel 2 (Definitioner)  
1. I denne forordning forstås ved:  
[…]   
14) »langsigtede tjenester«: tjenester, der tilbydes af transmissionssystemoperatøren, med 
en varighed på et år eller mere  
15) »kortsigtede tjenester«: tjenester, der tilbydes af transmissionssystemoperatøren, med 
en varighed på under et år   
Artikel 4 (Adgangstjenester for tredjepart)  
1. Transmissionssystemoperatører skal:  
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a) sikre, at de tilbyder tjenester på et ikke-diskriminerende grundlag til alle netbrugere. 
Hvis en transmissionssystemoperatør tilbyder samme tjeneste til forskellige kunder, skal 
den gøre det på samme aftalevilkår og betingelser, enten på grundlag af harmoniserede 
transportaftaler eller på grundlag af fælles regler for netadgang, som er godkendt af den 
kompetente myndighed i overensstemmelse med proceduren i artikel 25 i direktiv 
2003/55/EF  
b) tilbyde både uafbrydelige og afbrydelige adgangstjenester for tredjepart. Prisen på afbry-
delig kapacitet skal afspejle sandsynligheden for afbrydelse  
c) tilbyde netbrugerne både kort- og langsigtede tjenester.  
Artikel 5 (principper for kapacitetstildeling og procedurer for håndtering af 
kapacitetsbegrænsninger)  
1. Den størst mulige kapacitet på alle relevante punkter nævnt i artikel 6, stk. 3, skal stilles 
til rådighed for markedsdeltagere under hensyntagen til systemintegritet og effektiv net-
drift.  
2. Transmissionssystemoperatører skal indføre og offentliggøre ikke-diskriminerende og 
gennemsigtige mekanismer for kapacitetstildeling, der skal:  
a) give passende økonomiske signaler med henblik på en  
effektiv og maksimal udnyttelse af den tekniske kapacitet og fremme investeringer i ny 
infrastruktur  
b) sikre forenelighed med markedsmekanismerne, herunder spotmarkeder og handelsplad-
ser, og samtidig være fleksible og kunne tilpasses ændrede markedsforhold   
Bilag til forordning  
1. Adgangstjenester for tredjepart  
1) Transmissionssystemoperatører skal tilbyde uafbrydelige og afbrydelige tjenester af ned 
til en dags varighed. […].  
2. Principper for kapacitetstildeling og procedurer for håndtering af kapaci-
tetsbegrænsninger […]  
2.1. Principper for kapacitetstildeling […]  
1) Mekanismerne for kapacitetstildeling og procedurerne for håndtering af kapacitetsbe-
grænsninger skal lette udviklingen af konkurrence og likvid handel med kapacitet, og de 
skal være forenelige med markedsmekanismerne, herunder spotmarkeder og handelsplad-
ser. De skal være fleksible og kunne tilpasses efter skiftende markedsforhold.  
2) Disse mekanismer og procedurer skal tage hensyn til integriteten i det pågældende sy-
stem såvel som til forsyningssikkerheden.  
3) Disse mekanismer og procedurer må hverken stå i vejen for nye markedsdeltagere eller 
skabe urimelige hindringer for indtrængen på markedet. De må ikke forhindre markedsdel-
tagere, herunder nye markedsdeltagere og virksomheder med en lille markedsandel, i at 
konkurrere effektivt  
2.2. Principper for kapacitetstildeling, procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsnin-
ger og deres anvendelse i tilfælde af aftalemæssige kapacitetsbegrænsninger  
2.3. Procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger i tilfælde af aftalemæssige kapa-
citetsbegrænsninger  
1) Hvis aftalt kapacitet ikke udnyttes, skal transmissionssystemoperatøren stille denne 
kapacitet til rådighed på det primære marked som afbrydelig kapacitet i kraft af aftaler af 
forskellig varighed, medmindre denne kapacitet tilbydes af den pågældende bruger af nettet 
på det sekundære marked til en rimelig pris.  
2) Indtægterne fra frigjort afbrydelig kapacitet deles efter regler, der fastlægges eller god-
kendes af den relevante regulerende myndighed. Disse regler skal være forenelige med 
kravet om effektiv udnyttelse af systemet.  
3) Den relevante regulerende myndighed kan fastsætte en rimelig pris for frigjort afbrydelig 
kapacitet under hensyntagen til de specifikke gældende vilkår.  
4) Hvor det er relevant, skal transmissionssystemoperatører i rimeligt omfang bestræbe sig 
på at tilbyde i hvert fald en del af den uudnyttede kapacitet på markedet som uafbrydelig 
kapacitet.   
Den nye europæiske gasforordning (forordning 715/2009/EF)  
Artikel 6 (etablering af netregler)  
1. Kommissionen fastlægger efter høring af agenturet, ENTSO for gas og de øvrige relevante 
interessenter en årlig prioritetslisteover de områder, der er anført i artikel 8, stk. 6, og som 
skal medtages i udviklingen af netregler.2.  
Kommissionen anmoder agenturet om inden for et rimeligt tidsrum på højst seks måneder 
at forelægge den ikke-bindende overordnede retningslinjer (»overordnede retningslinjer«) 
medklare og objektive principper i overensstemmelse med artikel 8,stk. 7, for udviklingen af 
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netregler vedrørende de områder, der er identificeret på prioritetslisten. Alle overordnede 
retningslinjer skal bidrage til ikke-diskrimination, reel konkurrence og et effektivt funge-
rende marked. Kommissionen kan på begrundet anmodning fra agenturet forlænge dette 
tidsrum. […].                     
39.      Tariffer  
Naturgasforsyningsloven  
§ 37 d. Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber kan i priserne for de 
aktiviteter, som varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov omEnerginet.dk indregne nød-
vendige omkostninger, herunder til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, admini-
stration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger, samt nødvendig for-
rentning af virksomhedens kapital. Denne bestemmelse gælder ikke for lagervirksomhed.  
Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af 
de omkostninger, som kan anses for nødvendige efter stk. 1, samt om fastsættelsen af den 
nødvendige forrentning og om forrentningsgrundlaget efter stk. 1.  
§ 38. Priser og betingelser for ydelser fra transmissions-, lager- og LNG-selskaber skal 
fastsættes således, at der ikke diskrimineres mellem systembrugerne. Ved prisfastsættelsen 
tages hensyn til selskabernes omkostninger samt til, at der skal kunne opnås et rimeligt 
afkast af den i selskaberne investerede kapital, jf. dog § 37 d, for så vidt angår transmissi-
onsvirksomhed udført af Energinet.dk.  
Stk. 2. Energitilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rimelighed, jf. stk. 1.    
Den europæiske gasforordning     
Artikel 3 (tariffer for netadgang)  
1. De tariffer, eller metoder til beregning af disse, som transmissionssystemoperatører an-
vender, og som er godkendt af de regulerende myndigheder i medfør af artikel 25, stk. 2, i 
direktiv 2003/55/EF, samt de tariffer, der er offentliggjort i medfør af artikel 18, stk. 1, i 
samme direktiv, skal være gennemsigtige, tilgodese behovet for systemintegritet og forbed-
ring deraf og afspejle de faktiske omkostninger, for så vidt som sådanne omkostninger sva-
rer til en effektiv og strukturelt sammenlignelig netoperatørs omkostninger og er gennem-
sigtige, samtidig med at de giver et rimeligt investeringsafkast, og der skal, hvor det er rime-
ligt, 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 markedsba-
serede ordninger, såsom auktioner, forudsat at sådanne ordninger og indtægterne herfra er 
godkendt af den regulerende myndighed. Tarifferne, eller metoderne til beregning af disse, 
skal bidrage til en effektiv handel med gas samt konkurrence på markedet, samtidig med at 
krydssubsidiering mellem netbrugerne undgås, og samtidig med at der anspores til investe-
ringer og opretholdes eller skabes interoperabilitet for transmissionsnet  
2. Tarifferne for netadgang må ikke begrænse markedets likviditet eller medføre skævheder 
i handelen på tværs af grænserne mellem forskellige transmissionssystemer. Hvor forskelle 
i tarifstrukturer eller balanceringsmekanismer hindrer handelen på tværs af transmissions-
systemerne, skal transmissionssystemoperatøren uanset artikel 25, stk. 2, i direktiv 
2003/55/EF, i tæt samarbejde med de relevante nationale myndigheder arbejde aktivt for 
konvergens mellem tarifstrukturerne og principperne for gebyropkrævning, herunder i 
forbindelse med balancering.  
Artikel 4    
1. […]  
2. Transportaftaler, der indgås med usædvanlige startdatoer eller kortere løbetid end en 
standardtransportaftale på årsbasis, må ikke medføre vilkårligt højere eller lavere tariffer, 
der ikke afspejler tjenestens markedsværdi, i overensstemmelse med principperne i artikel 
3, stk. 1. […].                     
40.      Påbud (naturgasforsyningsloven)  
§ 41. Hvis Energitilsynet finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid med 
bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring af priser og betingelser 
Stk. 2. Finder Energitilsynet, at priser, betingelser eller aftaler må anses for at give en mil-
jømæssig eller samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig anvendelse af energi, kan tilsynet, 
efter at forhandlinger med de berørte parter har fundet sted, give påbud om ændring heraf  
§ 47 b. Transport- og energiministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider 
mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet, bringes i 
orden straks eller inden en nærmere angiven frist.    
41.      Samarbejde (det nye gasdirektiv – direktiv 2009/73/EF)  
Artikel 40 (Overordnede mål for den regulerende myndigheds virke)  
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Under udførelsen af de reguleringsopgaver, der er anført i dette direktiv, træffer den regule-
rende myndighed alle rimelige foranstaltninger for at nå følgende mål inden for rammerne 
af dens opgaver og beføjelser, jf. artikel 41, i tæt samråd med andre relevante nationale 
myndigheder, herunder konkurrencemyndigheder, når det er hensigtsmæssigt, og uden at 
det berører disses kompetencer:  
a) i tæt samarbejde med agenturet, andre medlemsstaters regulerende myndigheder og 
Kommissionen: fremme af et indre marked for naturgas i Fællesskabet præget af konkur-
rence, sikkerhed og miljømæssig bæredygtighed med en effektiv åbning af markedet for alle 
kunder og leverandører i Fællesskabet samt sikre passende betingelser med henblik på en 
effektiv og pålidelig drift af gasnettene under hensyntagen til langsigtede mål  
b) udvikling af konkurrencebaserede velfungerende regionale markeder inden for Fælles-
skabet med det under litra a)nævnte mål for øje c  
c) fjernelse af restriktioner for handel med naturgas mellemmedlemsstaterne, herunder 
udvikling af passende kapacitet til grænseoverskridende transmission med henblik på at 
imødekomme efterspørgslen og øge integrationen af de nationale markeder, hvilket kan 
fremme naturgasstrømme i hele Fællesskabet  
42.      Jurisdiktion (naturgasforsyningsloven)  
§ 65. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.   

Begrundelse  
43.      ENDK har i marts 2010 anmeldt en ny metode til brug for Link4Hubs til Energitilsy-
net. Anmeldelsen er foretaget i henhold til naturgasforsyningsloven (§ 40, stk. 1), hvorefter 
metoder til beregning eller fastsættelse af betingelser for adgang til transmissions-faciliteter 
(herunder tariffer) skal anmeldes til Energitilsynet.    
44.      Link4Hubs er et nyt produkt og en ny metode at beregne og tilbyde transmissionska-
pacitet på. Også prisen for den kapacitet, som transportkunder køber via Link4Hubs, fast-
sættes via en særskilt og ny metode, og tilsynet skal derfor godkende Link4Hubs i medfør af 
naturgasforsyningslovens § 36a.  
45.      I det følgende vurderer Energitilsynets sekretariat adgangsvilkårene for Link4Hubs 
og princippet for tarifberegning for Link4Hubs. Endelig gennemgår sekretariatet de græn-
seoverskridende spørgsmål, som Link4Hubs giver anledning til.  
Adgangsbetingelser for Link4Hubs  
46.       Link4Hubs er et nyt produkt, som giver ny kapacitet til markedet, og produktet gør, 
at transportkunder nemt og enkelt kan flytte gas på tværs af grænserne mellem markeder, 
som ikke er beliggende i samme land.   
47.       Et transmissionsselskab skal ved udførelsen af sine opgaver ”bidrage til at sikre, at 
der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for handel med natur-
gas”, og kan herudover ”tage andre initiativer med henblik på at fremme konkurrencen på 
markeder for naturgas”, jf. naturgasforsyningslovens 12 a, stk. 1 og 2.  
48.      Det er sekretariatets vurdering, at den ekstra korte kapacitet, som ENDK kan stille til 
rådighed for markedet via Link4Hubs, alt andet lige vil bidrage til konkurrencen på natur-
gasmarkederne i Danmark og Nordvesteuropa. Link4Hubs gør det muligt for især nye og 
mindre aktører at få gas transporteret mellem 3 markeder - fra dag til dag. Der er tale om 
kapacitet ud over den maksimale netkapacitet, som ENDK sælger på 1-årige kontrakter, og 
denne kapacitet er i hovedparten fuldt booket. Og på den tyske side af D/DK grænsepunktet 
(Ellund) er den ordinære kapacitet endda solgt på lange kontrakter på helt op til 20 år. I dag 
kan transportkunder derfor ikke købe uafbrydelig dag-til-dag kapacitet på grænsepunktet 
mellem Danmark og Tyskland.  
49.      Altså får aktører, som ikke har købt ordinær kapacitet, en løbende mulighed for på 
kort sigt at transportere gas mellem Danmark, Tyskland og Nederlandene. Dette kan være 
et vigtigt markedsværktøj for især mindre og/eller nye selskaber, som tøver med at binde sig 
til 1-årige kontrakter, fordi de ikke er store nok eller fleksible nok til at kunne købe kapacitet 
på længere kontrakt, uden at de på forhånd ved, hvordan de skal bruge den. Større aktører 
med en stor kundemasse og/eller flere værktøjer (f.eks. rådighed over lagerkapacitet) kan 
bedre indgå 1-årige kontrakter, og de større aktører har typisk allerede sikret sig via de 
lange kontrakter, som er almindelige på f.eks. den tyske side af D/DK grænsen.  
50.      Energitilsynets sekretariat lægger vægt på, at adgangsbetingelserne til Link4Hubs er 
ens for alle aktører – og produktet er til rådighed for alle aktører, som er registeret som 
gasaktører. Således kan både nye og eksisterende transportkunder købe dag-til-dag kapaci-
tet via Link4Hubs på samme vilkår, og selvom produktet kan give specielle muligheder for 
nye og/eller mindre aktører, skabes disse muligheder ikke på bekostning af eksisterende 
transmissionsaftaler. Dette er i overensstemmelse med et grundlæggende krav om, at 
transmissionsselskabet skal give adgang til systemet på grundlag af objektive, gennemsigti-
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ge og ikke-diskriminerende kriterier, jf. naturgasforsyningslovens § 18, stk. 2, sidste punk-
tum. Forbuddet mod diskrimination betyder dog ikke, at ENDK ikke kan foretage generelle 
ændringer i sit produktudbud.  
51.      Ikke-diskriminationsprincippet for tredjepartsadgang er grundlæggende, og er også 
betonet i den europæiske gasforordning (forordning 1775/2005/EF). Her er princippet 
udtrykt således (artikel 4, stk. 1, litra a): ”(…). Hvis en transmissionssystemoperatør tilbyder 
samme tjeneste til forskellige kunder, skal den gøre det på samme aftalevilkår og betingel-
ser, enten på grundlag af harmoniserede transportaftaler eller på grundlag af fælles regler 
for netadgang, som er godkendt af den kompetente myndighed (…).”  
52.      Energitilsynet er den kompetente myndighed i forhold til den europæiske gasforord-
ning, jf. naturgasforsyningslovens § 47 b.  
53.      Den europæiske gasforordning kræver yderligere (artikel 4, stk. 1, litra c), at trans-
missionssystemoperatører tilbyder netkunderne kort- og langsigtede tjenester. Kortsigtede 
tjenester er defineret som tjenester under 1 år (artikel 2, stk. 1, nr. 15), mens langsigtede 
tjenester er tjenester med en varighed på et år eller mere (artikel 2, stk. 1, nr. 14). Bilaget til 
gasforordningen kræver yderligere, at TSO skal tilbyde uafbrydelige og afbrydelige tjenester 
af ned til en dags varighed (bilagets punkt 1, nr. 1).  
54.      Link4Hubs er derfor en kortsigtet tjeneste efter gasforordningen, og Energitilsynets 
sekretariat finder, at Link4Hubs er et nyt produkt, som bidrager til at skabe den alsidighed i 
produkt-udbuddet, som forordningen kræver.   
55.      Sekretariatet lægger også vægt på, at transmissionsselskaber ifølge gasforordningen 
(artikel 5, stk. 2, litra a) skal tildele systemkapacitet efter ikke-diskriminerende mekanis-
mer, der skal ”give passende økonomiske signaler med henblik på en effektiv og maksimal 
udnyttelse af den tekniske kapacitet (…).” Tildeling skal også ske efter procedurer, der ikke 
må ”stå i vejen for nye markedsdeltagere eller skabe urimelige hindringer for indtrængen på 
markedet. De må ikke forhindre markedsdeltagere, herunder nye markedsdeltagere og 
virksomheder med en lille markedsandel, i at konkurrere effektivt.” (bilag til forordning, 
punkt 2.1, nr. 3).  
56.      Det værktøjer, som ENDK anvender i Link4Hubs, er især udtryk for en ny og bedre 
brug af IT, og produktet demonstrerer således et ønske hos de ansvarlige TSOer om at tilby-
de kapacitet på måde, der giver en effektiv og maksimal udnyttelse af den tekniske kapaci-
tet. Samtidig giver Link4Hubs ekstra gode muligheder for nye og/eller mindre selskaber til 
at få kapacitet i en situation, hvor der som udgangspunkt ikke er uafbrydelig kapacitet til 
rådighed i det danske transmissionssystem. Link4Hubs er således i god overensstemmelse 
med artikel 5 (og bilaget) i den europæiske gasforordning.  
57.      Endelig kræver forordningen, at transmissionsselskaber skal bestræbe sig på at tilby-
de i hvert fald en del af den uudnyttede kapacitet på markedet som uafbrydelig kapacitet, 
hvor dette er relevant (punkt 2.2, nr. 4 i bilaget). Link4Hubs er udtryk for, at ENDK tilbyder 
en mindre del af den kapacitet, som efter beregning ikke vil blive udnyttet, som uafbrydelig 
kapacitet. Dette er også i god tråd med formålet med bestemmelsen om uudnyttet kapacitet.  
58.      ENDK har oplyst, at Link4Hubs ikke ændrer sandsynligheden for, at de kunder, som 
har købt afbrydelig kapacitet, bliver afbrudt. De afbrydelige produkter (= kapacitet ud over 
den systemets maksimale tekniske kapacitet, som transportkunden derfor køber med risiko 
for at blive afbrudt, hvis der opstår en flaskehals) bliver ikke forringet på grund af 
Link4Hubs. Disse kunder nominerer deres afbrydelige kapacitet uafhængigt af Link4Hubs, 
og sandsynligheden for at blive afbrudt bliver ikke forringet i forhold til det udgangspunkt, 
kunderne har, når de indgår en kontrakt for afbrydelig kapacitet.  
59.      Dette betyder, at transportkundens forudsætninger for at købe afbrydelig kapacitet 
(som de køber med en rabat i forhold til uafbrydelig kapacitet) ikke er ændret i forhold til en 
situation, hvor ENDK ikke tilbyder ekstra uafbrydelig kapacitet via Link4Hubs.    
60.      ENDK har oplyst, at parterne har valgt FCFS (først-til-mølle) som salgsmetode, fordi 
det i Tyskland (endnu) er et lovkrav, at primær uafbrydelig kapacitet skal sælges som FCFS. 
Hertil kommer, at FCFS er den mest simple salgsmetode, og metoden er derfor specielt 
velegnet i en startfase.  
61.      Energitilsynets sekretariat bemærker, at FCFS ikke er i strid med hverken naturgas-
forsyningsloven eller den europæiske gasforordning, og ENDK sælger således i dag deres 
almindelige kapacitet efter FCFS princippet.  
62.      Sekretariatet gør dog opmærksom på, at det europæiske regulator-samarbejde (CE-
ER/ERGEG) generelt anbefaler, at de europæiske transmissionsselskaber i fremtiden går 
over til at sælge transmissionskapacitet via auktion. Dette fremgår også af den pilot 
”framework guideline” (overordnede retningsliner) for kapacitets-allokering, som ERGEG 
(på vegne af det nye europæiske agentur ACER, som først har juridisk handlekraft fra den 3. 
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marts 2011) er ved at udarbejde i medfør af den nye gasforordning (forordning 715/2009 - 
artikel 6, stk. 2), som træder i kraft den 3. marts 2011. Sekretariatet forventer derfor, at 
ENDK og selskabets projektpartnere vil arbejde på at optimere salgsformen - og om muligt 
gøre Link4Hubs til et auktionsprodukt – også selvom der er tale om et kort dag-til-dag 
produkt.  
Tariffer for Link4Hubs  
63.      Det fremgår af anmeldelsen til Energitilsynet, at tariffen for Link4Hubs grundlæg-
gende er baseret på tariffen for almindelig uafbrydelig kapacitet – dvs. den svarer til tariffen 
for en ordinær uafbrydelig dagskapacitet hos ENDK. Hertil kommer så et tillæg, som ENDK 
beregner ud fra de ekstraomkostninger, som Link4Hubs kan give anledning til. De ekstra 
omkostninger kommer dog kun, hvis der opstår flaskehalse i systemet, og ENDK så skal 
bruge sin ”værktøjskasse” (primært systemlager) for at garantere/gennemføre gastranspor-
ten.  
64.      Energitilsynets sekretariat konstaterer indledningsvist, at grundelementet i tariffen 
for Link4Hubs svarer til ENDKs almindelige tarif for uafbrydelig transmission på dag-til-
dag basis, og denne tarif er fastsat i henhold til den metodegodkendelse for transmission 
(tariffer og betingelser), som Energitilsynet har foretaget efter naturgasforsyningslovens § 
36 a. Det er derfor ikke nødvendigt at tage stilling til dette element særskilt, og sekretariatet 
minder blot om, at ENDKs tariffer for transmission kun giver selskabet ret til at få dækket 
sine ”nødvendige omkostninger” og en ”nødvendig forrentning”, jf. naturgasforsyningslo-
vens § 37d, stk. 1 og stk. 2.  
65.      ENDK har dog oplyst, at tariffen for Link4Hubs bliver korrigeret i forhold til ud-
gangspunktet, således at tariffen (kun) bliver 90 % af den nævnte almindelige tarif. Grun-
den til denne rabat på 10 % er, at transportkunder ikke kan renominere på Link4Hubs plat-
formen, men er låst i forhold til den bestilling, som kunderne skal foretage senest kl. 11 
dagen før transporten. Normalt kan kunder renominere deres bestilling af transport (dvs. 
ændre en tidligere nominering), hvis de får behov for det, og denne ret til renominering har 
en værdi for transportkunden.  
66.      ENDK kan ikke fastsætte denne værdi præcist, og værdien vil være individuel og 
svingende, men ENDK har fastsat værdien (rabatten) skønsmæssigt til 10 %. ENDK oplyser, 
at selskabet vil vurdere værdien, når Link4Hubs har fungeret et stykke tid (f.eks. 2 år), og 
når selskabet har oparbejdet et datamateriale for brugen af Link4Hubs.  
67.      Energitilsynets sekretariat bemærker, at retten til at renominere har en økonomisk 
værdi. Dette følger allerede af det forhold, at transportkunder skal betale for at være i uba-
lance (ud over en mindre tærskel), og kunden reducerer sin risiko for ubalance netop ved at 
kunne renominere. Retten til renominering gør det også muligt for transportkunder at ju-
stere deres gasportefølje mere generelt, hvilket også har en økonomisk værdi. Det er derfor 
et sagligt forhold, når brugerne af Link4Hubs bliver kompenseret for, at de ikke har denne 
ret i Link4Hubs.  
68.      Hvis tariffen var den samme som tariffen for uafbrydelig kapacitet med ret til reno-
minering, ville der faktisk være tale om diskrimination mellem systembrugerne, idet bru-
gerne så betaler samme pris for ydelser med forskellig værdi. Dette er i strid med naturgas-
forsyningsloven (§ 38, stk. 1), som fastslår, at et transmissionsselskab ikke må diskriminere 
mellem systembrugerne, når selskabet fastsætter sine priser og betingelser.  
69.      Energitilsynets sekretariat finder dog, at ENDK skal vurdere denne rabat løbende og i 
takt med, at selskabet høster erfaringer med Link4Hubs – herunder tilbagemeldinger fra 
transportkunderne. Sekretariatet gør igen opmærksom på, at priser for transmissionsydel-
ser ikke må forvride konkurrencen – og at ENDK som ansvarlig TSO konkret skal bidrage til 
at skabe de bedst mulige betingelser for konkurrence (se også punkt 47). Sekretariatet for-
venter derfor, at ENDK selv diskuterer rabatten med sine aktører og justerer den skøns-
mæssige værdi på 10 %, hvis ENDK konstaterer, at denne værdi/rabat på nogen måde får 
utilsigtede konkurrencemæssige virkninger i markedet. Sekretariatet gør dog opmærksom 
på, at tilsynet kan pålægge ENDK at ændre tariffen for Link4Hubs kapacitet, hvis tilsynet 
finder, at tariffen er i strid med naturgasforsyningsloven, jf. denne lovs § 41, stk. 1.  
70.      Energitilsynets sekretariat finder, at det tillæg (værktøjskassen), som transportkun-
der kan komme til at betale for at få dag-til-dag kapacitet via Link4Hubs, skal modsvare de 
meromkostninger, som ENDK helt konkret kan påvise, at Link4Hubs giver anledning til. 
Som ENDK også angiver i sin anmeldelse, så kan de ekstra omkostninger ved Link4Hubs 
grundlæggende sammenlignes med den omkostning til balancering, som transportkunder 
allerede har i dag. Også her er der tale om, at ENDK bruger en række værktøjer for at balan-
cere systemet (systemoperatørlager, linepack), og de konkrete omkostninger til balancering 
– ud over en mindre fri balancemargin – skal transportkunderne rimeligvis betale.   
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71.      Det er vigtigt, at den system-optimering, som ENDK skal foretage for at ”finde” kapa-
citet til netop Link4Hubs, ikke forringer andre kunders transporttariffer og transportvilkår. 
Dette følger allerede af det generelle krav om ikke-diskrimination i adgangsvilkår – herun-
der tarifering - og i øvrigt af en generel forpligtelse hos tilsynet til også at beskytte bestående 
retskrav og berettigede forventninger hos ENDKs transportkunder.  
72.      ENDK kan især få brug for systemoperatørlager for at kunne garantere den uafbryde-
lig kapacitet i Link4Hubs, og dette systemoperatørlager køber ENDK hos de to danske la-
gerselskaber, som konkurrerer med hinanden og andre selskaber i et kommercielt marked. 
Det er derfor afgørende, at ENDK ikke køber mere systemlager end nødvendigt hos lager-
selskaberne, og at ENDK betaler den gældende (markeds)pris for dette systemoperatørla-
ger.  
73.      ENDK har dog oplyst, at selskabet ikke forventer at få et særligt behov for sit system-
operatør-lager i hvert fald i den første periode med Link4Hubs, idet de kapaciteter, der 
udbydes til salg, vil være ganske beskedne. ENDK skal i øvrigt kun bruge sit systemopera-
tørlager, hvis der opstår en flaskehals, hvilket formodes at ske relativt sjældent.  
74.      I forhold til ENDKs normale kontrakter på 1 år, der indgås forud for gasåret, er der 
tale om et meget kort produkt med et usædvanligt starttidspunkt – nemlig dag-til-dag. 
Energitilsynet gør i den forbindelse også opmærksom på, at transportaftaler, der indgås 
med usædvanlige startdatoer eller kortere løbetid end en standardtransportaftale på årsba-
sis, ikke må medføre vilkårligt højere eller lavere tariffer, der ikke afspejler tjenestens mar-
kedsværdi, jf. artikel 4, stk. 2, i den europæiske gasforordning.  
75.      Yderligere gælder, at tariffer for netadgang ikke må begrænse markedets likviditet 
eller medføre skævheder i handlen på tværs af grænserne mellem forskellige transmissions-
systemer, jf. artikel 3, stk. 2, i forordningen. Hvis forskelle i tarif-strukturer hindrer handlen 
på tværs af transmissionssystemer, skal transmissionsselskabet arbejde tæt sammen med 
de relevante nationale myndigheder for at skabe konvergens mellem tarifstrukturerne, jf. 
artikel 3, stk. 2, sidste punktum.  
76.      Tarifferne for Link4Hubs bliver fastsat individuelt af de tre TSOer, som deltager i 
Link4Hubs, og kunden modtager individuelle fakturaer fra hver TSO, selvom kunden kun 
ser én samlet tarif på platformen, når han bestiller sin transport. Hvis tarif-forskelle stiller 
sig i vejen for servicen og den cross-border handel og konkurrence, som ellers kunne udvik-
les gennem Link4Hubs, vil/skal Energitilsynet som relevant myndighed derfor arbejde 
sammen med ENDK (og øvrige parter/myndigheder) og forsøge at skabe en bedre overens-
stemmelse i tarifferne.  
77.      Energitilsynets sekretariat vurderer dog, at Link4Hubs som udgangspunkt netop 
bidrager til at harmonisere produkter – og tariffer – på tværs af grænser.   
78.      Energitilsynets sekretariat gør endelig opmærksom på, at det er vigtigt, at ENDK 
opgør og dokumenterer de ekstra omkostninger ved Link4Hubs på en transparent og over-
skuelig måde, således at tilsynet til enhver tid kan få adgang til denne dokumentation og 
kan verificere omkostnings-ægtheden og størrelsen af tillæg i Link4Hubs. Er et tillæg – og 
dermed den samlede pris på produktet – ikke i overensstemmelse med lovgrundlaget og 
denne afgørelse, kan tilsynet således påbyde, at ENDK ændrer prisen, jf naturgasforsynings-
lovens § 47 b.  

Jurisdiktion  
79.      Link4Hubs er et grænseoverskridende produkt, som er udviklet i samarbejde mellem 
tre transmissionsselskaber med hjemsted i 3 forskellige lande. Dette rejser spørgsmål i 
forhold til jurisdiktion.  
80.      Tilsynet skal godkende nye metoder for transmission (herunder tariffer) alene i hen-
hold til naturgasforsyningsloven, idet den gældende europæiske gasforordning ikke inde-
holder regler om grænseoverskridende godkendelses-procedurer. Naturgasforsyningsloven 
gælder kun for Danmark, jf. naturgasforsyningslovens § 65 modsætningsvist.  
81.      Tilsynet kan derfor ikke godkende Link4Hubs samlet, men alene i henhold til den 
anmeldelse, som ENDK har indsendt til tilsynet. Godkendelsen gælder derfor kun i forhold 
til den anmeldelse, tilsynet har modtaget fra ENDK i henhold til naturgasforsyningsloven (§ 
40). Nødvendige tilladelser i forhold til tysk og hollandsk lovgivning er denne godkendelse 
uvedkommende.  
82.       Energitilsynets sekretariat har dog i sagen kommunikeret med de regulerende myn-
digheder i Tyskland og Nederlandene. I denne kommunikation har sekretariatet givet ud-
tryk for sin positive holdning over for anmeldelsen (jf. vurderingen ovenfor), og sekretaria-
tet vil underrette den tyske og hollandske regulatorer om resultatet af den danske godken-
delsesproces.  
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83.      Sekretariat er i øvrigt meget opmærksom på de krav til grænseoverskridende samar-
bejde, som er indeholdt i den nye 3. energipakke (vedtaget august 2009), som også skal 
støtte en markedsudvikling på tværs af grænser. Efter det nye europæiske gasdirektiv (di-
rektiv 2009/73/EF) har tilsynet som national regulerende myndighed en direkte pligt til at 
træffe alle rimelige foranstaltninger for at nå en række mål. Disse mål er blandt andet at 
samarbejde tæt med det nye europæiske agentur, Kommissionen og andre nationale myn-
digheder med henblik på ”udvikling af konkurrencebaserede velfungerende regionale mar-
keder inden for Fællesskabet (…).” (artikel 40, stk. 1, litra b).  
84.      Det nye gasdirektiv skal være implementeret i dansk ret og anvendes fra den 3. marts 
2011, men tilsynet kan ikke i den mellemliggende periode handle i strid med direktivets 
bestemmelser og formål.   
85.      Hvis der sker materielle ændringer i vilkårene for Link4Hubs som en nødvendig følge 
af det grænseoverskridende aspekt (f.eks. ændringer for at få en godkendelse i øvrige delta-
gerlande) må ENDK anmelde den korrigerede metode på ny.  

Afgørelse 
86.      Energitilsynet træffer på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse føl-
gende afgørelse:  
87.      Energitilsynet godkender adgangsbetingelserne og metoden til prisfastsættelse for 
Link4Hubs, som ENDK har anmeldt til Energitilsynet, jf. naturgasforsyningslovens § 36 a.  
88.      Godkendelsen gælder kun for det danske territorium, jf. naturgasforsyningslovens § 
65 modsætningsvist, og tilsynet lægger til grund, at ENDK foretager en ny metode-
anmeldelse, hvis Link4Hubs ændres materielt som følge af nødvendige myndighedsgod-
kendelser i øvrige deltagerlande.   
  

 


