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Resumé  
1.       I denne sag skal Energitilsynet tage stilling til Energinet.dks anmeldelse af en udvidet 
metode/markedsmodel til fastsættelse af priser og vilkår for introduktion af biogas i natur-
gassystemet. Der er tale om en principiel nyskabelse på naturgasområdet, og derfor fore-
lægges sagen for Energitilsynet.  
2.       Energinet.dk driver transmissionsnettet for naturgas, og selskabet har det overordne-
de ansvar for den danske transmission af både naturgas og el. Selskabet skal sikre ensartede 
betingelser og en stabil energiforsyning på det danske marked.   
3.       Energinet.dks metodeanmeldelse omfatter 3 punkter:   
4.       Ændret markedsmodel for naturgas (etablering af entry-punkt for bionaturgas og 
etablering af rolle som bionaturgassælger).   
5.       Tariffer for transmission af bionaturgas.   
6.       Gebyrer (balance).   
7.       I relation til de anmeldte ændringer i markedsmodellen vil disse åbne naturgasmarke-
det for det nye produkt bionaturgas, der sikres adgang til markedet på lige fod med natur-
gas. Ændringerne sikrer samtidig, at bionaturgas kan handles kommercielt/virtuelt på hele 
det danske marked eller eksporteres. Rent fysisk vil bionaturgassen derimod ikke kunne 
bevæge sig uden for det distributionsnet, hvor den er tilført naturgassystemet.   
8.       Introduktionen af rollen som bionaturgassælger i markedsmodellen er en nødvendig 
følge af, at bionaturgassen tilføres systemet, idet dette kræver at distributionsselskaberne 
får en juridisk modpart på den anden side af tilslutningspunktet. Alle kommercielle aktører 
– herunder også biogasproducenterne – vil kunne blive bionaturgassælgere i systemet.   
9.       På baggrund af de reguleringsmæssige krav til Energinet.dk vurderer sekretariatet, at 
oprettelse af et såkaldt bionaturgas entry-punkt i markedsmodellen – og dermed introduk-
tionen af bionaturgas i naturgassystemet – er i overensstemmelse med de hensyn, der følger 
af naturgasforsyningsloven vedrørende forsyningssikkerhed og miljø.   
10.   Sekretariatet vurderer også, at ændringerne i markedsmodellen og introduktion af 
biogas kan bidrage til at øge konkurrencen på markedet i overensstemmelse med naturgas-
forsyningsloven (NGFL), idet bionaturgassen vil give et øget gasudbud samt introducere nye 
aktører på markedet.   
11.   Efter reglerne i NGFL og lov om Energinet.dk skal Energinet.dk sikre effektiv drift og 
udbygning af den overordnede infrastruktur på gasmarkedet og sikre adgang til denne på 
objektive, gennemsigtige og lige vilkår.   
12.   Det er sekretariatets vurdering, at de anmeldte ændringer af markedsmodellen sikrer 
disse hensyn. Bionaturgas sikres således kommerciel adgang til såvel naturgasmarkedet i 
Danmark som eksportmarkederne på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
vilkår.   
13.   Der kan i den forbindelse rejses spørgsmålet om, hvorvidt en manglende fysiske adgang 
til det overordnede transmissionssystem er diskriminerende. Sekretariatet lægger her vægt 
på, at den manglende fysiske adgang ikke begrænser markedsadgangen og mulighederne for 
handel med bionaturgas eller stiller producenterne af bionaturgas dårligere i forhold til 
andre naturgasproducenter.   
14.   Ved kommerciel/virtuel handel med bionaturgas uden for det distributionsnet, hvor 
den er tilført systemet, sker der rent fysisk det, at bionaturgassen byttes med ”almindelig” 
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naturgas i systemet. Det vil sige, at en forbruger, der har købt bionaturgas til forbrug uden 
for det pågældende distributionsnet vil få leveret naturgas mens en/flere forbrugere inden 
for det pågældende distributionsnet i stedet for naturgas får leveret bionaturgas.   
15.   Den manglende fysiske adgang til transmissionsnettet begrænser således ikke biona-
turgassens markedsadgang, så længe forbruget af naturgas i det pågældende distributions-
net er større eller lig med den mængde bionaturgas, der tilføres systemet, så der kan ”byt-
tes” bionaturgas for naturgas.  
16.   I en tænkt situation hvor produktionen af bionaturgas i et distributionsområde oversti-
ger det samlede naturgasforbrug i samme område vil bionaturgassen blive stillet ulige i 
konkurrencen. I et sådant tilfælde, vil der skulle etableres fysisk adgang til transmissions-
nettet. Henset til forventningerne til omfanget af bionaturgasproduktionen, kan det ikke 
forventes, at en sådan situation er sandsynlig inden for en rimelig tidshorisont.   
17.   Samlet finder sekretariatet, at den anmeldte markedsmodel er i overensstemmelse med 
reglerne i NGFL og lov om Energinet.dk. Sekretariatet finder samtidig, at det bør tilkende-
gives, at krav om fysisk adgang til transmissionssystemet kan blive aktualiseret senere.   
18.   I relation til tarifering fremgår det af anmeldelsen, at bionaturgas vil blive tarifferet på 
linje med anden naturgas i naturgassystemet. Konkret vil bionaturgassen efter det anmeldte 
blive tarifferet efter Energinet.dks tarif for afbrydelig forsyning. Denne tarif svarer til tarif-
fen for uafbrydelig forsyning med en rabat, der skal afspejle risikoen for afbrud.  
19.   Det bemærkes, at tarifsystemet ikke skelner mellem fysisk og kommerciel/virtuel 
transport af gas, fordi begge transportformer gør det muligt at handle med gas.   
20.   Tarifferne afspejler heller ikke den faktiske, fysiske transportafstand. Alle transportru-
ter og –distancer tarifferes således i overensstemmelse med et frimærkeprincip – dvs. uaf-
hængigt af transportafstand. Et tilsvarende frimærkeprincip følger af de almindelige be-
mærkninger til naturgasforsyningsloven for så vidt angår distributionsselskabernes tariffer.   
21.   I relation til tarifferne skal det bemærkes, at selvom bionaturgassen ikke på noget tids-
punkt vil befinde sig fysisk i det overordnede transmissionssystem, vil der i tariffen indgå 
betaling hertil.  
22.   Det er imidlertid en klar forudsætning for etablering af et marked for bionaturgas – og 
dermed for sikring af lige adgang til systemet for bionaturgasproducenter – at gassen tilfø-
res transmissionssystemet kommercielt/virtuelt. Hvis markedsmodellen ikke sikrede dette, 
ville der udelukkende kunne handles bionaturgas inden for det distributionsområde, hvor 
gassen bliver tilført distributionsnettet, og derved ville bionaturgasproducenterne blive 
diskrimineret i strid med såvel NGFL som transmissionsforordningen.   
23.   Endvidere sker der i praksis transport i transmissionssystemet, når bionaturgas hand-
les kommercielt/virtuelt til en forbruger uden for det distributionsområde, hvor gassen er 
tilført systemet, som beskrevet i punkt 20.   
24.   Sekretariatet vurderer således, at den anmeldte tariferingsmetode i disse situationer 
ikke er i strid med NGFL eller transmissionsforordningen idet tarifferne opfylder kravene 
om, at der skal sikres lige adgang til systemet, og at der ikke diskrimineres eller krydssubsi-
dieres mellem forskellige systembrugere.   
25.   Når bionaturgassen handles og forbruges inden for det distributionsområde, hvor den 
tilføres systemet vil der derimod ikke ske en fysisk transport i transmissionssystemet. Her 
kunne transmissionsbetalingen ses som betaling for en ydelse, der ”ikke leveres” og dermed 
som et udtryk for ulige adgang til systemet eller diskrimination af bionaturgas i strid med 
reglerne i NGFL og transmissionsforordningen.   
26.   Sekretariatets vurderer imidlertid, at naturgassystemet som udgangspunkt må ses som 
en helhed som det fx kommer til udtryk i frimærkeprincippet, der ligger til grund for de 
godkendte transporttariffer for både transmission og distribution. Princippet indebærer, at 
tariferingen fastsættes uafhængig af transportafstand – med andre ord uafhængigt af hvilke 
dele af nettene, der konkret benyttes ved forsyningen af en forbruger.  
27.   Helhedssynspunktet understøttes yderligere af, at forbrugere, der aftager bionaturgas, 
vil blive forsynet via bl.a. transmissionssystemet i tilfælde af afbrud i bionaturgasprodukti-
onen.   
28.   Sekretariatet vurderer derfor samlet, at den anmeldte tarifering ikke ses at være i strid 
med reglerne i NGFL eller transmissionsforordningen.  
29.   Det bemærkes desuden, at bionaturgasproducenterne i relation til nødforsyningsbe-
redskabet som udgangspunkt naturligvis må have samme muligheder for at deltage heri 
som alle andre relevante aktører. Bionaturgas vil – alt andet lige – bidrage positivt til forsy-
ningssikkerheden i det danske naturgassystem. Deltagelse i nødforsyningsberedskabet – på 
de vilkår og betingelser, der gælder for alle andre – vil prissætte bionaturgassens positive 
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bidrag til forsyningssikkerheden. Energitilsynets sekretariat vil tage spørgsmålet op med 
Energinet.dk.  
30.   I relation til spørgsmålet om gebyrer for balancering fremgår det af anmeldelsen, at 
bionaturgastransportkunder vil blive tilladt et bredere balancebånd (15 pct.) end andre 
transportkunder (5 pct.), mens gebyret for at overskride balancebåndet vil være det samme, 
som for andre transportkunder. Balancebåndet er et udtryk for, at det er tilladt at tilføre 
mere gas til systemet end der tages ud af systemet og omvendt.   
31.   Energinet.dks begrundelse for at tillade et større balancebånd for bionaturgas er, at det 
må forventes at være mere vanskeligt for bionaturgas transportkunder at forudsige den 
eksakte mængde gas, der sendes ind i systemet.   
32.   Sekretariatet vurderer, at den anmeldte gebyrstørrelse ikke er i strid med reglerne i 
NGFL og transmissionsforordningen vedrørende lige adgang og ikke-diskriminering.   
33.   I relation til det anmeldte balancebånd for bionaturgas transportkunder kan der imid-
lertid rejses spørgsmål om positiv diskriminering af bionaturgas transportkunder.   
34.   Sekretariatet vurderer umiddelbart, at der er en objektiv og saglig begrundelse for at 
tillade et større balancebånd for bionaturgas transportkunder. Der er både tale om en ny 
produktionsform og et nyt marked, og det øger usikkerheden omkring såvel producerede 
som handlede mængder, efterspørgsel mv. Et større balancebånd synes derfor at være i god 
overensstemmelse med Energinet.dks forpligtelse til at fremme konkurrence osv.   
35.   Sekretariatet lægger imidlertid også til grund, at balancebåndet for bionaturgas trans-
portkunder vil kunne virke diskriminerende overfor andre transportkunder på sigt. En 
godkendelse af balancebånd og gebyrer må derfor forudsætte, at balancebåndet løbende 
vurderes i takt med at bionaturgas markedet modnes, og der opnås større erfaringer med 
produktionen etc.   
36.   Samlet vurderer sekretariatet således, at balancebånd og gebyrer kan godkendes med 
en tilkendegivelse om, at disse forhold skal vurderes løbende i takt med, at bionaturgassen 
kommer ind i systemet.   

Afgørelse  
  
37.   Det indstilles at meddele Energinet.dk, at  

 Energitilsynet kan i medfør af NGFL § 36agodkende den anmeldte metode for tilførsel af 
bionaturgas til naturgastransmissionssystemet. 

 Energitilsynet lægger herved vægt på, at metoden vedrørende ændring af markedsmodel-
len for det danske naturgasmarked tilgodeser hensyn til forsyningssikkerhed og miljø, 
samt at ændringerne i markedsmodellen sikrer bionaturgas adgang til transmissionssy-
stemet på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår, jf. NGFL, §§ 1, 12 a, 18, 
stk. 2, 2. pkt. og lov om Energinet.dk, jf. § 2, stk. 2, 2. pkt.  

 Energitilsynet tilkendegiver samtidig, at spørgsmålet om bionaturgassens fysiske adgang 
til transmissionssystemet kan blive aktualiseret i takt med at produktionen af bionaturgas 
stiger.  

 Energitilsynet lægger endvidere vægt på, at den anmeldte tarifering af bionaturgas ikke er i 
strid med NGFL § 38 eller transmissionsforordningens artikel 3. Tariferingsmetoden rede-
gør således for overvejelserne omkring tariferingen og forholdet til andre brugere, og tarif-
ferne er ikke udtryk for diskrimination i relation til andre brugere af systemet. Endelig er 
tariferingsmetoden og tarifferne fastsat, så de kan bidrage til en effektiv handel med gas.  

 Energitilsynet tilkendegiver samtidig, at det vil være naturligt og i overensstemmelse med 
kravene om ikke-diskriminering i NGFL § 38, at bionaturgasproducenterne får mulighed 
for at deltage i nødforsyningsberedskabet og derigennem få prissat det bidrag til nødforsy-
ningen, som bionaturgas vil udgøre. Energitilsynets sekretariat vil tage spørgsmålet op 
med Energinet.dk.  

 Energitilsynet lægger endelig vægt på, at de anmeldte balanceringsregler og gebyrer ikke er 
udtryk diskriminering mellem brugerne, jf. NGFL § 38 og transmissionsforordningen art. 
3. Dog skal Energitilsynet tilkendegive, at det tilladte balancebånd for bionaturgaskunder 
vil kunne virke diskriminerende over for andre kunder på sigt. Det forudsættes derfor, at 
balancebåndet løbende vurderes i takt med at markedet for bionaturgas modnes. 

Sagsfremstilling  
38.   Energinet.dk har det overordnede ansvar for den danske transmission af el og gas, og 
selskabets opgave er at sikre ensartede betingelser og en stabil energiforsyning for aktører-
ne på det danske el- og gasmarked.  
39.   Selskabet anmeldte den 15. februar 2010 en udvidet metode/markedsmodel til fastsæt-
telse af priser og vilkår i transmissionsnettet for naturgas, der skal gøre det muligt at få 
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opgraderet biogas (bionaturgas) ind i det eksisterende system og handle det på alle eksiste-
rende handelspunkter. De ændrede vilkår vil blive implementeret i Energinet.dks ”Regler 
for Gastransport”, der tidligere er anmeldt til Energitilsynet.  
40.   Det fremgår af anmeldelsen, at bionaturgas vil blive tilført naturgassystemet i distribu-
tionsnettene. Gassen vil således ikke blive tilført det overordnede transmissionssystem rent 
fysisk.   
41.   Anmeldelsen omfatter 3 punkter:  

 Ændret markedsmodel – nyt entry-punkt (bionaturgasentrypunkt) og ny rolle (bionatur-
gassælger)  

 Tarifering for transmission af bionaturgas  

 Gebyrer (balance)   
42.   Energitilsynet skal i medfør af NGFL § 36a godkende metoder for fastsættelse af Ener-
ginet.dks priser og vilkår, inden priser og vilkår kan træde i kraft. Formålet hermed er at 
sikre, at metoden ikke er i strid med naturgasforsyningslovens (NGFL) bestemmelser. Det 
bemærkes i den forbindelse, at NGFL også finder anvendelse på biogas, gas fra biomasse og 
andre typer gas, i det omfang disse injiceres og transporteres gennem naturgassystemet, jf. 
NGFL § 2, stk. 2. Det bemærkes endvidere, at varmeforsyningsloven har bestemmelser, der 
regulerer prisen på biogas, der afsættes bilateralt til kraftvarmeværker. Disse bestemmelser 
og administrationen heraf berøres ikke af den foreliggende sag og er derfor ikke inddraget i 
notatet.   
43.   Energitilsynet skal således alene tage stilling til om den anmeldte metode er i strid med 
NGFL. Dette notat tager derfor ikke stilling til eller vurderer de samfundsøkonomiske kon-
sekvenser af, at bionaturgas tilføres naturgassystemet eller de konkrete, miljømæssige 
spørgsmål, der kan knytte sig hertil.   

Baggrund  

44.   Den danske produktion af biogas udgør i dag omkring 4 petajoule (PJ) om året svaren-
de til ca. 0,5 pct. af Danmarks samlede energiforbrug og knap 2,5 pct. af det samlede natur-
gasforbrug. Produktionen af biogas kan vokse i de kommende år. Således lægges der op til 
at biogasproduktionen skal stige til ca. 19 PJ/år svarende til, at 50 pct. af husdyrgødningen 
skal udnyttes til energi i regeringen og Dansk Folkepartis energipolitiske aftale ”Grøn 
vækst”. I dag ville det svare til ca. 11 pct. af det samlede naturgasforbrug og ca. 2 pct. af det 
samlede energiforbrug.   
45.   Biogas produceres på biogasanlæg på grundlag af husdyrgødning (fortrinsvis gylle) og 
slagteri- og andet organisk affald fra industri og husholdninger. Der er ca. 25 biogas fælles-
anlæg i Danmark pt., der modtager husdyrgødning fra flere landbrug og organisk affald fra 
industri og husholdning.   
46.   Biogassen anvendes i dag stort set udelukkende til produktion af el og varme på lokale 
kraftvarmeanlæg. Biogasanlæg, der leverer til lokale kraftvarmeværker, får tilskud og regu-
leres i øvrigt efter varmeforsyningslovens hvile-i sig-selv princip.   
47.   Den rå biogas består af ca. 65 pct. metan og 35 pct. CO2. For at biogas kan indgå i na-
turgassystemet skal den opgraderes til bionaturgas på et opgraderingsanlæg. Her renses 
biogassen for svovl og vand og tilsættes metan, så metanindholdet kommer op ca. 97,5 pct. 
Herfra sendes bionaturgassen via et tilslutningspunkt til et tilslutningsanlæg, hvor der tilfø-
res et lugtstof (odorisering) samt eventuelt propan for at sikre samme brændværdi som 
naturgas, før gassen sendes ind i distributionssystemet.   
48.   Processen er illustreret nedenfor:   
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Figur 1 Processen fra biogas til bionatur-

gas   
49.   Produktion af biogas har en række klima- og miljømæssige fordele.   
50.    Klimamæssigt er biogas et CO2–neutralt brændsel, idet CO2–udledningen ved af-
brænding modsvarer den CO2, som planterne, der senere blev til dyrefoder og senere gris 
og gylle, optog fra atmosfæren under væksten. Herudover mindsker biogasproduktion også 
den udledning af metan (der også er en meget stærk drivhusgas), der ville blive frigivet til 
atmosfæren ved almindelig organisk nedbrydning af gylle.   
51.   Miljømæssigt betyder biogasproduktionen, at udvaskning af næringsstoffer fra land-
bruget mindskes. Afgasset gylle (restprodukt fra biogasproduktionen) er et bedre gødnings-
produkt med næringsstoffer, der optages væsentlig lettere og hurtigere af planterne end 
næringsstofferne i rå gylle. Anvendelsen af afgasset gylle giver også væsentlig bedre mulig-
heder for at kontrollere næringsstoffernes kredsløb. Produktion af biogas på centrale anlæg 
giver desuden mulighed for at distribuere den afgassede gylle mere jævnt over større area-
ler. Det mindsker også miljøbelastningen af de enkelte arealer. Endelig mindskes de lugtge-
ner m.m., der er forbundet med spredning af rå gylle på markerne.   
52.   En udnyttelse af de miljø- og klimamæssige aspekter af biogassen i kommercielt øje-
med – fx markedsføring af særligt ”grønne” produkter – kræver dog etablering af certifice-
ringsordninger, oprindelsesgarantier o. lign. som det eksempelvis kendes fra elområdet. 
Disse ordninger er ikke etableret på nuværende tidspunkt.  
53.   Det bemærkes, at de opgraderingsanlæg, der skal opgradere biogas til bionaturgas, ikke 
kan være ejet af distributionsselskaberne, jf. bilag 2. Omkostningerne til opgraderingen 
bliver derfor en rent kommerciel aktivitet, der ikke falder ind under reguleringen af natur-
gasselskaberne efter NGFL. Det betyder samtidig, at biogas må forventes kun at blive tilført 
transmissionssystemet i det omfang, der kan etableres en business case og afsætning base-
ret på rent kommercielle vilkår for produktion og opgradering, idet der ikke er tilskuds- 
eller støtteordninger mv. for produktion og opgradering af biogas til brug i naturgassyste-
met i dag.   

Anmeldelsen  
Ændringer i markedsmodel  
Entrypunkt  
  
54.   Det danske gastransmissionssystem er et såkaldt entry-exit system. Naturgas kan sen-
des ind i systemet 3 steder i de såkaldte entry-punkter i Nybro, Ellund og Dragør. Tilsva-
rende kan der sendes naturgas ud til eksport i Ellund og Dragør samt til forbrug i Danmark i 
den såkaldte exit-zone.   
55.   I dag tillader markedsmodellen ikke, at der sendes gas ind i systemet (entry af gas), der 
er produceret i Danmark – dvs. inden for exit zonen. Spørgsmålet har ikke tidligere været 
aktuelt, idet hele gasforsyningen til det danske marked hidtil er kommet fra Nordsøen gen-
nem Nybro eller fra ”virtuel” import via Ellund.   
56.   For at få bionaturgas ind i systemet, vil Energinet.dk derfor oprette et nyt entry-punkt 
(bionaturgas-entry-punkt), som bliver adgangspunktet i transmissionssystemet for al bio-
naturgas.   

Fysisk vs. ”virtuelt” flow  
57.   I Energinet.dks markedsmodel skelnes mellem fysisk gas-flow og virtuel gas-flow.   
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58.   Det fysiske gas-flow er den rent fysiske transport af gas fra det kommer ind i systemet 
til det forbruges eller eksporteres. Det fysiske flow går i dag fra Nybro til Dragør og Ellund 
(eksport) og ud i exitzonen (forbrug i Danmark).   
59.   For bionaturgas bliver det fysiske flow begrænset til det distributionsnet, hvor biona-
turgassen bliver tilkoblet, jf. figur 1.   
60.   Det virtuelle gas-flow er et kommercielt mod-flow, der tillader handel med gas uden at 
denne transporteres fysisk. Det sker ved at der så at sige ”byttes” gas på hver side af den 
fysiske grænse. Det kan illustreres med eksemplet i figur 2, hvor en forbruger på Sjælland 
køber bionaturgas, der er tilført distributionsnettet i Nordvestjylland – dvs. forbrugeren og 
biogassen er i to adskilte distributionsnet.   

Figur 2 Produktion og forbrug af gas i adskilte net 

   
61.   I praksis vil der i dette tilfælde ske det, at forbrugeren på Sjælland vil få leveret og for-
bruge ”almindelig” naturgas, mens en tilsvarende mængde bionaturgas vil blive leveret og 
forbrugt hos en forbruger i det Nordvestjyske distributionsområde, der har købt ”alminde-
lig” naturgas. På den måde fortrænger bionaturgassen en tilsvarende mængde naturgas i 
systemet.   
62.   Når bionaturgassen tilføres naturgassystemet bliver der rent fysisk tale om, at den 
tilføres i de enkelte distributionsnet, og der bliver ikke – i første omgang – mulighed for at 
sende den ind i transmissionsnettet.  Bionaturgas, der tilføres systemet i fx Naturgas Fyns 
område, vil derfor også fysisk skulle forbruges her. Men med den virtuelle transport skitse-
ret ovenfor vil det kommercielt være muligt at sende bionaturgassen et hvilket som helst 
sted hen i landet (eller eksportere den[1]).  

Ny rolle - bionaturgassælger  
63.   Efter den anmeldte metode indføres en ny rolle som bionaturgassælger. Bionaturgas-
sælgeren er den fysiske eller juridiske person, der indgår aftale med en transportkunde om 
transport af bionaturgassen i transmissionssystemet eller med andre ord at føre bionatur-
gassen til handelspladsen. En bionaturgassælger kan fx være en biogasproducent, en biona-
turgasproducent eller en tredjepart.   
64.   Det ændrer ikke forholdene på detailmarkedet eller for forbrugerne. Så snart bionatur-
gassen er tilført systemet er den lig ”almindelig” naturgas – og det er fortsat gasleverandø-
ren, der leverer til den enkelte forbruger.   

Tariffer  
  
65.   Energinet.dks tariffer er fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne om den øko-
nomiske regulering af selskabet. Det indebærer, at tarifferne dækker selskabets nødvendige 
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omkostninger til en effektiv drift samt en forrentning, der er tilstrækkelig til at sikre real-
værdien af selskabets aktiver, jf. §§ 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2006 
om økonomisk regulering af Energinet.dk.   
66.   Det fremgår af Energinet.dks metodeanmeldelse, at selskabet vil anvende samme tarif 
og tariferingsmetode i bionaturgas-entry-punktet som i de øvrige entry- og exit-punkter. 
Det sidestiller bionaturgas med anden naturgas, der anvender transmissionssystemet.   
67.   Tarifferne er fastsat i overensstemmelse med ”frimærke”-princippet, således at trans-
portbetalingen er uafhængig af transportafstand.   
68.   I dag er der således ens tariffer i alle punkter. Det betyder, at det koster det samme at 
sende gas ind i systemet via entry-punkterne, som det koster at trække det ud via exitpunk-
terne. Tilsvarende gælder i dag for den kommercielle (virtuelle) handel på Ellund-punktet.  

Gebyrer (balancering)  
  
69.   I Energinet.dks regler for gastransport er der et overordnet krav om, at transportkun-
derne skal være i balance. Det betyder, at den mængde gas kunderne sender ind i systemet 
på døgnbasis skal svare til den mængde, der trækkes ud på døgnbasis.  
70.   Det reelle forbrug i exitzonen (Danmark) er vanskeligt at forudsige helt præcist, og 
derfor tildeles de nuværende naturgastransportkunder et gratis balancebånd på 5 pct. af 
den bestilte kapacitet i exitzonen. Dvs. at transportkunderne fx gratis kan sende en større 
mængde (svarende til 5 pct. af transportkundens exitzonekapacitet) ud af systemet (exit) 
end der sendes ind (entry) pr. døgn. Overskrides balancebåndet (dvs. transportkunden 
kommer i ubalance) skal der betales et gebyr til Energinet.dk.  
71.   Efter den anmeldte metode vil Energinet.dk give transportkunder, der bestiller kapaci-
tet i bionaturgas-entry-punktet, et gratis balancebånd på 15 pct. af den kapacitet, kunden 
har bestilt her. Balancebåndet er den højest tilladte afvigelse fra den bestilte kapacitet. 
Overskrides balancebåndet (dvs. transportkunden kommer i ubalance) skal der betales et 
gebyr til Energinet.dk i lighed med, hvad der gælder for naturgas transportkunder.  

Lovgrundlag 
72.   De centrale bestemmelser for regulering af Energinet.dks virksomhed – metoder, tarif-
fer mv. findes i naturgasforsyningslovens §§ 36a og 38. Herudover indgår også bestemmel-
serne i NGFL §§1, 2, stk. 2, 12, 18, stk. 2, og 41, stk. 1[2] samt lov om Energinet.dk[3] §§ 2, 
stk. 2 og 12, og bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk[4] § 2 samt ende-
lig transmissionsforordningen[5] i reguleringen af selskabet.   

Naturgasforsyningsloven  
3.   NGFL § 36 a fastlægger, at:   
”§ 36 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet samt 
LNG-faciliteter fastsættes af transmissions-, distributions- og LNG-selskaber efter offent-
liggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet.”   
74.   Af bemærkningerne til § 36 a[6] ses bl.a., at ”Formålet er at sikre, at metoderne er i 
overensstemmelse med NGFL. Der skal bl.a. redegøres for, hvilke overvejelser der ligger bag 
forskelle i tariffer som følge af forbrugeres og netbrugeres forskellige karakteristika.”  
75.   Af NGFL § 38 følger, at   
”§ 38. Priser og betingelser for ydelser fra transmissions-, lager- og LNG-selskaber skal 
fastsættes således, at der ikke diskrimineres mellem systembrugerne.  
Stk. 2. Energitilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rimelighed, jf. stk. 1."   
76.   NGFL § 1 definerer, at formålet med loven er at sikre, at landets naturgasforsyning 
tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, 
samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse, og at forbrugerne inden for denne mål-
sætning skal give forbrugerne adgang til billig naturgas. Loven skal indenfor disse rammer 
særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder energibesparelser, samt sikre en 
effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markedet for handel 
med naturgas.   
77.   Det fremgår af NGFL § 2, stk. 2, at loven også finder anvendelse på biogas, gas fra bio-
masse og andre typer gas, i det omfang sådanne gasser teknisk og sikkert kan injiceres og 
transporteres gennem naturgassystemet. Bestemmelsen indebærer, at disse gasser skal have 
adgang til naturgasinfrastrukturen, hvis de fx opgraderes til naturgaskvalitet.  
78.   Det følger af § 12, at:   
”§ 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 na-
turgas, jf. § 1, stk. 2.  
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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.”   
79.   Det fremgår af § 18, stk. 2, 2. pkt. at transmissionsselskaber skal give adgang til syste-
met på grundlag af objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier.   
80.   Hvis Energitilsynet finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid med 
bestemmelserne i NGFL, kan tilsynet give påbud om ændring af priser og betingelser, jf. 
NGFL § 41:   
”§ 41, stk. 1. 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”  
Lov om Energinet.dk   
81.   Det følger af § 2, stk. 2, at  
”§ 2, stk. 2. Energinet.dk´s formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den over-
ordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige adgang for alle bru-
gere af nettene”.   
82.   Det fremgår af § 12, at  
”§ 12. Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber skal i deres interne regn-
skabsføring med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkur-
renceforvridning   
1) føre separate regnskaber for hver af deres elektricitetsrelaterede og naturgasrelaterede 
aktiviteter, herunder drift af systemansvarlig virksomhed, transmissions- distributions- 
og lagervirksomhed.   
2) specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributionsnet samt lagerfaci-
liteter.”   

Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk  

83.   Det fremgår af § 2, at  
”§ 2. Energinet.dk kan i priserne for de aktiviteter, der varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 
3, i lov om Energinet.dk, indregne nødvendige omkostninger ved effektiv drift og nødven-
dig forrentning af kapital.”    

Transmissionsforordningen  

84.   Forordningens artikel 3 fastslår, at de tariffer, eller metoder til beregning af disse, som 
transmissionssystemoperatører anvender, og som er godkendt af de regulerende myndighe-
der, skal være gennemsigtige, tilgodese behovet for systemintegritet og forbedring deraf og 
afspejle de faktiske omkostninger, for så vidt som sådanne omkostninger svarer til en effek-
tiv og strukturelt sammenlignelig netoperatørs omkostninger og er gennemsigtige. Tariffer-
ne, eller metoderne til beregning af disse, skal ligeledes anvendes på en ikke-
diskriminerende måde.   
85.   Det følger bl.a. af artikel 3 vedr. tarifferne for adgang til nettet, at  
”Art. 3. Tarifferne, eller metoderne til beregning af disse, skal bidrage til en effektiv han-
del med gas samt konkurrence på markedet, samtidig med at krydssubsidiering mellem 
netbrugerne undgås, og samtidig med at der anspores til investeringer og opretholdes 
eller skabes interoperabilitet for transmissionsnet.”   

Begrundelse  
86.   I det følgende vil de enkelte punkter – ændret markedsmodel (nyt entrypunkt og ny 
rolle), tarifering og gebyrer – i Energinet.dks anmeldelse blive vurderet.  
87.   Det bemærkes, at der er modtaget oplysninger til sagen fra Energinet.dk i form af an-
meldelsen af 15. februar 2010 (bilag 1), mail af 26. marts 2010 (bilag 2) samt høringssvar af 
3. maj 2010 (bilag 4).  
88.   Det bemærkes endvidere, at et udkast til beslutningsnotat har været i høring i bran-
chen mv., jf. vedlagte høringsliste (bilag 3). Der er – udover Energinet.dk som førnævnt – 
modtaget høringssvar fra HNG Midt-Nord Handel A/S (bilag 5), HMN Naturgas I/S (bilag 
6), DONG Energy A/S (bilag 7) og brancheforeningen for Biogas (bilag 8).   
89.   Faktuelle bemærkninger og rettelser mv. fra høringen er ført ind i notatet. Herudover 
vil parternes bemærkninger og kommentarer blive inddraget og kommenteret under de 
enkelte relevante punkter i vurderingen.   
90.   Energitilsynets sekretariat skal herudover bemærke, at spørgsmålet om biogas og even-
tuel tilførsel heraf til naturgassystemerne også aktualiseres i andre EU-lande. Sekretariatet 
vil derfor rejse spørgsmålet herom i det regionale initiativ i ERGEG/CEER med henblik på, 
at afklare hvorledes biogas tilføres naturgassystemerne i andre lande.   



ENERGITILSYNET  Side 9/14 

Ad ændret markedsmodel (nyt entrypunkt og ny rolle)  
91.   Det bemærkes indledningsvis, at de indkomne høringssvar generelt ikke har bemærk-
ninger eller indvendinger mod markedsmodellen. I to høringssvar fra henholdsvis HMN 
Naturgas I/S (bilag 6) og DONG Energy A/S (bilag 7) er anført bemærkninger vedrørende 
den ny rolle som bionaturgassælger (bilagssiderne 16 og 19). Disse bemærkninger er indar-
bejdet i notatet.   
92.   Endvidere er det i høringssvaret fra Brancheforeningen for Biogas (bilag 8) anført, at 
foreningen finder betegnelsen bionaturgas meget kompliceret og ville foretrække betegnel-
sen biometan (jf. bilagsside 22). Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er tale om 
forhold, Energitilsynet kan tage stilling til. Spørgsmål af denne karakter må således afklares 
blandt de involverede parter, og vil ikke blive genstand for en nærmere vurdering her.  
93.   De anmeldte ændringer i Energinet.dks markedsmodel for det danske naturgasmarked 
åbner markedet for det nye produkt bionaturgas. Med etableringen af bionaturgasen-
trypunktet sikres bionaturgassen adgang til markedet på lige fod med naturgas, og det sik-
res, at bionaturgas kan handles kommercielt/virtuelt på såvel hele det danske marked som 
eksporteres.  
94.   Det fremgår også af anmeldelsen, at der ikke etableres fysisk adgang til transmissions-
systemet med introduktionen af bionaturgas, men det er oplyst, at en fysisk adgang kan 
etableres efterfølgende.  
95.   Energinet.dk oplyser, at den ny rolle – bionaturgassælger – introduceres i markeds-
modellen med henblik på at etablere en juridisk modpart til distributionsselskaberne på den 
anden side af tilslutningspunktet i tilfælde af fx målerfejl mv., jf. bilag 2. Rent fysisk kan en 
bionaturgassælger fx være en biogasproducent, en bionaturgasproducent eller en tredjepart.  
96.   Sekretariatet vurderer, at oprettelsen af bionaturgasentrypunktet og dermed introduk-
tionen af bionaturgas i naturgassystemet er i overensstemmelse med de hensyn, der følger 
af NGFL § 1 – specielt i relation til hensyn til forsyningssikkerhed og miljø.   
97.   Bionaturgassen repræsenterer således en ny indenlandsk kilde til gas, der er uafhængig 
af de eksisterende kilder. Det vil – alt andet lige – bidrage til forsyningssikkerheden på sigt, 
hvis produktionen af bionaturgas øges til eksempelvis de mål, der stilles i regeringen og 
Dansk Folkepartis energipolitiske aftale ”Grøn vækst”. Bionaturgasproduktionen vil i hen-
hold til ”Grøn vækst”–aftalen kunne udgøre omkring 11 pct. af det aktuelle samlede natur-
gasforbrug i Danmark.  
98.   Det er også sekretariatets vurdering, at introduktionen af bionaturgas i naturgassyste-
met vil bidrage til at skabe konkurrence på markedet for handel med naturgas i overens-
stemmelse med NGFL §§ 1 og 12 a. Bionaturgassen repræsenterer således både et øget ud-
bud og nye aktører på markedet.  
99.   I relation til udformningen af ændringerne af markedsmodellen fremgår det af § 2 i lov 
om Energinet.dk, at selskabet har til formål at sikre effektiv drift og udbygning af den over-
ordnede infrastruktur på el- og gasområdet og sikre åben og lige adgang for alle brugere af 
nettene.   
100.            Tilsvarende fremgår af NGFL § 18, stk. 2, 2. punktum, at transmissionsselskabet 
skal give adgang til systemet på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier.   
101.            Sekretariatet vurderer, at den anmeldte markedsmetode ikke er i strid med § 2, 
stk. 2 i lov om Energinet.dk eller § 18, stk. 2 i NGFL. Markedsmetoden sikrer således biona-
turgas kommerciel adgang til naturgasmarkedet i såvel Danmark som eksportmarkederne 
fx Tyskland og Sverige på lige fod med anden naturgas.  
102.            Tilsvarende vurderer sekretariatet, at kriterierne for adgang er objektive, gen-
nemsigtige og ikke-diskriminerende. Der henvises i den forbindelse også til diskussionen 
nedenfor vedrørende gebyrer (balancering) i pkt. 150 – 155.   
103.            Det kan i den forbindelse diskuteres, om fraværet af fysisk adgang til transmissi-
onssystemet er i strid med § 2, stk. 2 i lov om Energinet.dk eller § 18, stk. 2 i NGFL.  
104.            Sekretariatet lægger i den forbindelse vægt på, at den manglende fysiske adgang 
til transmissionssystemet ikke p.t. begrænser markedsadgangen for bionaturgas eller stiller 
producenterne af bionaturgas dårligere i forhold til producenter af anden naturgas.  
105.            I en tænkt situation hvor produktionen af bionaturgas i et område vil overstige 
det samlede forbrug af naturgas inden for samme område, vil den manglende fysiske ad-
gang til transmissionsnettet stille bionaturgas ulige i forhold til anden naturgas, og dermed 
være i strid med § 2, stk. 2 i lov om Energinet.dk. I det tilfælde vil der skulle etableres fysisk 
adgang til transmissionsnettet for at sikre overensstemmelse med loven. Som tidligere om-
talt er det også muligt at etablere en sådan adgang, hvis forholdene skulle tilsige det på et 
senere tidspunkt.  
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106.            Hvis bionaturgasproduktionen bliver tilstrækkeligt stor, vil spørgsmålet om 
fysisk adgang til transmissionsnettet også kunne blive aktualiseret ud fra forsyningssikker-
hedsmæssige perspektiver, jf. NGFL § 1.   
107.            Samlet vurderer sekretariatet således, at den anmeldte markedsmodel ikke er i 
strid med reglerne i NGFL og lov om Energinet.dk. Sekretariatet finder samtidig, at det bør 
tilkendegives, at spørgsmålet om fysisk adgang til transmissionssystemet kan blive aktuali-
seret på et senere tidspunkt.  

Ad tarifering  
108.            Det bemærkes indledningsvis, at der er bemærkninger til tariferingen i alle de 
høringssvar, der er modtaget bortset fra Energinet.dk. I høringssvarene fra HNG Midt-Nord 
Handel A/S (bilag 5, bilagsside 14), HMN Naturgas I/S (bilag 6, bilagsside 17) og Branche-
foreningen for Biogas (bilag 8, bilagsside 23) argumenteres således for, at bionaturgas bør 
tariferes lavere end anden naturgas, idet bionaturgassen ikke kommer til at flyde fysisk i 
transmissionsnettet. I høringssvaret fra DONG Energy A/S (bilag 7, bilagsside 20) argu-
menteres modsat for, at bionaturgas tariferes på linje med anden naturgas. Høringssvarene 
vil blive inddraget og kommenteret i vurderingen nedenfor.  
109.            Det følger af Energinet.dks anmeldelse, at bionaturgas tariferes på linje med 
anden naturgas i naturgassystemet.   
110.            Energinet.dk anfører på i anmeldelsen af 15. februar 2010 (bilag 1, bilagsside 6), 
at tariferingen af bionaturgas sker efter samme principper som Entry-Ellund-punktet, hvor 
der sker kommerciel/virtuel handel med gas i dag. Tariferingen svarer til Energinet.dks tarif 
for afbrydelig forsyning. Det betyder, at Energinet.dk giver en rabat på den uafbrydelige 
tarif, der skal afspejle risikoen for afbrud.   
111.            I tarifsystemet skelnes der ikke mellem fysisk og kommerciel/virtuel transport, 
idet begge former for transport gør det muligt at handle og sælge gas. Og det er systemet 
som helhed og dets muligheder for at tilvejebringe transportkapacitet (både fysisk og virtu-
elt) i alle punkter, der danner basis for tarifferne.  
112.            Tarifferne er heller ikke fastsat ud fra længden af den faktiske, fysiske transport. 
Alle transportruter og –distancer tariferes ens i overensstemmelse med ”frimærkeprincip-
pet”.  
113.            Energinet.dk anfører til støtte for tariferingen, jf. bilag 1, bilaggside 6, at der rent 
fysisk sker det, at en forbruger i Danmark, der kommercielt køber bionaturgas uden for det 
distributionsområde, hvor bionaturgassen tilføres naturgassystemet, fysisk får leveret gas, 
der er transporteret gennem transmissionssystemet. Derimod sker det konkrete, fysiske 
forbrug af den kommercielt købte bionaturgas inden for det distributionsområde, hvor 
gassen er tilført systemet.  
114.            Energinet.dk anfører endvidere, at der fysisk vil blive leveret gas gennem trans-
missionssystemet i tilfælde af afbrud af bionaturgasforsyningen, jf. bilag 1, bilaggside 7. 
Forbrugere, der aftager bionaturgas, vil således ikke miste gasforsyningen i tilfælde af, at 
bionaturgastilførslen afbrydes. Bionaturgassen er på den måde en del af det samlede system 
på linje med anden naturgas, og det afspejler tariferingen.  
115.            Det fremgår af NGFL § 36 a, at transmissionstariffer skal fastsættes efter offent-
liggjorte metoder, der er godkendt af Energitilsynet. I bemærkningerne til bestemmelsen 
nævnes, at der bl.a. skal redegøres for hvilke overvejelser der ligger bag forskelle i tariffer 
som følge af forbrugeres og netbrugeres forskellige karakteristika.   
116.            Sekretariatet vurderer overordnet, at Energinet.dks anmeldelse opfylder kravene 
i NGFL § 36 a, idet der redegøres for overvejelserne omkring tariferingen, og hvorledes 
denne skal ses i sammenhæng med tarifferne for andre brugere af systemet.   
117.            Det fremgår yderligere af NGFL § 38, at transmissionstarifferne skal fastsættes, 
så der ikke diskrimineres mellem brugerne af systemet.  
118.            I transmissionsforordningen er i art. 3 bl.a. fastsat, at tarifferne eller metoderne 
til beregning af disse skal bidrage til en effektiv handel med gas, undgåelse af krydssubsidie-
ring, være gennemsigtige og anvendes på en ikke-diskriminerende måde.   
119.            Sekretariatet skal indledningsvis bemærke, at en vurdering af tariferingsmetoden 
må tage udgangspunkt i, at bionaturgas efter den anmeldte metode ikke vil blive tilført 
transmissionssystemet fysisk, hvorfor bionaturgasmolekylerne ikke vil blive transporteret 
fysisk i dette.   
120.            Det er imidlertid en klar forudsætning for etablering af et marked for bionaturgas 
– og dermed sikring af lige adgang til systemet for bionaturgasproducenter – at gassen 
tilføres transmissionssystemet kommercielt/virtuelt. Herved muliggøres handel og salg med 
bionaturgas i hele systemet. Såfremt markedsmodellen ikke sikrede dette, ville der udeluk-
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kende kunne handles bionaturgas inden for det distributionsområde, hvor gassen bliver 
tilført distributionsnettet, og dermed være diskriminerende i forhold til bionaturgasprodu-
centerne i strid med såvel NGFL som transmissionsforordningen.  
121.            Sekretariatet lægger endvidere til grund, at der i praksis sker en transport i 
transmissionssystemet, når bionaturgas handles kommercielt/virtuelt og afsættes til for-
brugere uden for det distributionsområde, hvor gassen er tilført systemet, jf. også Energi-
net.dks argumentation ovenfor.   
122.            Sekretariatet vurderer således, at den anmeldte tariferingsmetode i disse situati-
oner ikke er i strid med NGFL § 38 eller transmissionsforordningens art. 3. Energinet.dks 
transportydelse er i denne situation den samme som med transport af anden naturgas, og 
der er rent fysisk transporteret gas til den pågældende forbruger. Tariferingen opfylder 
dermed kravene om, at der skal sikres lige adgang til systemet, og at der ikke diskrimineres 
eller krydssubsidieres mellem forskellige systembrugere.  
123.            I en situation hvor bionaturgassen handles og forbruges inden for det distributi-
onsområde, hvor den tilføres systemet vil der omvendt ikke ske en fysisk transport gennem 
det overordnede transmissionssystem til den pågældende forbruger.  
124.            Det kan derfor diskuteres, om tariferingen i dette tilfælde er udtryk for ulige 
adgang til systemet eller diskrimination af bionaturgas i strid med reglerne i NGFL og 
transmissionsforordningen, idet transmissionsbetalingen vil kunne ses som betaling for en 
ydelse, der ikke ”leveres”.  
125.            Udgangspunktet må efter sekretariatets vurdering her være en helhedsopfattelse 
af naturgassystemet således som dette også kommer til udtryk i det ”frimærkeprincip”, der 
ligger til grund for de godkendte transporttariffer for både transmission og distribution, og 
som fremgår af de almindelige bemærkninger til naturgasforsyningsloven i relation til di-
stributionsselskabernes tariffer.  
126.            Det følger af ”frimærkeprincippet” at tariferingen fastsættes uafhængig af trans-
portafstand – med andre ord uafhængigt af hvilke dele af nettene, der konkret benyttes ved 
forsyningen af en forbruger.  
127.            Helhedssynspunktet understøttes yderligere af, at forbrugere der aftager biona-
turgas vil blive forsynet via bl.a. transmissionssystemet i tilfælde af afbrud i bionaturgas-
produktionen.  
128.            Sekretariatet vurderer således, at den anmeldte tarifering ikke ses at være i strid 
med reglerne i NGFL eller transmissionsforordningen idet der lægges vægt på helhedsbe-
tragtningen omkring naturgassystemet.  
129.            Sekretariatet lægger endvidere vægt på, at hvis der havde været en fysisk forbin-
delse til transmissionsnettet, ville ovennævnte diskussion ikke have været relevant – uagtet 
at eksemplets forbruger havde fået leveret bionaturgas direkte gennem det distributionsnet, 
hvor bionaturgassen var tilført. Her ville ”frimærkeprincippet” have ført til, at der blev tarif-
feret for transmission og distribution, idet systemet og leveringen ses som et hele.  
130.            Herudover kan der rejses spørgsmål om, hvorvidt denne tarifering vil diskrimi-
nere bionaturgas set i lyset af, at dette produkt ikke tillader udnyttelse af de fleksibilitets-
ydelser, Energinet.dk stiller til rådighed i regler for gastransport. Det drejer sig nomine-
rings- og renomineringsregler mv., der giver transportkunderne fleksibilitet i forhold til 
ændringer i efterspørgsel, priser mv.  
131.            Sekretariatet vurderer i denne forbindelse, at naturgasforsyningsloven ikke giver 
hjemmel til en positiv særbehandling af særlige produktionsformer som fx biogas. Det for-
hold, at eksempelvis særlige produktionsformer ikke muliggør en udnyttelse af alle facilite-
ter, der stilles til rådighed for markedet, kan derfor ikke begrunde særlige tarifhensyn.  
132.            Hertil kommer, at biogasproducenterne har mulighed for at skaffe sig fleksibilitet 
i forhold til markedet gennem aftaler om leverancer til decentrale kraftvarme centraler, som 
det kendes i  dag.  
133.            Endelig skal sekretariatet henvise til de særlige fleksibilitetsmuligheder for bio-
naturgas, der ligger i den anmeldte ændring af markedsmodellen i form af et større balan-
cebånd for dette produkt. Dette er nærmere omtalt og vurderet i de følgende afsnit.  

Høringssvar ad tarifering  
134.            Som nævnt indledningsvis er der i en række høringssvar argumenteret for, at 
bionaturgas bør tariferes lavere end anden naturgas.  
135.            I høringssvaret fra HNG Midt-Nord Handel A/S (bilag 5, bilagsside 14) anføres 
således, at man finder det urimeligt, at der skal betales entry-kapacitetsbetaling i forbindel-
se med overførsel af bionaturgas til distributionssystemet idet biogasproducenterne selv 
betaler (kontant eller via tarif) anlægget til opgradering og driften heraf. Entry-
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kapacitetsbetalingen betyder derfor, at biogasproducenterne kommer til at betale Entry to 
gange.  
136.            Det skal i relation hertil bemærkes, at produktion af biogas samt omkostningerne 
til opgradering mv. som nævnt i notatet er en kommerciel aktivitet, som ikke kan belaste 
transmissionssystemet. Det må således – efter de gældende regler – være op til producen-
terne mv. at bære de omkostninger, der er forbundet med at kunne levere et produkt, der er 
i overensstemmelse med de krav der stilles for adgang til markedet. Tilsvarende gælder alle 
andre producenter mv., der ønsker at transportere og sælge gas i det danske naturgassy-
stem.  
137.            I høringssvaret fra HNM Naturgas I/S (bilag 6, bilagsside 17-18) anføres, at man 
ikke kan tilslutte sig, at bionaturgas i transmissionssystemet tariferes på samme måde som 
anden naturgas. Efter selskabets opfattelse bør der ikke uden videre indføres kapacitetsbe-
taling i bionaturgas Entry-punktet og volumenbetaling i Exitzonen.   
138.            Dette begrundes med to forhold: For det første at tarifbetalingen i transmissions-
systemet bør afspejle de faktiske omkostninger, som brugeren af systemet genererer. Da 
bionaturgassen indtil videre ikke tilføres transmissionssystemet fysisk vil bionaturgassen – 
ud over til drift af handelspladsen for naturgas/bionaturgas – ikke generere faktiske om-
kostninger for Energinet.dk. Entry-kapacitets- og volumenbetaling vil derfor indebære 
krydssubsidiering, idet bionaturgasproducenterne vil komme til at bidrage til betalingen af 
de omkostninger, som de fysiske brugere af transmissionssystemet genererer.   
139.            For det andet anføres, at biogasproducenten selv bærer alle omkostninger for-
bundet med den fysiske tilslutning til distributionsnettet. Betaling af Entry-kapacitet i 
transmissionssystemet vil derfor medføre, at biogasproducenten skal betale for fysisk kapa-
citet to steder mens der for naturgas kun skal betales for fysisk kapacitet ét sted for at få 
gassen ind i nettet.   
140.            Hertil skal anføres, at tilførslen af bionaturgas til transmissionsnettet som nævnt 
er en forudsætning for bionaturgassens adgang til markedet. Den anmeldte markedsmodel 
giver således bionaturgas nøjagtig samme markedsmuligheder som al anden naturgas og 
diskriminerer således ikke bionaturgassen. Den kommercielle/virtuelle handel med biona-
turgas genererer således også fysisk transport i transmissionssystemet jf. tidligere bemærk-
ninger. Den anmeldte markedsmodel og tariferingen ses således ikke at være i strid med 
NGFL.   
141.            I relation til spørgsmålet om omkostningerne til den fysiske tilslutning til distri-
butionsnettet skal det anføres, at dette ikke ses at være forskelligt fra forholdene for andre 
naturgasproducenter mv., der ønsker at føre gas i det danske naturgassystem. Der vil også i 
disse tilfælde være omkostninger forbundet med at bringe gassen frem til naturgassystemet, 
og disse omkostninger afholdes af dem, der ønsker at føre gassen ind i systemet. Der henvi-
ses i øvrigt til bemærkningerne ovenfor i pkt. 150.   
142.            I høringssvaret fra Brancheforeningen for Biogas (bilag 8, bilagsside 23) anføres, 
at foreningen finder det særdeles diskriminerende, at bionaturgas skal betale samme 
transmissionsafgifter som anden naturgas, når biogas ikke har mulighed for at bruge 
transmissionssystemet. Foreningen finder, at det som minimum i en opstartsfase bør være 
muligt at distribuere bionaturgas uden at blive pålagt omkostninger til transmission via 
transmissionsnettet, idet det ikke er rimeligt, at bionaturgassen pålægges tariffer efter ”fri-
mærkeprincippet” for transmissionsnettet, når man ikke benytter dette.   
143.            Der henvises til bemærkningerne ovenfor vedrørende spørgsmålet om tarife-
ring/diskrimination.  
144.            I høringssvaret fra DONG Energy A/S anføres, at man støtter tilgangen i den 
anmeldte metode, hvorefter bionaturgas tariferes som al anden naturgas, som transporteres 
i naturgassystemet. Det anføres endvidere specielt, at såfremt det måtte være nødvendigt at 
give støtte til bionaturgas for at den kan konkurrere med andre brændsler, så bør en sådan 
støtte være synlig og ikke indføres som fx en del af nettarifferne.  
145.            Det bemærkes, at den gældende regulering ikke vurderes at give mulighed for at 
yde støtte/fremme særlige energiformer/brændsler gennem fastsættelse af specielle tariffer 
eller lignende. En eventuel støtte må derfor – som anført af DONG Energy A/S – kræve en 
særskilt hjemmel, og der bør som anført af selskabet lægges vægt på, at en sådan støtte gives 
synligt og gennemsigtigt samt på en sådan måde, at den ikke forvrider markedet unødigt.  
Særligt om nødforsyning   
146.            I høringssvarene fra HNG Midt-Nord A/S (bilag 5) og HMN Naturgas I/S (bilag 
6) argumenteres for, at bionaturgas bør undtages fra at betale nødforsyningsbidrag, idet 
bionaturgas som udgangspunkt øger forsyningssikkerheden ved at være en ”uafhængig” 
gaskilde, der ikke påvirkes af fx afbrud i Nordsøen o. lign. Bionaturgassens positive bidrag 
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til forsyningssikkerheden bør derfor prissættes og komme bionaturgasproducenterne til 
gode.   
147.            I høringssvaret fra DONG Energy A/S anføres, at der bør ske betaling for nødfor-
syning svarende til, hvad der gælder i exit-zonen i øvrigt. Endvidere anføres, at bionatur-
gasproducenterne bør have mulighed for at byde på at deltage i nødforsyningsberedskabet, 
såfremt de opfylder betingelserne herfor.   
148.            Det bemærkes i den forbindelse, at aftagere af bionaturgas vil være omfattet af 
nøjagtigt samme nødforsyningsberedskab som alle andre aftagere af naturgas. Det vurderes 
derfor ikke at være urimeligt eller i strid med NGFL, at der sker samme betaling til nødfor-
syning som hvad der generelt gælder i exit-zonen.   
149.            I relation til bionaturgasproducenternes mulighed for at deltage i nødforsynings-
beredskabet bemærkes, at bionaturgasproducenterne som udgangspunkt naturligvis må 
have samme muligheder herfor som alle andre relevante aktører og derigennem også få 
prissat de positive bidrag til forsyningssikkerheden, som bionaturgassen kan give. Energitil-
synets sekretariat vil tage spørgsmålet op med Energinet.dk.   

Ad gebyrer (balancering)  
150.            Det fremgår af Energinet.dks anmeldelse side 7-8, at bionaturgastransportkun-
der skal betale samme gebyrer som andre transportkunder, hvis de er i ubalance. Det frem-
går videre, at Enerinet.dk vil tillade bionaturgas transportkunder et bredere balancebånd 
end andre transportkunder (15 pct. i forhold til 5 pct.).  
151.            Efter sekretariatets vurdering er den anmeldte gebyrstørrelse ikke i strid med 
reglerne i NGFL og transmissionsforordningen vedrørende lige adgang og ikke-
diskriminering.   
152.            I relation til det anmeldte balancebånd for bionaturgas transportkunder kan der 
rejses spørgsmål, om dette er udtryk for en positiv særbehandling af bionaturgas transport-
kunder.   
153.            Energinet.dk anfører som begrundelse for at tillade et bredere balancebånd, at 
det må forventes at være mere vanskeligt for bionaturgas transportkunder at forudsige den 
eksakte mængde gas, der sendes ind i systemet.   
154.            Sekretariatet vurderer umiddelbart, at der kan være en objektiv og saglig begrun-
delse for at tillade et større balancebånd for bionaturgas transportkunder. Der er således 
tale om både en ny produktionsform og et nyt marked, hvilket øger usikkerheden omkring 
såvel producerede som handlede mængder, efterspørgsel mv. Det kan derfor være i god 
overensstemmelse med Energinet.dks forpligtelse til at fremme konkurrence osv. Dette vil 
være særligt vigtigt i startfasen.   
155.            Sekretariatet lægger imidlertid også til grund, at balancebåndet for bionaturgas 
transportkunder vil kunne virke diskriminerende overfor andre transportkunder på sigt. 
Det forudsættes derfor, at balancebåndet løbende vurderes i takt med at bionaturgas mar-
kedet modnes.   

Høringssvar ad gebyrer  
156.            I høringssvaret fra DONG Energy A/S anbefales – jf. bilag 7, bilagsside 20 – en 
løbende vurdering af størrelsen balance margin og gebyrerne for balancering af bionaturgas, 
som anført i dette notats pkt. 34, 35 og 172.  Denne vurdering bør efter selskabets opfattelse 
ske første gang et år efter idriftsættelsen af det første bionaturgasanlæg.   
157.            Hertil bemærkes jf. pkt. 164, at der forudsættes en løbende vurdering af balance-
bånd mv. når forholdene er til det. Det vil sige, når der er producerende bionaturgasanlæg 
tilsluttet naturgassystemet osv. Tidspunktet for en sådan vurdering kan udmærket være 
efter år, men det må fastlægges konkret ud fra de faktiske forhold.   

Afgørelse 
158.            Det indstilles, at meddele Energinet.dk, at 

 Energitilsynet kan godkende den anmeldte metode for tilførsel af bionaturgas til naturgas-
transmissionssystemet.  

 Energitilsynet lægger herved vægt på, metoden vedrørende ændring af markedsmodellen 
for det danske naturgasmarked tilgodeser hensyn til forsyningssikkerhed og miljø, samt at 
ændringerne i markedsmodellen sikrer bionaturgas adgang til transmissionssystemet på 
objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår, jf. NGFL, §§ 1, 12 a, 18, stk. 2, 2. 
pkt. og lov om Energinet.dk, jf. § 2, stk. 2, 2. pkt.  
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 Energitilsynet tilkendegiver samtidig, at spørgsmålet om bionaturgassens fysiske adgang 
til transmissionssystemet kan blive aktualiseret i takt med at produktionen af bionaturgas 
stiger.  

 Energitilsynet lægger endvidere vægt på, at den anmeldte tarifering af bionaturgas ikke er i 
strid med NGFL §§ 36 a og 38 eller transmissionsforordningens artikel 3. Tariferingsmeto-
den redegør således for overvejelserne omkring tariferingen og forholdet til andre brugere, 
og tarifferne er ikke udtryk for diskrimination i relation til andre brugere af systemet. En-
delig er tariferingsmetoden og tarifferne fastsat, så de kan bidrage til en effektiv handel 
med gas.  

 Energitilsynet tilkendegiver samtidig, at det vil være naturligt og i overensstemmelse med 
kravene om ikke-diskriminering i NGFL § 38, at bionaturgasproducenterne får mulighed 
for at deltage i nødforsyningsberedskabet og derigennem få prissat det bidrag til nødforsy-
ningen, som bionaturgas vil udgøre. Energitilsynets sekretariat vil tage spørgsmålet op 
med Energinet.dk.  

 Energitilsynet lægger endelig vægt på, at de anmeldte balanceringsregler og gebyrer ikke er 
udtryk diskriminering mellem brugerne, jf. NGFL § 38 og transmissionsforordningen art. 
3. Dog skal Energitilsynet tilkendegive, at det tilladte balancebånd for bionaturgaskunder 
vil kunne virke diskriminerende over for andre kunder på sigt. Det forudsættes derfor, at 
balancebåndet løbende vurderes i takt med at markedet for bionaturgas modnes.  

 
[1] Dog som førnævnt ikke som særligt ”grønt” produkt på nuværende tidspunkt. Det vil 
kræve certificeringsordninger mv. på europæisk plan. 
[2] jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006. 
[3] Jf. lovbekendtgørelse nr.224 af 16. marts 2009 
[4] BEK nr. 965 af 21. september 2006 
[5] Europa-parlamentets og rådets forordning nr. 1775/2005 af 28. september 2005 om 
betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet 
[6] Bemærkninger til § 2, nr. 38 i lovforslag L 236, som blev fremsat den 21. april 2004. 
[12] 
 
 

 

 

http://energitilsynet.dk/gas/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/

