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Resumé 
1.                   I 2004 behandlede Energitilsynets sekretariat (sekretariatet) en klage fra Energi 
E2. Energi E2 fandt det urimeligt, at en transportkunde skulle betale for overleverancer, når 
den reserverede transportkapacitet overskrides. Energi E2 rejste endvidere en generel kritik 
af kapacitetssystemet ved transport af gas i transmissionssystemet.  
2.                   Kritikken af kapacitetssystemet gik på at transportkunder skal reservere og 
betale for kapacitet i det danske transmissionssystem for naturgas, og at tarifstrukturen gør, 
at transportkunder med store udsving i deres efterspørgsel efter gas - som Energi E2 - 
kommer til at betale en højere pris pr. transporteret enhed end transportkunder med små 
udsving i deres efterspørgsel efter gas. En tarifstruktur angiver, i hvilken grad der i tarife-
ringen er en fordeling af kapacitets- og volumenbetaling.  
3.                   Den 28. juni 2004 traf Energitilsynet (ET) afgørelse i ovennævnte sag 
"HNG/Gastra ? Energi E2 klager over betaling ved overleverance" (Gastra er nu Energi-
net.dk og Energi E2 er nu en del af DONG Energy).  
4.                   ET fandt det ikke urimeligt, at Energi E2 skulle betale for overleverancer, men 
ET fandt til gengæld, at metoderne var urimelige. ET fandt i sagen, at problemstillingen 
omkring kapacitetssystemet og tarifstruktur i transmissionssystemet krævede en nærmere 
belysning. ET ville derfor arbejde videre med denne problemstilling.  
5.                   ET har efterfølgende godkendt metoder for adgang til Energinet.dks (tidligere 
Gastra) transmissionssystem. Ved metodegodkendelsen fandt ET, at Energinet.dks valgte 
tarifstruktur, 75/25, ikke var i strid med NGFLs bestemmelser. ET fandt imidlertid, at det er 
af stor betydning for et marked, hvilken tarifstruktur, der vælges ? særligt når strukturen 
har fordelingsmæssige konsekvenser. Derfor ville ET fortsat have fokus på problemstillin-
gen og løbende vurdere forhold omkring tarifstruktur og adgang til markedet.  
6.                   I dette notat har sekretariatet undersøgt forhold omkring tarifstruktur nærme-
re. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en omlægning fra et system i dag med 75 pct. kapa-
citetsbetaling og 25 pct. volumen til 100 pct. rent volumenbaseret system.  
7.                    Undersøgelsen tyder umiddelbart på, at den samlede transport af gas vil falde, 
hvis der bliver indført et rent volumenbaseret system. En omlægning af systemet vil kunne 
være til ulempe for en større del af transportkunderne og samtidig kunne give en dårligere 
udnyttelse af infrastrukturen, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til en effektiv drift af 
dette.  
8.                   Brugerne af systemet ønsker generelt mere fleksibilitet i systemet. Internatio-
nalt går udviklingen også mod mere fleksibilitet generelt. Det skal ses i lyset af, at der i en 
række andre lande er 100 pct. kapacitetsbetaling og 0 pct. volumenbetaling. Analysen bely-
ser effekterne af et skift til et mere volumenbaseret system, og dermed også et mere fleksi-
belt system. Konkret har sekretariatet valgt at analysere en ændring til 100 pct. volumenba-
seret system, for derved at tydeliggøre effekten af ændringen, end ved en ændring til f.eks. 
70/30.  
9.                   Der er i undersøgelsen blevet set på både den måde der tariferes på (tarifstruk-
tur), men også på en række øvrige forhold af betydning for et kapacitetssystem. De øvrige 
forhold er korte kapacitetsprodukter - f.eks. prissætning af de korte dags-, uge- og måneds-
produkter i forhold til årskapacitetsprodukter, handel med kapacitet og kapacitetssystemet 
som rationeringsmekanisme.  
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10.               Korte kapacitetsprodukter og mulighed for handel med kapacitet skal ses i sam-
menhæng med en given tarifstruktur, da disse er redskaber bidrager til at gøre adgangen til 
et system mere fleksibelt. Tariferingen og kapacitetsprodukterne bidrager til at rationere 
brugen af systemet, så systemet bliver udnyttet effektivt.   
11.               Det væsentlige er at sammensætte et kapacitets- og tarifsystem således, at det 
tilgodeser alle brugere og potentielt nye brugere af systemet bedst muligt, og med størst 
mulig fleksibilitet.  
12.               Sekretariatet vurderer, at det vil være en fordel, hvis Energinet.dk udførligt ana-
lyserer behov og muligheder for et mere fleksibelt kapacitets- og tariferingssystem, end der 
gælder i dag. Det anbefales, at Energinet.dk bl.a. genoptager sin tidligere analyse om tarif-
struktur samt at analysen også forholder sig til prisfastsættelsen af de korte kapacitetspro-
dukter.  

Tilkendegivelse 
Energitilsynet anbefaler, at  
13.               Energinet.dk analyserer behov og muligheder for at indføre et mere fleksibelt 
kapacitets- og tariferingssystem for transmission af gas. Det anbefales, at undersøgelsen 
bl.a. indeholder en analyse af tarifstrukturen og en analyse af prisfastsættelse af de kor-
te/fleksible kapacitetsprodukter.  
14.               ovennævnte undersøgelse påbegyndes så hurtigt som muligt, således at resulta-
terne kan anvendes i kommende reguleringsperiode (oktober 2007-2008).  

Sagsfremstilling 
Baggrund 
15.               I 2004 behandlede Energitilsynets sekretariat (sekretariatet) en klage fra Energi 
E2. Energi E2 fandt det urimeligt, at en transportkunde skulle betale for overleverancer, når 
den reserverede transportkapacitet overskrides. Overleverance opstår, når en transport-
kundes faktiske transport i en given time overstiger den reserverede transportkapacitet i 
samme time. Transportkunden bliver derefter opkrævet et gebyr for sin overskridelse af den 
reserverede transportkapacitet.  
16.               Energi E2 kom endvidere med en generel kritik af, at transportkunder skal re-
servere og betale for kapacitet i det danske transmissionssystem for naturgas, svarende til 
deres maksimale belastning af nettet i en given time. Det betyder, at transportkunder med 
store udsving i deres efterspørgsel efter gas - som Energi E2 - kommer til at betale en højere 
pris pr. transporteret enhed end transportkunder med små udsving i deres efterspørgsel 
efter gas. Dette bliver efterfølgende kaldet for ujævne og jævne transportkunder.  
17.               Den 28. juni 2004 traf Energitilsynet (ET) afgørelse i ovennævnte sag 
"HNG/Gastra ? Energi E2 klager over betaling ved overleverance". (Gastra er nu Energi-
net.dk).  
18.               ET fandt det i afgørelsen ikke urimeligt, at Energi E2 skulle betale for overleve-
rancer, men ET fandt til gengæld, at metoderne var urimelige. Selskaberne har i overens-
stemmelse med afgørelsen efterfølgende ændret metoderne herfor. De nuværende metoder 
for overleverance er i øvrigt blevet behandlet og godkendt i forbindelse med de generelle 
metodegodkendelser i henhold til Naturgasforsyningsloven (NGFL).  
19.               ET fandt endvidere, at problemstillingen omkring kapacitetssystemet og tarif-
struktur i transmissionssystemet krævede en nærmere belysning. ET ville derfor arbejde 
videre med denne problemstilling.  
20.               En tarifstruktur angiver, i hvilken grad der i tariferingen er en fordeling af kapa-
citets- og volumenbetaling. Kapacitetsbetaling relaterer sig til en på forhånd reserveret 
kapacitet, hvor der via tariffen betales uafhængigt af den aktuelle transporterede mængde 
naturgas. Volumenbetaling relaterer sig til den faktiske transporterede gas. Med kapacitets-
system tænkes på det, at der skal reserveres kapacitet og hvilke kapacitetsprodukter og 
andre serviceydelser, der tilbydes i forbindelse hermed.  
21.               I Energinet.dks transmissionssystem skal der reserveres kapacitet. Transmissi-
onstariffen har en tarifstruktur på 75 pct. kapacitetsbetaling og 25 pct. volumenbetaling. 
Det betyder konkret, at 75 pct. af Energinet.dk (ex ante) indtægt kommer fra kapacitetsbeta-
lingen og 25 pct. fra volumenbetalingen.  
22.               Det kapacitetssystem, som Energi E2 kritiserede, har udviklet sig siden på væ-
sentlige områder, så det er blevet mere fleksibelt. Der er indført kortere produkter end den-
gang, f.eks. uge- og dagskapacitetsprodukter, og der er oprettet et såkaldt sekundært mar-
ked for kapacitet. Et sekundært marked er et marked, hvor det er muligt at handle trans-
portkapacitet indbyrdes mellem transportkunderne. Desuden var tarifstrukturen i perioden 
for Energi E2s klage 95/5 og ikke 75/25.  
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Metodegodkendelsen fra 2004 
23.               ET har godkendt metoder vedr. bl.a. tarifstrukturen, jf. tilsynssag "Godkendelse 
af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas" 
den 22. november 2004. Den generelle metodegodkendelse var ikke en behandling af den 
konkrete problemstilling, som det i Energi E2 sagen blev besluttet at belyse nærmere.  
24.               Ved metodegodkendelsen fandt ET, at Energinet.dks (dengang Gastras) valgte 
tarifstruktur, 75/25, ikke var i strid med NGFLs bestemmelser.  
25.               Konkret fandt ET, at den valgte tarifstruktur i rimelig grad reflekterede de bag-
vedliggende omkostninger, at tarifstrukturen umiddelbart fremmer en effektiv udnyttelse af 
infrastrukturen, at tarifstrukturen tager hensyn til forskellige kundegruppers anvendelse af 
nettet og at strukturen med en hovedvægt på kapacitetsbetaling afspejlede tarifstrukturer 
på tilsvarende markeder.  
26.               Generelt bemærkede ET, at en vurdering af tarifstruktur skal ses i sammenhæng 
med systemet som helhed, f.eks. at det er muligt at reservere transportkapacitet med kort 
varighed, og at det er muligt at handle med kapacitet m.v.  
27.               ET vurderede, at flere forskellige tarifstrukturer som udgangspunkt kan rummes 
indenfor NGFL. Selvom en tarifstruktur ikke vurderes at være i strid med NGFL, betyder 
det derfor ikke, at der ikke kan være en anden struktur, der kunne skabe bedre rammer for 
et velfungerende naturgasmarked.  
28.               Endvidere fandt ET, at det er af stor betydning for et marked, hvilken tarifstruk-
tur, der vælges ? særligt når strukturen har fordelingsmæssige konsekvenser. Derfor frem-
gik det af afgørelsen, at ET fortsat ville have fokus på problemstillingen og løbende vurdere 
forhold omkring tarifstruktur og adgang til markedet.  
29.               Metodegodkendelsen fra 2004 omfattede også en vurdering af Energinet.dks 
(dengang Gastras) tilbud om "korte kapacitetsprodukter". I den forbindelse fandt ET, at 
korte produkter giver fleksibilitet og bidrager til en effektiv udnyttelse af infrastrukturen og 
et velfungerende naturgasmarked. Det var endvidere ETs opfattelse, at prisen på de korte 
produkter ikke i væsentlig grad må overstige enhedsprisen af kapacitet på årskontrakter.  
30.               Metodegodkendelsen vedrørte den overordnede principielle metode. ET havde 
ved metodegodkendelsen ikke foretaget en nærmere dybdegående analyse af problemstil-
lingen med tarifstruktur. I dette tilsynsnotat foretager sekretariatet en nærmere undersø-
gelse heraf.  

Regulering af Energinet.dk 
31.               Energinet.dk og ETs tilsyn hermed er primært reguleret i Naturgasforsyningslo-
ven (NGFL) og Lov om Energinet.dk. Derudover gælder Europa-Parlamentets og Rådets 
Forordning 1775/2005 af 28. september 2005 om betingelserne for adgang til naturgas-
transmissionsnet.  
32.               Nærværende analyse vedrører både selve den måde der tariferes på (tarifstruk-
tur), som vilkår for adgang til systemet som helhed, dvs. tilbud om korte produkter, reserva-
tion af kapacitet, handel med kapacitet m.v. Disse forhold har direkte eller indirekte betyd-
ning for det samlede danske transmissionssystem vedr. kapacitetsbetaling og betaling heraf. 
Dvs. forhold der betyder noget ved undersøgelse af en given tarifstruktur. Analysen er fore-
taget dels i forlængelse af den tidligere klagesag og dels i forbindelse med det generelle 
tilsyn som ET varetager.  
33.               Energi E2 har siden 1. juni 2006 været en del af DONG Energy. Siden 2004 har 
der ikke været konkrete henvendelser til sekretariatet om problemstillingen, hverken fra 
Energi E2 eller DONG Energy. Endvidere oplyser Energinet.dk, at de heller ikke har haft 
konkrete henvendelser fra el-producenter eller andre transportkunder vedr. tarifstrukturen 
m.v.  
34.               Sekretariatet finder imidlertid alligevel, at det er en fordel at undersøge forhold 
omkring tarifstruktur, også i forhold til potentielt nye aktører. Tarifstrukturen spiller en 
vigtig rolle ved adgang til og brug af transmissionssystemet, og er derfor en væsentlig del af 
ET generelle tilsyn med priser og vilkår for adgang.  
35.               Selvom ET tidligere har godkendt en tarifstruktur på området, kan ET godt ef-
terfølgende undersøge forholdet. For det første er analysen af tarifstruktur mere dybdegå-
ende end tidligere metodegodkendelse på området. Det fremgik også af metodegodkendel-
sen, at ET løbende ville have fokus på området.   
Naturgasforsyningsloven[1] 
36.               Det følger bl.a. af NGFLs formål, jf. § 1, stk. 1, at landets naturgasforsyning tilret-
telægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, sam-
fundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning give 
forbrugerne adgang til billig naturgas. Loven skal i overensstemmelse med § 1, stk. 1 bl.a. 

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn1
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sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder 
for handel med naturgas.  
37.               I henhold til § 11, skal et transmissionsselskab bl.a. sikre en tilstrækkelig og 
effektiv transport af naturgas med tilhørende ydelser i nettet, herunder opretholde den 
fysiske balance i nettet og stille fornøden transportkapacitet til rådighed.  
38.               Ifølge § 12 a, skal et transmissionsselskab ved udførelsen af sine opgaver bidrage 
til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for han-
del med naturgas. I bemærkningerne hertil, fremgår det, at det f.eks. kan være, at gøre net-
adgangen så fleksibel som mulig, under hensyntagen til systemets integritet.  
39.               Det ses af § 18, stk. 2, 2. pkt. at et transmissionsselskab skal give adgang til sy-
stemet på grundlag af objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier.  
40.               Priser og betingelser for benyttelse af transmissionsnettet, fastsættes af trans-
missionsselskabet, jf. NGFL § 20. Metoderne til priser og vilkår skal godkendes af Energitil-
synet inden disse kan træde i kraft, jf. NGFL § 36 a og bemærkningerne hertil.  
41.               Det fremgår af NGFL § 38, stk. 1, 1. punktum, at priser og betingelser for ydelser 
fra transmissionsselskaber skal fastsættes således, at der ikke diskrimineres mellem sy-
stembrugerne.[2]  
42.               Af § 38, stk. 2 følger det, at Energitilsynet fører tilsyn med prisernes og betingel-
sernes rimelighed. Af bemærkningerne fremgår det, at tilsynet i sin rimelighedsvurdering 
skal tage hensyn til priser og betingelser på tilsvarende markeder.   
43.               Det ses af § 41, stk. 1 "Hvis Energitilsynet finder, at priser og betingelser må 
anses at være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring 
af priser og betingelser".  
Lov om Energinet.dk[3] 
44.               Ifølge Lov om Energinet.dk § 2, er det Energinet.dks formål på bl.a. gasområdet 
at sikre en effektiv drift og udbygning af det overordnede infrastruktur og at sikre åben og 
lige adgang for alle brugere af nettet.  
45.               Det ses af de alm. bemærkninger til loven, at Energitilsynet vil skulle føre tilsyn 
med Energinet.dks tariffer, og at ET på forhånd skal godkende de metoder, der lægges til 
grund. Endvidere fremgår det, ET kan gribe ind og forlange de anmeldte tariffer ændret, 
hvis disse vurderes ikke at være i overensstemmelse med de godkendte metoder eller i øv-
rigt vurderes at være urimelige eller ikke i overensstemmelse med gældende lov. Dette kan 
eksempelvis ske enten som led i Energitilsynets almindelige overvågning af priserne eller 
som følge af konkrete klagesager. [4]  
46.               Det følger af § 4, at etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i 
bestående net kan ske, hvis der er tilstrækkeligt behov for udbygningen, herunder at udbyg-
ningen sker med sigte på bl.a. øget forsyningssikkerhed og skabelse af velfungerende kon-
kurrencemarkeder.  
Forordningen 
47.               Det fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 1775/2005 af 28. 
september 2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet, præamblen nr. 
6, at det er nødvendigt at opstille kriterier for fastsættelse af tariffer for netadgang for at 
sikre, at tarifferne er i fuld overensstemmelse med princippet om ikke-diskriminering og 
bidrager til et velfungerende indre marked samt tager hensyn til behovet om systemintegri-
tet og afspejler de faktiske omkostninger.  
48.               Formålet med forordningen er at fastlægge ikke-diskriminerende regler vedrø-
rende betingelser for adgang til naturgastransmissionsnet, idet der tages hensyn til de sær-
lige forhold på de nationale og regionale markeder, med henblik på at sikre et velfungeren-
de indre gasmarked.  
49.               Det følger bl.a. af artikel 3 om tariffer for netadgang, at tarifferne eller metoder-
ne 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 inve-
steringer og opretholdes eller skabes interoperabilitet for transmissionsnet. Tarifferne må 
ikke begrænse markedets likviditet eller medføre skævheder i handelen på tværs af græn-
serne mellem forskellige transmissionssystemer.  

Effekter af ændret tarifstruktur 
50.               I det følgende belyses, hvorledes en eventuel ændring af tarifstrukturen påvirker 
transportkundernes efterspørgsel efter transport. Dvs. om den samlede transport af natur-
gas stiger eller falder som følge af ændring i tarifstrukturen. Se bilag 1 for hele undersøgel-
sen.  
51.               Det afgørende for efterspørgslen efter transport er den bagvedliggende efter-
spørgsel efter gas. Hvis forbruget af gas ikke påvirkes, så påvirkes transporten af gas heller 

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn2
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn3
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn4
http://energitilsynet.dk/index.php?id=10221703
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ikke. Det skal derfor undersøges om en ændring i tarifstrukturen for transmission af gas 
påvirker forbruget af gas, jf. figur 1.  
Figur 1: Sammenhæng mellem tarif, forbrug og transporteret mængde  

 
52.               Analysen tager udgangspunkt i, hvordan en ændring af tarifstrukturen fra 75/25 
som i dag til 0/100 ? dvs. et rent volumenbaseret system, og dermed et system uden kapaci-
tetsbetaling ? påvirker de tre største kundegruppers efterspørgsel efter gas. De tre største 
kundegrupper er traditionelle kunder (husholdninger, industri og kraftvarmeværker), cen-
trale kraftværker og transitkunder.  
53.               Der er konkret valgt et skift til rent volumenbaseret tarifering, dvs. et skift til 
0/100. Baggrunden herfor er, at brugerne af systemet og markedet som helhed generelt 
ønsker mere fleksibilitet i systemet. Internationalt går udviklingen også mod mere fleksibili-
tet. Dette skal også ses i lyset af, at der i en del lande i EU er 100 pct. kapacitetsbetaling. 
Denne analyse belyser effekterne af et skift til et mere volumenbaseret system, og dermed 
også et mere fleksibelt system. Endvidere vil en undersøgelse af en ændring til 100 pct. 
volumenbaseret system bedre kunne vise effekten ved et skift, end hvis beregningerne tog 
udgangspunkt i et mindre omfattende skift, f.eks. 70/30.  

Analysens resultat  
54.               Analysen belyser effekten af skiftet til 100 pct. volumentariffer ved transport af 
gas i transmissionssystemet. I beregningen holdes Energinet.dks indtægter konstant. Tran-
sitkunder og traditionelle kunders forbrugsprofil holdes også konstant, derimod varieres 
kraftværkernes forbrugsprofil i analysen. Analysen er gengivet i sin helhed i bilag 1.  
55.               Kraftværkernes forbrugsprofil har en afgørende rolle ved skift til ren volumen-
baseret tarifering. Det skyldes, at jo mere varieret kraftværkets forbrugsprofil er, jo mere vil 
denne kundegruppe alt andet lige øge sin transport af gas ved et skift. Der er imidlertid 
usikkerhed om kraftværkernes forbrugsprofil.  
56.                 Beregningen af, hvilken konsekvens et skift i tarifstruktur har for den samlede 
transporterede mængde, er derfor foretaget på baggrund af tre forskellige scenarier med 
forskellige antagelser om kraftværkernes forbrugsprofil.  
57.               I scenario 1 antages kraftværkerne at have en forbrugsprofil med høj variation. 
Variationen i transitkunders og traditionelle kunders forbrugsprofil er meget lav. I scenario 
2 antages kraftværkerne at have en forbrugsprofil med middel variation. Variationen i tran-
sitkunders og traditionelle kunders forbrugsprofil er meget lav. I scenario 3 antages kraft-
værkerne at have en forbrugsprofil med lavere variation, mens variationen i forbrugsprofi-
len hos transit og traditionelle kunder er meget lav. Forbrugsprofilen hos transit og traditi-
onelle kunder er således den samme i de tre scenarier, jf. tabel 1.  
Tabel 1: Variation i forbrugsprofil  
  Kraftværker Transit og traditionelle kun-

der 

Scenario 1 høj meget lav 

Scenario 2 middel meget lav 

Scenario 3 lav meget lav 
  
58.               For de tre hovedgrupper af transportkunder viser undersøgelsen et fald i den 
samlede transporterede mængde på mellem 0,5, 0,9 og 2,1 pct. ved en overgang fra den 
nuværende tarifstruktur (hvor volumenbetalingen udgør 25 pct.) til 100 pct. volumenbeta-
ling. Dette svarer til et fald i den transporterede mængde på henholdsvis 34, 64 og 146 mio. 
m3 pr. år, jf. tabel 2.   
Tabel 2: Samlet forbrugsændring ved omlægning til 100 pct. volumenbaseret 
tarifering 
  Forbrugsændring i pct. Forbrugsændring i mio. m3 

Scenario 1  - 2,1 pct. - 146 mio. m3 

Scenario 2  - 0,9 pct. - 64 mio. m3 

Scenario 3  - 0,5 pct. - 34 mio. m3 
59.               Et fald i den transporterede mængde er ensbetydende med større gennemsnits-
priser pr. transporteret mængde gas. Analysen indikerer altså, at en omlægning til 100 pct. 
volumenbetaling vil kunne medføre stigende tariffer. Det skal bemærkes, at faldet i den 

http://energitilsynet.dk/index.php?id=10221703
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samlede transporterede mængde dækker over en stigning hos kraftværkerne og et fald i især 
transit men også hos de traditionelle kunder.    

Øvrige forhold    
Den danske tarifstruktur sammenlignet med udlandet 
60.               Den danske tarifstruktur har ikke højere vægt på kapacitetsbetaling end andre 
europæiske lande ? tværtimod, jf. tabel 3.  
Tabel 3: Kapacitets- og volumenbetaling til transmissionsselskaber i EU i pct. af total ind-
tægt fra transport 
Land Kapacitetsandel Volumenandel 

Tyskland 100 0 

Holland                           100 0 

Belgien 100 0 

Spanien 100 0 

Frankrig 100 0 

Irland 90 10 

Danmark 75 25 

Italien 70 30 

UK 60 40 
Kilde: CEER (2006), GTE (2005) og Energinet.dk (2007)   
61.               Det ses, at det er forskelligt, hvilken tarifstruktur der gælder i transmissionstarif-
fer for gas i andre lande i EU. Størstedelen har en større grad af kapacitetsbetaling end i 
Danmark. Omvendt er der også lande, hvor der i transmissionstariffen er en højere grad af 
volumenbetaling end herhjemme. For alle gælder det, at kapacitetsandelen er større end 
volumenandelen.  
62.               Den nuværende tarifstruktur hos Energinet.dk med hovedvægt på kapacitetsbe-
taling afspejler dermed tarifstrukturen for transmission på tilsvarende markeder i EU.        
63.               Nedenfor vil forhold omkring kortere kapacitetsprodukter blive diskuteret. Kor-
te kapacitetsprodukter skal ses i sammenhæng med et kapacitetssystem og tarifstrukturen, 
da disse produkter giver mere fleksibilitet for bl.a. de mere ujævne transportkunder.  

Korte kapacitetsprodukter   
64.               Et kortere kapacitetsprodukt vil gøre det muligt for de ujævne transportkunder 
at reducere mængden af reserveret og betalt kapacitet, som ikke udnyttes. Det kan f.eks. ske 
ved, at den ujævne transportkunde kan bestille de kortere produkter for netop den eller de 
perioder, hvor transportkunden belaster systemet meget i en aktuel time. For den resteren-
de periode, kan der bestilles en mindre kapacitet ? eller evt. slet ikke bestilles kapacitet. 
Dermed kan de korte produkter medvirke til, at en given transportkunde har mindre ubrugt 
kapacitet.[5]  
65.               Muligheden er allerede til stede for den andel af transportkunderne, som oplever 
ujævnheder mellem dage, uger, måneder eller år. Men for de transportkunder, som oplever 
ujævnheder inden for døgnet, er der ikke mulighed for at tilpasse kapacitetsbestillingen.  
66.               Især de store kraftværker (men også til en vis grad varmeværker), hvis produkti-
on afhænger af faste forbrugsmønstre, kan have fordel af et mere fleksibelt tariferingssy-
stem.    
Energinet.dk ? erfaringer vedr. korte produkter 
67.               Det er Energinet.dks erfaring, at transportkunderne ikke gør stor brug af de 
korte produkter (uge og dag).  
68.               Det er også Energinet.dks vurdering, at dette kan skyldes prisfastsættelsen af de 
kortere kapacitetsprodukter ift. årskapacitetsproduktet. Introduktionen af de korte kapaci-
tetsprodukter (uge og dag) har generelt ikke haft så stor en effekt på transportkundernes 
ageren, som det kunne forventes. Det vurderes bl.a. at skyldes, at de korte produkter er 
prissat relativt højt i forhold til årskontrakter.  
69.               Der kan dog konstateres et stigende forbrug af de korte produkter, og særlig én 
transportkunde optimerer kapacitetsbestillingerne og benytter de korte produkter i perio-
der med lave temperaturer. De samlede indtægter fra salg af de korte produkter udgør dog 
fortsat en meget begrænset andel af de samlede indtægter.  
Prisen på de korte produkter 
70.               Figur 2 nedenfor viser prisen for at reservere kapacitet i en dag, hvis kapaciteten 
købes på hhv. årskontrakt, månedskontrakt, ugekontrakt eller dagskontrakt. Prisen på 
dagskapacitet er op til 10 gange dyrere end kapaciteten købt på årskapacitet.  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn5
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Figur 2: Prisen på kapacitet afhænger af længden på kontrakten  

 
 
Kilde: www.energinet.dk og egne beregninger.  
Note: 100 pct. svarer i figuren til prisen på årskontrakten. Prisen på en årskapacitetsenhed 
er i øjeblikket 14,01 kr. pr. kWh[Ø].  
71.               Det bør generelt set nøje overvejes, hvorledes de respektive korte kapacitetspro-
dukter prisfastsættes. Prissætningen af de korte produkter isoleret set, men også i samspil 
med prisen på de øvrige kapacitetsprodukter, har stor betydning for brugen af kapacitets-
produkterne og de øvrige transportkunders brug af systemet som helhed, herunder om 
systemet bliver effektivt udnyttet og om der diskrimineres mellem brugerne af systemet.  
72.               I hvert fald fem forhold har som minimum betydning for prisfastsættelsen af 
korte produkter i forhold til lange kapacitetsprodukter:  
73.               For det første vil lange produkter alt andet lige sikre Energinet.dk et mere stabilt 
provenu til dækning af sine faste omkostninger. Hvis korte produkter prisfastsættes lavt, vil 
flere transportkunder sandsynligvis erstatte lang kapacitet med kort kapacitet (som købes 
hyppigere og med kortere varsel). Dermed stiger risikoen for, at Energinet.dk ikke opnår et 
tilstrækkeligt provenu.  
74.               For det andet fremhæver Energinet.dk, at transportkunderne skal have incita-
ment til at bestille kapacitet på årsbasis. Det kan dæmpe efterspørgslen efter transport i 
spidslastsituationer og virke som en rationeringsmekanisme, så systemet bliver udnyttet 
effektivt. På den måde vil et evt. behov for at udbygge systemet blive udskudt. Dvs. at prisen 
på årskapacitet skal være relativt billig ift. de kortere kapacitetsprodukter.  
75.               For det tredje bør flest mulige transportkunder have incitament til at transporte-
re mest muligt. Det betyder, at prisen på de korte produkter bør være relativt lav, men imid-
lertid ikke så lav, at de lange produkter bliver tilsvarende dyrere og dermed til ulempe for en 
anden stor del af kunder ? så resultatet bliver, at der samlet bliver transporteret mindre i 
systemet.  
76.               For det fjerde skal Energinet.dk bidrage til at sikre, at der skabes bedst mulige 
betingelser for konkurrence med naturgas, hvilket bl.a. kan ske ved at gøre adgangen til 
nettet så fleksibelt som muligt, dog under hensyntagen til systemintegriteten.  
77.               For det femte kan der være et fordelingshensyn, således at der skal være et rime-
ligt forhold mellem pris og omkostninger i relation til ikke at diskriminere brugerne af sy-
stemet og i relation til en åben og lige adgang for brugerne.  
78.               Nogle af disse forhold trækker i retning af en relativ høj pris for et kort produkt i 
forhold til årskapacitet, og andre trækker i retning af en relativ lav pris for et kort produkt. 
Der vil være tale om en afvejning mellem de forskellige forhold.  
Energinet.dk om prissætning af korte kapacitetsprodukter  
79.               Prisen på de korte måneds-, uge- og dagsprodukter er fastsat som en procentdel 
af prisen på årskapaciteten. Priserne er differentierede hen over året.  
80.               Den varierende pris på de korte produkter i løbet af året afspejler dette. En-
hedsprisen for kapacitet er lavere, når kapaciteten købes på årskontrakter, end når den 
købes på kortere kontrakter.  
81.               Prisstrukturen skal ses i sammenhæng med ønsket om at sikre incitamenter for 
transportkunderne til at købe kapacitet på lange kontrakter. Dette afspejler blandt andet, at 
investeringer i nye rør eller udvidelser af eksisterende kapacitet kræver langsigtet planlæg-
ning. Samtidig får transportkunderne øgede optimeringsmuligheder i form af den øgede 
fleksibilitet, som de kortere produkter giver.  
82.               Efterspørgsel efter de korte produkter er særlig temperaturafhængig, og det er 
forventeligt, at transportkunderne hovedsagelig vil benytte sig af de korte produkter i de 
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kolde vintermåneder. Det er endvidere karakteristisk for naturgasmarkedet, at der er lavere 
kapacitetsudnyttelse om sommeren.  
83.               I det følgende diskuteres kort muligheden for at videresælge ubrugt transport-
kapacitet til en anden transportkunde ? det sekundære marked for kapacitet. Muligheden 
for at handle kapacitet på et sekundært marked skal også ses i sammenhæng med en given 
tarifstruktur, da denne mulighed også bidrager til fleksibilitet.  

Sekundært marked for kapacitet (CTF) 
84.               Energinet.dk driver et bilateralt eftermarked for kapacitet. Transportkunder har 
mulighed for at overdrage ? dvs. videresælge ? transportkapacitet til en anden transport-
kunde. Energinet.dk har et web-baseret mødested, hvor transportkunder kan annoncere 
køb og salg af gas, kapacitet og balancemargin. Dette sted kaldes også for "Bulletin-
board".  Selve handlen foregår bilateralt. Transportkunderne, der ønsker at overdrage kapa-
citet, skal henvende sig til Energinet.dk.  
85.               Energinet.dk har udarbejdet regler (Regler for CTF) og en standardaftale (CTF 
Aftale) for kapacitetsoverdragelsen, og bidrager i øvrigt med at sørge for, at overdragelsen 
kan finde sted. På den måde understøtter Energinet.dk overdragelsen. Denne facilitet i 
Energinet.dk´s vilkår for brug af systemet kaldes for "CTF ? Capacity Transfer Facility".  
86.               Overdragelsen af transportkapacitet er bilateral, forstået på den måde, at den 
sker mellem to transportkunder, og disse har på forhånd "fundet" hinanden, når de hen-
vender sig til Energinet.dk ? f.eks. på Bulletinboard.  
87.               Videresalget/overdragelsen af kapacitet, bliver også kaldt for et eftermarked for 
kapacitet, fordi salget/overdragelsen sker efter at det allerede har været solgt af Energi-
net.dk til en transportkunde én gang. Overdragelserne af kapacitet kan vedrøre daglige, 
ugentlige, månedlige årlige eller andre perioder, og kan ske for et entrypunkt, i exitzonen 
eller i et transitpunkt.  
88.               Hvis en transportkunde har reserveret for meget transportkapacitet i forhold til, 
hvad han forventer at skulle bruge, så kan han dermed videresælge og overdrage det til en 
anden transportkunde, der måtte have behov for denne kapacitet. Dette gør kapacitetssy-
stemet mere fleksibelt for transportkunderne. Prisdannelsen og betalingen for den videre-
solgte kapacitet er udelukkende et anliggende mellem transportkunderne selv, jf. boks 1.  
Boks 1: Eksempel på videresalg af kapacitet mellem to transportkunder 

Transportkunde A har købt 1000 enheder transportkapacitet pr. time i 12 mdr. af Energinet.dk. 
Disse enheder er købt på det primære marked, fordi de er købt direkte af Energinet.dk. Trans-
portkunde A ønsker at sælge 100 enheder transportkapacitet pr. time i 12 mdr. til transportkun-
de B. Dette videresalg af kapacitet foregår på det sekundære marked.  
Transportkunde A og B finder evt. hinanden på Bulletinboard og henvender sig herefter til 
Energinet.dk, der følger de regler/procedurer, der er for denne kapacitetsoverdragelse.  
Transportkunde A har efter kapacitetsoverdragelsen 900 enheder transportkapacitet pr. time i 12 
mdr. Transportkunde B har 100 enheder transportkapacitet pr. time i samme 12 mdr.  
Transportkunde A har oprindeligt betalt 10 kr. pr. enhed kapacitet for de 1000 enheder pr. time 
købt af Energinet.dk. Prisen på de 100 enheder, som er udvekslet mellem Transportkunde A og 
B forhandles alene mellem A og B. Prisen kan derfor både blive mindre end 10 eller større end 10 
pr. enhed.  

89.               Jo bedre mulighed transportkunderne har for at handle ubrugt kapacitet med 
hinanden, jo mere kapacitet vil de turde bestille og jo bedre muligheder vil de have for at 
sende gas gennem systemet.  
90.               Hvis prisen ikke er rigtig ? dvs. for høj eller for lav ? vil markedet ikke blive 
brugt. Forudsætningen for en rigtig pris er, at mange aktører sælger og køber kapacitet på 
markedet ? dvs. markedet skal være likvidt.     
91.               Der er relativt få transportkunder i det danske transmissionssystem (ca. 8 stk.). 
Det betyder, at antallet af udbydere og efterspørgere af kapacitet er lavt, hvilket kan gøre det 
vanskeligt at udvikle et likvidt eftermarked for kapacitet. Et mere likvidt eftermarked vil 
imidlertid kunne gøre markedet mere fleksibelt til gavn for både eksisterende og nye aktø-
rer.  

Kapacitetssystemets rationeringsmekanisme 
92.               Hvis prisen på f.eks. et nyt kapacitetsprodukt eller anden form for fleksibilitets-
produkt bliver meget høj, vil det sandsynligvis være uden effekt at indføre produktet. Få vil 
efterspørge det. Dermed vil de evt. nye produkter ikke bidrage til den fleksibilitet, som det 
var planlagt.  
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93.               Prissætningen af korte og lange produkter skal imidlertid også ses i sammen-
hæng med, at det nuværende kapacitetssystem bl.a. anvendes som en rationeringsmeka-
nisme, således at systemet bliver udnyttet så effektivt som muligt.  
94.               Energinet.dk bruger således, som nævnt tidligere, prissætningen af kapacitets-
produkterne som et styringsredskab: "Dette [prisforskellen mellem korte og lange kapaci-
tetsprodukter, sekretariatet] er blandt andet implementeret for at sikre incitamenter for 
transportkunderne til at købe kapacitet på lange kontrakter. Dette afspejler blandt andet, at 
investeringer i nye rør eller udvidelser af eksisterende kapacitet kræver langsigtet planlæg-
ning."  
95.               På den måde bliver flaskehalse i systemet udskudt, fordi transportkunderne pga. 
tarifstrukturen vil foretrække jævne transporterede mængder frem for udsving. Prisen på 
kort og lang kapacitet fungerer dermed som rationeringsmekanisme i spidslastsituationer 
og kan eliminere flaskehalse i systemet. Dette er også i overensstemmelse med lovens be-
stemmelser om, at Energinet.dk kun kan udbygge systemet, hvis nødvendigt.  
96.               Dette incitament afspejler sig i gasprisen for slutbrugeren, som får et incitament 
til at udjævne forbruget. Det skyldes, at transmissionen er dyrere, hvis slutbrugeren har et 
ujævnt forbrug i forhold til, hvis kunden har et jævnt forbrug.  
97.               En anden måde at rationere brugen af et system på, kan være at opdele det i 
forskellige zoner. Dette ses i en del andre europæiske lande, såfremt der er reelle fysiske 
flaskehalse.  
98.               Den nuværende danske markedsmodel er en såkaldt en-zone model. Det bety-
der, at prisen på transmission er uafhængig af, hvor i systemet, gassen trækkes ud til for-
brug i Danmark. Det er et meget fleksibelt system, som på mange måder er velfungerende. 
Systemet bidrager til at gøre det nemmere at handle gas end i et system med flere zoner, jf. 
også NGFLs § 12 a.  
99.               Ulempen ved en en-zone model er, at systemet ikke kan håndtere evt. flaskehal-
se, da disse er skjult for markedet og dermed ikke prissættes. Samtidig bliver der ikke au-
tomatisk genereret provenu til udbygninger (eliminering af flaskehalse), som det er tilfældet 
i det nordiske elmarked.  
100.            Energinet.dk kender naturligvis alle gasstrømme og evt. flaskehalse i syste-
met.  Selvom en flaskehals ikke er synlige for markedet, er evt. flaskehalse kendt af Energi-
net.dk. Energinet.dk har oplyst, at der p.t. ikke er kapacitetsproblemer i det danske trans-
missionssystem, men at der er en række såkaldte M/R stationer[6], der er tæt på at være 
fuldt udnyttet, nemlig over 90 pct.    
101.            Hvis det vurderes, at nettet ikke kan bære en evt. øget fleksibilitet pga. flaskehal-
se, kunne det overvejes at opdele systemet i flere entry/exit zoner, der bedre afspejler sy-
stemets fysiske flaskehalse. Derved kan der også blive sat en pris på flaskehalsene og sikres 
et provenu til evt. udbygning. Som loven om Energinet.dk er opbygget i dag, er det imidler-
tid ikke umiddelbart muligt.  

Høringssvar fra Energinet.dk 
102.            Energinet.dk har haft dette tilsynsnotat i høring. Energinet.dk havde en række 
generelle bemærkninger til tilsynsnotatet samt nogle specifikke bemærkninger til analysen. 
Nedenfor gengives hovedparten af de generelle bemærkninger samt kort de specifikke be-
mærkninger.   
Energinet.dks generelle bemærkninger 
103.            Energinet.dk er enig i ETs argumentation om behovet for mere fleksibilitet i 
kapacitetssystemet.  
104.            Energinet.dk finder ligeledes, at det med det eksisterende kapacitetssystem kan 
være vanskeligt for f.eks. el-producenter, der anvender gas til spidslastcentraler, at produ-
cere el til en konkurrencedygtig pris. Sådanne forbrugertyper vil derfor have fordel af en 
højere grad af volumenbetaling, eller alternativt muligheden for at købe korte kapacitets-
produkter til en konkurrencedygtig pris.  
105.            Behovet for hurtigt og fleksibelt at kunne aftage en øget mængde gas kunne også 
tale for at indføre en højere grad af volumenbetaling eller alternativt et kortere kapacitets-
produkt i form af et timekapacitetsprodukt.  
106.            Energinet.dk finder at der i forbindelse med brug af transmissionssystemet er to 
elementer, der er afgørende for transportkunder og større forbrugere.  
107.            For det første spiller enhedsprisen ved transport en afgørende rolle. Her ses det, 
at transportkunderne i stigende grad optimerer køb af kapacitet ved at bruge de eksisteren-
de korte produkter og ved at pulje[7] kunder. Den danske exit-zone model reducerer i sig 
selv behovet for f.eks. timeprodukter sammenlignet med andre lande.  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn6
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108.            Det er Energinet.dks vurdering, at den nuværende produktstruktur muliggør en 
høj grad af optimering for de nuværende brugere af systemet. Men det er klart, at kapaci-
tetssystemet løbende skal tilpasses nye aktørers behov, herunder eksempelvis decentrale 
kraftvarmeværker m.v.  
109.            For det andet finder Energinet.dk, at fleksibiliteten og gennemsigtigheden i 
systemet og reglerne for adgang til systemet spiller en meget vigtig rolle. I den forbindelse 
er det Energinet.dks opfattelse, at det i stigende grad er afgørende for brugerne af systemet, 
at kunne agere hurtigt. Dette også i takt med at likviditeten på gasmarkedet øges.    
110.            For at brugerne af systemet kan handle hurtigt kræver det et fleksibelt og nemt 
administrerbart system for transportkunderne og andre brugere af nettet. Fx vil et timeka-
pacitetsprodukt ikke nødvendigvis være den mest hensigtsmæssige løsning, da et sådant 
produkt ifølge Energinet.dk vil øge den administrative byrde ved kapacitetsbestilling m.v.  
111.            Energinet.dk finder, at en hvilken som helst bestillingsprocedure vil begrænse 
fleksibiliteten for brugerne, med mindre der er tale om et real-time produkt, der kan bestil-
les fra time til time, og som i en vis grad ville svare til et volumenprodukt.  
112.            I 2004 påbegyndte Energinet.dk (dengang Gastra) en analyse af tarifstrukturen, 
hvor bl.a. mulighed for højere grad af volumenbetaling eller anden form for fleksibilitet blev 
analyseret. Energinet.dk vil i løbet af 2007 genoptage analysen af tarifstrukturen. I den 
forbindelse gør Energinet.dk opmærksom på, at en af de analyserede modeller er en kombi-
nation af de eksisterende kapacitetsprodukter med et såkaldt flex-produkt, der i realiteten 
vil fungere som et lavt overleverancegebyr. Energinet.dk har endnu ikke foretaget en grun-
dig analyse af den systemmæssige konsekvens af et sådant produkt.  
Energinet.dks specifikke bemærkninger 
113.            Størstedelen af Energinet.dks specifikke bemærkninger relaterer sig til selve 
undersøgelsen af tarifstrukturen, jf. bilag 1. Mere konkret retter bemærkningerne sig til 
undersøgelsens forskellige antagelser om opdeling af kundegrupper, antagelse om disses 
forskellige loadfaktorer, følsomhed i forbruget i forhold til tarifstrukturen samt antagelsen 
om hvor stor en andel transmissionsbetalingen udgør af den samlede betaling. Energinet.dk 
finder f.eks., at undersøgelsens placering af husholdning, industri og kraftvarmeværker i 
samme kundegruppe er uhensigtsmæssig, fordi de har et meget forskelligt forbrug.    
114.            Endvidere finder Energinet.dk ikke, at ændringer i transmissionstariffer slår 
kraftigere igennem hos forbrugeren i forhold til om denne er tilsluttet transmissionsnettet 
direkte eller om denne er koblet på distributionsnettet.  
115.            I relation til transitkunder mener Energinet.dk, at prisen på gas har større betyd-
ning for transitten end selve transportprisen. Energinet.dk finder derfor, at antagelsen om 
prisfølsomhed bør analyseres nærmere, før der drages konklusioner ud fra dette. I forhold 
til om transitten er flad (dvs. har en jævn transport), så er der stor forskel på transit til 
Tyskland (forholdsvis jævn) og til Sverige (mere ujævn ? følger samme sæson profil som 
Danmark).  

Begrundelse    
116.            Sekretariatets analyse af Energinet.dks tarifstruktur er hjemlet i NGFL og be-
mærkninger til lov om Energinet.dk, jf. NGFL § 38, stk. 1, 1. punktum og § 38, stk. 2 om at 
ET fører tilsyn med priser og betingelsernes rimelighed samt bemærkningerne til Lov om 
Energinet.dk om ETs almindelige overvågning af priserne.  
117.            For at vurdere tarifstrukturen, adgangsvilkår og dertil knyttede ydelser, er det 
nødvendigt at se på en række forskellige bestemmelser i de respektive love, for at se om 
vilkårene som helhed er i overensstemmelse hermed. Derfor er der henvist til bestemmelser 
om bl.a. formål, krav om effektiv drift af systemet, krav om at bidrage til konkurrence, krav 
om at give adgang på baggrund af objektive, gennemsigtige og ikke diskriminerende betin-
gelser etc.  
118.            Det skal bemærkes, at den nuværende tarifstruktur med hovedvægt på kapaci-
tetsbetaling fortsat, som ved metodegodkendelsen i 2004, afspejler tarifstrukturen for 
transmission på tilsvarende markeder i EU, jf. også bemærkningerne til NGFLs § 38 om, at 
der ved vurderingen skal tages hensyn til forhold på tilsvarende markeder.[8]   
119.            Ved ændring af en given tarifstruktur og evt. indførelse af nye fleksibilitetspro-
dukter er det af afgørende betydning, hvordan tarifstrukturen og øvrige vilkår påvirker de 
forskellige kundegrupper enkeltvis og som helhed samt, hvordan betingelserne i øvrigt 
påvirker systemet med udgangspunkt i en effektiv drift af dette.  
120.            Det væsentlige er, at der i dag er en (mindre) del af kunderne ? og måske potenti-
elt nye transportkunder, der har et behov, som sandsynligvis ikke bliver tilfredsstillet med 
den nuværende tarifstruktur og med de tilbud om kortere kapacitetsprodukter, der er til 
rådighed.  

http://energitilsynet.dk/index.php?id=10221703
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121.            Samlet set viser undersøgelsen, at der ikke umiddelbart er nogen entydig positiv 
effekt ved at der bliver indført et rent volumenbaseret system. Det skyldes, at især transit, 
men måske også det traditionelle forbrug, sandsynligvis vil falde, og kraftværkers evt. øgede 
transport af gas vil formentlig ikke kunne opveje dette.  
122.            Dermed vil der sandsynligvis være en ringere udnyttelse af infrastrukturen, hvil-
ket er uhensigtsmæssigt i forhold til en effektiv drift af systemet. Et fald i den transportere-
de mængde vil dermed kunne medføre stigende tariffer. En omlægning af systemet vil altså 
alt andet lige kunne være til ulempe for en del af transportkunderne og samtidig kunne give 
en dårligere udnyttelse af infrastrukturen. Undersøgelsen giver således en indikation af, 
hvad der evt. vil kunne ske, hvis der indføres rent volumenbaseret system. Resultatet skal 
imidlertid også ses i lyset af undersøgelsens delvist forenklede antagelser om de respektive 
kundegrupper, følsomhed etc.    
123.            Sekretariatet finder imidlertid, at der er behov for at undersøge, om det er muligt 
på anden måde at gøre adgang til og brug af systemet mere fleksibelt for alle aktuelle og 
potentielle brugere af systemet ? herunder også de ujævne kunder. Sekretariatet finder 
ligeledes, at bl.a. fleksibiliteten i systemet spiller en væsentlig rolle ved adgang, og at der 
evt. kan være behov for mere fleksibilitet i kapacitetssystemet. Energinet.dk bør i den for-
bindelse overveje, hvorvidt tarifstrukturen kan gøres mere fleksibel til gavn for både relativt 
ujævne transportkunder og potentielle nye transportkunder.  
124.            Mere fleksibilitet ved brug af systemet vil netop have til hensigt at gøre det endnu 
nemmere for en del af brugerne uden, at det er til skade eller ulempe for de resterende bru-
gere og systemet som helhed. Det væsentlige er, at sammensætte et tarifsystem således at 
det tilgodeser alle brugere og potentielt nye brugere af systemet bedst muligt, jf. også NGFL 
§ 1, 11, 12 a, 18 og 38 og Lov om Energinet.dk § 2 og 4.  Det er endvidere i fuld overens-
stemmelse med forordningens artikel 1 og artikel 3.  
125.            Yderligere fleksibilitet vil i øvrigt kunne gøre det nemmere og mindre risikabelt 
for nye aktører på det danske marked, der endnu ikke har sammensat en tilstrækkelig bred 
portefølje af forskellige kundetyper, eller en aktør der ønsker at levere til en bestemt type 
kunder.  
126.            Det vigtige er, at en transportkunde har fleksibel adgang til og brug af systemet. 
Det er også vigtigt, at transportkunderne har mulighed for at handle kapacitet med hinan-
den, og at denne mulighed er så fleksibel som mulig.  
127.            Det er sekretariatets umiddelbare vurdering, at Energinet.dk med fordel kan 
tilpasse det samlede system, således at brugen af systemet bliver endnu mere fleksibel. Der 
kunne f.eks. indføres et yderligere fleksibilitetsprodukt eller et time kapacitetsprodukt, som 
derved i højere grad kunne imødekomme behov for fleksibilitet i kapacitetsbestillingen og 
fleksibilitet ved brug af systemet generelt.  Dette kunne tilgodese de brugere af systemet, der 
i dag er mere ujævne, samtidig med at det ikke skader de mere jævne kunder og systemets 
udnyttelse som helhed. Sekretariatet finder imidlertid, at en evt. tilpasning af systemet bør 
ske i samspil med markedets aktører.  
128.            For så vidt angår korte kapacitetsprodukter bør prisfastsættelsen heraf generelt 
set nøje overvejes og afbalanceres, således at de ikke bliver prissat så højt, at det i realiteten 
bliver uattraktivt at anvende det. Korte produkter og øvre fleksibilitetsydelser bør derfor 
prissættes således, at de reelt understøtter et mere fleksibelt system og dermed bidrager til 
at skabe de bedst mulige betingelser for konkurrence.  
129.            Samtidig bør korte produkter ikke prissættes så lavt, at det kan være diskrimine-
rende for andre kundegruppers anvendelse af systemet, hvis de andre og jævnere kunde-
grupper kommer til at bære en uforholdsmæssig stor andel af de samlede omkostninger. 
Dette ville ikke være i overensstemmelse med lovens bestemmelser.   
130.            De korte og lange kapacitetsprodukter er også et redskab til at rationere ? og 
dermed optimere - brugen af systemet på, således at eventuelle flaskehalse i systemet bliver 
udskudt. Priselementet er her vigtigt. For en prisforskel (højere betaling for korte end for 
lange) mellem de korte og lange produkter påvirker til en vis grad brugen af systemet, såle-
des at der gives incitamenter til at reservere lange transportkontrakter og dermed udjævne 
forbruget. Selve prissætningen bevirker derfor, at de korte og lange produkter fungerer som 
en vigtig rationeringsmekanisme.    
131.            Prissætningen af de korte og lange produkter samt fleksibilitetsprodukter i øvrigt 
- isoleret og i samspil med hinanden - må derfor ikke hindre en tilstrækkelig og effektiv 
transport overordnet set og i forhold til den fysiske udnyttelse af det samlede system, jf. 
også NGFL § 11, § 18, § 38 og Lov om Energinet.dk § 2.  
132.            Et evt. kortere kapacitetsprodukt eller nyt fleksibilitetsprodukt ville også skulle 
ses i sammenhæng med muligheden for at sælge kapacitet på det sekundære marked (CTF). 
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CTF er også et redskab, der bidrager til at gøre adgangen til markedet endnu mere fleksi-
belt. Mere fleksibilitet kan måske betyde, at nogle kunder kan få sammensat sin transport, 
så den i højere grad matcher deres transportprofil.  
133.            I lyset af ovenstående et det sekretariatets samlede vurdering, at det vil være en 
fordel, hvis Energinet.dk udførligt analyserer behov og muligheder for et mere fleksibelt 
kapacitets- og tariferingssystem, end det der gælder i dag. Det anbefales, at Energinet.dk 
bl.a. genoptager sin tidligere analyse om tarifstruktur samt at analysen også forholder sig til 
prisfastsættelsen af de korte kapacitetsprodukter.   
134.            I forhold til den tidligere metodegodkendelse har sekretariatet ikke i dette notat 
vurderet, at det nuværende tarifsystem er i strid med NGFL. Sekretariatet anbefaler ? med 
udgangspunkt i et tarifstruktursystem på 75/25 - at Energinet.dk undersøger behov og mu-
ligheder for at gøre adgangen til systemet endnu mere fleksibel. Dette er også i overens-
stemmelse med, at det i metodegodkendelsen fremgik, at ET fortsat ville have fokus på 
forhold omkring tarifstruktur og udviklingen af markedet.  

 
[1] Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006 af lov om naturgasforsyning 
[2] Energinet.dk er ikke reguleret af NGFL § 38, stk. 1, 2. punktum, men derimod af NGFL § 
37 d samt BEK nr. 676 vedr. økonomisk regulering af Energinet.dk.   
[3] Lov nr. 1384 af 20. december 2004 om Energinet.dk med senere ændringer 
[4] Alm. Bemærkninger til L 82, kapitel 4. "Økonomi" 
[5] Se bilag 1, boks 1. 
[6]M/R stationer, også kaldet måler og regulatorstationer, er placeret langs transmissions-
nettet. Deres hovedfunktion er at reducere gastrykket til distributionssystemet, at måle 
gasstrømmen og at tilsætte lugtstof til gassen.  
[7] Puljefordel opnås når to kunder har forskellig profil. Hvis to kunder bruger hver 100, 
men på forskellige tidspunkter, så kan det f.eks. være nok at reservere 100, i stedet for 200, 
hvis profilen havde været den samme. 
[8] Som gælder for Energinet.dk for så vidt angår § 38, stk. 1, 1. punktum. 
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