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HOVEDSTADSREGIONENS NATURGAS I/S OG NATURGAS 
MIDT NORD I/S 1 

ANVENDELSE AF NATURGASFORSYNINGSLOVENS § 46, STK. 
3, OM UDARBEJDELSE AF ADMINISTRATIVE PROCEDURER 
RESUMÉ 

1. Fællessekretariatet for Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG) og Naturgas Midt-Nord 

(MN) har med brev af 16. oktober 2000 på vegne af de to regionale naturgasselskaber fore-

spurgt om anvendelsen af naturforsyningsgaslovens § 46, stk. 3.  

2. Lovens § 46 omhandler regler for fortrolighed og ikkemisbrug af forretningsmæssigt 

følsomme oplysninger, som bevillingspligtige naturgasselskaber modtager under udøvelsen 

af deres virksomhed.  

3. I medfør af § 46, stk. 3 skal blandt andet distributionsselskaber overfor Energitilsynet 

dokumentere udarbejdelsen af administrative procedurer med henblik på, at misbrug af 

oplysninger i forbindelse med selskabets køb og salg af naturgas ikke finder sted, jf. § 46, 

stk. 2.  

4. Det er Fællessekretariatets synspunkt, at karakteren af de to regionale naturgasselskabers 

forsyningsvirksomhed gør, at misbrug af forretningsmæssig følsomme oplysninger ikke kan 

finde sted i forbindelse med selskabernes køb og salg af naturgas.  

5. Sekretariatet har til sagens belysning indhentet yderligere oplysninger fra Fællessekreta-

riatet. Det er her oplyst, at i forlængelse af aftalen af 23. juni 1999 mellem staten og de regi-

onale selskaber (Skt. Hans-aftalen) og denne aftales udmøntning ved aftalen mellem DONG 

og de to regionale selskaber af 22. juni 2000 forventer de to regionale selskaber at ansøge 

om bevilling til forsyning efter naturgasforsyningslovens § 25, stk. 1, nr. 1.  

6. Naturgasforsyningslovens bevilling til forsyning efter § 25, stk. 1, nr. 1, omfatter forsyning 

efter faste priser og vilkår, herunder faste rabatter.  

7. Af aftalen mellem DONG og de to regionale naturgasselskaber af 22. juni 2000 (aftalens 

bilag 3, "Pris- og aftalemanual") fremgår de faste priser og vilkår i forbindelse med de to 

regionale selskabers forsyningsvirksomhed. Fællessekretariatet har i denne forbindelse 

fremsendt en redegørelse for de rabattyper, som selskaberne kan tilbyde i forbindelse med 

deres forsyningaktiviteter.  

8. Det er vurderingen, at selskaberne ikke kan tilpasse priser og vilkår, herunder rabatter, til 

enkeltkunder, når der bortses fra visse introduktionsrabatter m.v. til kunder, der ikke tidli-

gere har anvendt naturgas.  

AFGØRELSE 
9. Det meddeles Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG) og Naturgas Midt-Nord I/S 

(MN),  
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at Energitilsynet på det foreliggende grundlag ikke finder, at HNG og MN er forpligtigede til 

at udarbejde administrative procedurer, jf. naturgasforsyningslovens § 46, stk. 3, med hen-

blik på, at misbrug af forretningsmæssigt følsomme oplysninger ikke finder sted, jf. lovens § 

46, stk. 2.  

at HNG og MN skal meddele Energitilsynet, hvis der sker ændringer i karakteren af selska-

bernes forsyningsaktiviteter.  

SAGSFREMSTILLING 
10. Fællessekretariatet for Hovedstadens Naturgas I/S (HNG) og Naturgas Midt-Nord (MN) 

har med brev af 16. oktober 2000 på vegne af de to regionale selskaber forespurgt om an-

vendelsen af naturgasforsyningslovens § 46, stk. 3.  

11. Den nævnte lovbestemmelse fastslår, at blandt andet distributionsselskaber overfor 

Energitilsynet skal dokumentere, at der i det enkelte selskab er udarbejdet administrative 

procedurer med henblik på, at misbrug af forretningsmæssigt følsomme oplysninger ikke 

finder sted i forhold til selskabets eller tilknyttede selskabers køb og salg af naturgas, jf. § 

46, stk. 2.  

12. Det er Fællessekretariatets synspunkt, at de omtalte administrative procedurer skal 

sikre, at tilknyttede forsyningsselskaber ikke må opnå en konkurrencefordel ved at have 

adgang til priser og/eller aftagsprofiler, som ikke i øvrigt er tilgængelig for forsyningssel-

skaber.  

13. HNG og MN er distributionsselskaber og forventer at opnå bevilling hertil i henhold til 

naturgasforsyningslovens § 10, stk. 1. Selskaberne får herved adgang til information om 

naturgaskunders konkrete aftagsprofil og/eller priser.  

14. Selskaberne forventer endvidere at opnå bevilling som forsyningspligtige selskaber efter 

naturgasforsyningslovens § 25 stk. 1, nr. 1. I henhold til aftale mellem DONG Naturgas A/S 

og HNG/MN af 22. juni 2000 (udmøntning af Sankt Hans-aftalen indgået mellem staten, 

HNG og MN den 23. juni 1999) forsyner de to regionale selskaber forbrugere med et årligt 

aftag under 300.000 m3 samt ikke-elværksejede fjernvarme- og kraftvarmeværker med et 

årligt aftag under 5 mio. m3.  

15. Salget sker på faste priser og vilkår, herunder standardrabatter, i henhold til aftale mel-

lem DONG Naturgas A/S og HNG/MN af 22. juni 2000.  

16. Det er Fællessekretariatets synspunkt, at kendskab til enkeltkunders priser og/eller 

aftagsprofil ikke kan influere på de vilkår, hvorpå HNG/MN som forsyningsselskab kan 

tilbyde forsyning. Der er efter selskabernes opfattelse ikke med den nuværende lovgivning 

og de nuværende aftaleforhold behov for begrænsning i adgangen til kundeoplysninger for 

ansatte i selskabernes forsyningsvirksomhed. Der er derfor efter selskabernes opfattelse 

følgelig ikke behov for at udarbejde de i § 46, stk. 3, administrative procedurer.  

17. I forbindelse med Sekretariatets indhentning af yderligere oplysninger præciserer Fæl-

lessekretariatet blandt andet, at selskaberne alene søger bevilling til forsyningsvirksomhed 

efter naturgasforsyningslovens § 25, stk. 1, nr. 1.  

18. Fællessekretariatet har endvidere redegjort særskilt for karakteren af selskabernes ra-

battyper i forbindelse med selskabernes forsyningsaktiviteter. Det fremgår af redegørelsen, 

at eventuelle rabatter, når der bortses fra visse introduktionsrabatter m.v. til kunder, der 

ikke tidligere har anvendt naturgas, størrelsesmæssigt er fastlagte. Det betyder at kunder 

med samme aftagsprofil m.v. opnår samme rabatter.  
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BEGRUNDELSE 
19. Det fremgår af naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1, at bevillingspligtige naturgassel-

skaber skal behandle forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som de modtager under 

udøvelse af deres virksomhed, fortroligt.  

20. Af lovens § 46, stk. 2, fremgår, at transmissions-, distributions-, lager og LNG-selskaber 

ikke i forbindelse med det pågældende selskabs eller tilknyttede selskabers køb og salg af 

naturgas må misbruge forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som de har fået fra tred-

jepart i forbindelse med tildeling af eller forhandling om adgang til systemet.  

21. Det fremgår af lovbemærkninger til § 46, stk. 2, at bestemmelsen tager sigte på, at et 

selskab som forsyningsselskab ikke skaffer sig konkurrencemæssige fordele i forhold til 

tredjepart ved at udnytte følsomme oplysninger, selskabet har modtaget i sin egenskab af 

transport- eller lagerselskab. Bestemmelsen fastslår, at fortroligheden, jf. stk. 1, også skal 

iagttages internt i selskabet samt mellem associerede selskaber. Bestemmelsen er i overens-

stemmelse med gasdirektivets artikel 8 og 11.  

22. Naturgasforsyningslovens § 46, stk. 3, bestemmer, at naturgasselskaber overfor Energi-

tilsynet skal dokumentere, at der i selskaberne er udarbejdet administrative procedurer 

med henblik på, at misbrug som anført i stk. 2 ikke finder sted.  

23. Det skal bemærkes, at udarbejdelse af administrative procedurer ikke er et krav i gasdi-

rektivet.  

24. Rammerne for Hovedstadsregionens Naturgas I/S samt Naturgas Midt-Nord I/S´ virk-

somhed er givet i aftalen af 23. juni 1999 mellem staten på den ene side og de to regionale 

selskaber på den anden side (Sankt Hans-aftalen).  

25. Det fremgår af denne aftale bl.a. at:  

· HNG og MN forbliver kommunalt ejede netselskaber samt forsyningspligtselskaber over 

for kunder, der ikke opnår markedsadgang.  

· DONG Naturgas A/S varetager i konkurrence med andre udbydere af naturgas handel med 

kunder, der har markedsadgang.  

· De regionale selskaber varetager salg af naturgas til kunder på faste priser og vilkår, her-

under standardrabatter (mængderabatter, sommerrabatter m.v.). De faste priser og vilkår 

fastlægges af de regionale selskaber og DONG Naturgas A/S i fællesskab.  

· I det omfang det er nødvendigt, at tilbyde individuelle priser, rabatter og vilkår for at få 

eller bevare en kunde, overgår kunden til DONG Naturgas A/S.  

· De regionale selskaber fortsætter som selvstændige selskaber og etablerer et samarbejds-

selskab.  

· Der indgås en aftale mellem DONG Naturgas A/S, HNG og MN, der afløser 4. juni-aftalen 

og Tillægsaftalen.  

26. Sankt Hans-aftalen er udmøntet i aftaler mellem DONG Naturgas A/S og de to regionale 

selskaber. Det gælder Principaftale af 29. januar 2000 og Aftale om levering og transport af 

naturgas af 22. juni 2000. Sidstnævnte aftale er i øjeblikket til vurdering hos EU-

kommisionen.  

27. Udmøntningsaftalerne er efter anmodning blevet fremsendt af DONG Naturgas A/S til 

Energitilsynets sekretariat i forbindelse med tilrettelæggelse af indtægtsrammereguleringen 

af distributions- og forsyningspligtselskaber i naturgassektoren. Aftalerne har ikke været 

forelagt Energitilsynet.  

28. Aftalerne fastlægger blandt andet hvilke kundesegmenter, som de regionale naturgas-

selskaber forsyner. Aftalerne fastslår (jf. Principaftalens § 8), at de regionale selskaber vare-

tager salg til kunder med et årligt aftag på under 300.000 m3 til faste priser og vilkår samt 

ikke-elværksejede fjernvarme og decentrale kraftvarmeværker med et årligt aftag på under 5 

mio. m3. Endelig kan selskaberne forsyne kunder, der har markedsadgang, men ikke ønsker 
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at benytte sig af denne, til faste priser og vilkår. DONG Naturgas overtager leveringen til 

øvrige kunder.  

29. Aftalerne fastlægger endvidere de faste salgsvilkår for kunder, der forsynes af de to 

regionale selskaber (bilag 3 til aftale mellem DONG og de to regionale selskaber af 22. juni 

2000, "Pris- og aftalemanual").  

30. Kunderne placeres her i grupper og omfattes af enten en naturgastarif, en erhvervstarif, 

en fjernvarmetarif, en eltarif eller under salg til kraftvarmeværker. Den enkelte kundes 

konkrete pris fastlægges i forhold til den fastlagte olieprisreference.  

31. I pris- og aftalemanualen er for hver kundegruppe fastlagt typer og størrelser på rabat-

ter. Det gælder blandt andet erhvervsrabatter, afbrydelighedsrabatter, introduktionsrabat-

ter og rabatter ved fælles afregning. Det fremgår af manualen samt af selskabernes redegø-

relse, at disse rabatter størrelsesmæssigt er faste i forhold til den enkelte kundes profil, 

bortset fra visse introduktionsrabatter og konverteringsrabatter.  

32. Det vurderes, at bestemmelsen i naturgasforsyningslovens § 46, stk. 2, tager sigte på, at 

et selskab som forsyningsselskab ikke skaffer sig konkurrencemæssige fordele i forhold til 

tredjepart ved at udnytte følsomme oplysninger, selskabet har modtaget i sin egenskab af 

transport- eller lagerselskab.  

33. Karakteren af selskabernes forsyningsvirksomhed er afgørende for muligheden for 

(koncern)intern misbrug af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Det er denne type 

misbrug, som bestemmelsen i § 46, stk. 3, om udarbejdelse af administrative procedurer, 

skal modvirke.  

34. Det skal bemærkes, at selskaberne endnu ikke har ansøgt om eller opnået bevilling til 

forsyningsvirksomhed eller distributionsvirksomhed.  

35. Under forudsætning af, at de to regionale naturgasselskabers forsyningsvirksomhed 

alene omfatter forsyningspligt til faste priser og vilkår, herunder faste rabatter (bortset fra 

introduktionsrabat og konverteringsrabat) efter naturgasforsyningslovens § 25, stk. 1, nr. 1, 

er det vurderingen, at misbrug af forretningsmæssigt følsomme oplysninger i forbindelse 

med selskabernes køb og salg af naturgas ikke er mulig.  

36. Det vil følgelig ikke være meningsfuldt at kræve dokumentation for udarbejdelse af 

administrative procedurer med henblik på at misbrug ikke finder sted i henhold til § 46, stk. 

3. 

 

 


