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Resumé 
1. Naturgas Fyn I/S har den 9. oktober 2001 anmeldt etableringen af en præferencetarif for 
selskabets erhvervsgartnerkunder til Energitilsynet med anmodning om godkendelse.  
2. Præferencetariffen er anmeldt for perioden 1. august 2001 til 31. december 2002 og inde-
bærer en fravigelse fra den generelt anvendte olieprisreference som prisfastsættelsesprincip 
og en væsentlig reduktion i naturgasprisen for små og mellemstore gartnerier i forhold til i 
dag.  
3. Strukturen i Naturgas Fyns præferencetarif svarer i al væsentlighed til den anmeldte tarif 
fra DONG Naturgas A/S, jf. dagsordenens pkt. 7, mens anmeldelsesperioden er forskellig.  
4. Energitilsynet har med Formandens beslutning den 6. november 2001 godkendt selska-
bets præferencetarif for perioden den 29. august 2001 til den 31. december 2001. Genstand 
for tilsynets behandling er, hvorvidt den anmeldte præferencetarif kan godkendes for perio-
derne den 1. august 2001 til den 28. august 2001 samt den 1. januar 2002 til den 31. decem-
ber 2002.  
5. Det fremgår af Fyns anmeldelse, at baggrunden for etableringen af præferencetariffen, 
ligesom tilfældet er det for DONG Naturgas A/S (jf. dagsordenens pkt. 7), er de aktuelle 
konkurrencevilkår for de fynske erhvervsgartnere. De små og mellemstore hollandske er-
hvervsgartnere indkøber naturgas til samme pris som de store hollandske erhvervsgartneri-
er, hvilket har indebåret en forværret konkurrencesituation for de fynske gartnere og en 
faldende naturgasafsætning for Naturgas Fyn til dette kundesegment.  
6. En etablering af præferencetarif er ifølge selskabet nødvendig for at bevare erhvervsgart-
nerne som kunder. Salg under præferencetariffen indebærer et positivt dækningsbidrag.  
7. Markedssitutionen for Naturgas Fyn i forhold til erhvervsgartnersegmentet svarer gene-
relt til situationen for DONG Naturgas i forhold til samme kundegruppe. Etableringen af en 
præferencetarif for erhvervsgartnerne synes derfor kommercielt begrundet i forhold til 
sikring af selskabets fremtidige afsætning og i overensstemmelse med naturgasforsynings-
lovens bestemmelser om forsyningspligtselskabernes prissætning.  
8. Der synes dog ikke at være kommerciel begrundelse for Naturgas Fyn til at indføre en 
præferencetarif med tilbagevirkende kraft allerede fra den 1. august 2001. En præferenceta-
rif etableret med tilbagevirkende kraft synes ikke at kunne påvirke erhvervsgartnernes 
fremadrettede kommercielle overvejelser og dermed Fyns fremtidige afsætning af naturgas 
til kundegruppen.  
9. Etablering af en præferencetarif for denne periode strider dermed mod lovens bestem-
melser og indebærer en urimelig prissætning, der kan medføre forøgede priser for andre 
kundegrupper.  
10. Den kommercielle begrundelse for Fyns præferencetarif fra den 1. januar 2002 til den 
31. december 2002 hviler på den forudsætning, at markedssituationen for de fynske er-
hvervsgartnere og herunder i særdeleshed de hollandske gartnertariffer fortsætter uændret i 
2002.  
11. Der synes endvidere i en betinget godkendelse af præferencetariffen for 2002 at være 
grund til at tage et generelt forbehold for Energitilsynets udmøntning af naturgasforsy-
ningslovens § 37, § 37 a og § 37 b.  

Afgørelse 
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12. Energitilsynet besluttede at meddele Naturgas Fyn I/S, at tilsynet i medfør af naturgas-
forsyningslovens § 37 b, stk. 2, ikke kan godkende selskabets anmeldte præferencetarif til 
erhvervsgartnere for perioden 1. august 2001 til 28. august 2001 samt,  
13. at Energitilsynet i medfør af naturgasforsyningslovens § 37 b, stk. 2, kan godkende sel-
skabets anmeldte præferencetarif hvad angår perioden den 1. januar 2002 til den 31. de-
cember 2002 under forudsætning af, at de nuværende hollandske gartnertariffer oprethol-
des i denne periode, således at afsætningssituationen for Naturgas Fyn i forhold til er-
hvervsgartnermarkedet er uforandret og selskabets præferencetarif dermed fortsat er kom-
mercielt begrundet samt  
14. at det påhviler Naturgas Fyn at fremsende dokumentation herfor til tilsynet samt,  
15. at Energitilsynet forbeholder sig ret til at ændre afgørelsen i det omfang tilsynets ud-
møntning af naturgasforsyningslovens § 37, § 37 a, og § 37 b giver anledning hertil.  

Sagsfremstilling 
16. Naturgas Fyn har med skrivelse af 9. oktober 2001 anmeldt etableringen af en præferen-
cetarif til selskabets erhvervsgartnerkunder med en anmodning om Energitilsynets godken-
delse.  
17. Af anmeldelsen fremgår, at præferencetariffen planlægges anvendt for erhversgartneri-
ernes køb af naturgas til varmeforbrug for perioden 1. august 2001 til 31. december 2002, og 
at den indebærer en rabat i forhold til de pågældende virksomheders hidtidige betaling 
afregnet efter selskabets naturgastarif eller erhvervstarif. Indførelsen af tariffen frem til 
udgangen af 2002 sker for at sikre erhvervsgartnerne en rimelig planlægningshorisont.  
18. Præferencetariffen fremkommer ud fra det enkelte gartneris normale gaskøbspris ved at 
fratrække et fast beløb pr. m3. Præferenceprisen beregnes ved, at de første 25.000 m3/år 
prissættes ud fra Naturgas Fyns naturgastarif. Det efterfølgende forbrug prissættes som 
gennemsnitsprisen på Naturgas Fyns erhvervstarif ved et årsforbrug på 2,8 mio. m3. Fyns 
præferencetarif indebærer hermed en besparelse på naturgasprisen for de små og mellem-
store erhvervsgartnerier i forhold til i dag, idet de under præferencetariffen bortset fra de 
først aftagne 25.000 m3 betaler samme pris som en stor aftager.  
19. Det enkelte gartneri vælger selv, om det vil indgå i ordningen, og de hidtidige rabatter 
påvirkes ikke af præferencetariffen.  
20. Præferencetariffen genforhandles, hvis der sker en ændring af Naturgas Fyns prisfast-
sættelse i perioden, eller hvis prisen på råolie i en periode på 14 dage falder uden for et 
prisbånd fra 20 $/tønde til 30 $/tønde (The IPE Brent Index).  
21. Fyns præferencetarif svarer i forhold til kundesegment og tarifstruktur i al væsentlighed 
til DONG´s anmeldte tarif, jf. dagsordenens pkt. 7 (og dermed også til anmeldelsen af 23. 
oktober 2001 fra HNG/NGMN). Den anmeldte gyldighedsperiode for Fyns præferencetarif 
(1. august 2001 til 31. december 2002) afviger derimod fra de øvrige selskabers anmeldel-
sesperiode (der svarer til perioden den 1. januar 2001 til den 31. december 2001).  
22. Naturgas Fyn henviser i sin anmeldelse til ændringen af naturgasforsyningsloven pr. 
den 1. august 2001 (L 481 af 7. juni 2001), der efter selskabets opfattelse åbner mulighed for 
etablering af en præferencetarif. Selskabet finder, at lovens forudsætninger om at tariffen er 
kommercielt begrundet, at tilsvarende vilkår tilbydes i andre EU-lande, og at tariffen ikke 
har afsmittende virkninger, er opfyldt.  
23. Baggrunden for Naturgas Fyns etablering af præferencetariffen er, at erhvervsgartnerier 
i Holland, der udgør store konkurrenter til de fynske gartnere, betaler mindre for naturgas-
sen end de fynske gartnerier.  
24. Selskabet henviser vedrørende forholdene i Holland i sin henvendelse til Energistyrel-
sens redegørelse fra marts 2001. Den hollandske gartnertarif udformes ifølge redegørelsen 
som en form for puljekøb, hvor de små og mellemstore gartnere betaler samme pris som 
storforbrugere (jf. også dagsordenens pkt. 8).  
25. Fyn har medsendt oversigter, der viser udviklingen i naturgaspriser for forskellige for-
brugergrupper i Danmark og Holland for perioden januar 1999 til september 2001. Heraf 
fremgår, at de mindre og mellemstore hollandske gartnerier (årsforbrug mindre end ca. 1 
mio. m3) der anvender gartnertariffen, har haft en lavere naturgaspris end deres danske 
konkurrenter i hele perioden.  
26. Naturgas Fyn oplyser, at den hollandske gartnertarif udløber med udgangen af 2001. 
Samtidig sænkes grænsen for de hollandske naturgaskundernes markedsadgang fra 10 mio. 
m3 i årligt forbrug til 1 mio. m3 pr. år. Naturgas Fyn forventer dog, at den særlige hollandske 
gartnertarif fortsætter i 2002 for gartnerier uden markedsadgang.  
27. I en uddybende redegørelse til Energitilsynet anfører selskabet, at energiindholdet i den 
danske gas er ca. 20 % højere end i den hollandske naturgas, hvilket indebærer, at omregnet 
til det danske energiindhold udgør grænsen for markedsadgang i Holland fra den 1. januar 



ENERGITILSYNET  Side 3/5 

2002 0,8 mio. m3 årligt. Fyn forventer lavere naturgaspriser til de hollandske gartnerier fra 
årsskiftet på grund af markedsåbningen.  
28. Det fremgår af Energistyrelsens redegørelse, at de hollandske myndigheder forventer, at 
en ny aftale vil blive indgået for hollandske gartnere, der ikke har markedsadgang. Samtidig 
er det forventningen, at de større gartnere ligeledes vil indgå fællesaftaler. EU-
Kommissionen har ifølge redegørelsen det udgangspunkt, at den eksisterende hollandske 
gartneraftale er en kommerciel aftale, der ikke indeholder statsstøtte. Ifølge redegørelsen er 
det dog Kommissionens forventning, at den vil blive konsulteret i forbindelse med en forny-
else af den hollandske gartneraftale.  
29. Det kan bemærkes, at grænsen i Danmark for adgang til frit at vælge naturgasleverandør 
i øjeblikket 35 mio. m3 i årligt aftag, jf. bekendtgørelse nr. 578 af 22. juni 2000, § 1, stk. 4, 
hvorved 30 % af det danske naturgasforbrug har markedsadgang. Det indebærer, at ingen 
naturgasforbrugere i Naturgas Fyns forsyningsområde aktuelt har markedsadgang. Græn-
sen skal i medfør af naturgasforsyningslovens § 6 nedsættes fra 1. august 2003, så markeds-
åbningen udgør mindst 38 % af forbruget.  
30. Kundesegmentet "fynske erhvervsgartnere" er ifølge Naturgas Fyn afgrænset således, at 
præferencetariffen ikke har afsmittende effekt på prisen til andre af Fyns kundegrupper.  
31. Selskabet anfører, at leverancerne til erhvervsgartnerne udgør ca. XX mio. m3, heraf ca. 
XX mia. m3 til gartnerier, der forventes at benytte præferencetariffen, ud af en samlet om-
sætning i Naturgas Fyn på ca. 300 mio. m3 årligt.  
32. Selskabet anfører, at det er af væsentlig betydning at fastholde gartnerierne som kunde-
gruppe. I de sidste par år er afsætningen til kundegruppen faldet på grund af den højere 
naturgaspris end i Holland. Afsætningen er efter selskabets opfattelse faldet med ca. XX 
mio. m3 pr. år på grund af de relativt høje gaspriser.  
33. Naturgas Fyn ser præferencetariffen som et middel til at fastholde og udvide afsætnin-
gen til kundegruppen, så det langsigtede mål om økonomisk balance (ingen historisk gæld) i 
2014 kan opnås.  
34. Præferencetariffen vil ifølge selskabet ikke have negative virkninger for selskabets øvrige 
kunder. Dækningsbidraget fra salget til kundegruppen er positivt også efter ydelsen af præ-
ferencetariffen. Kundegruppen bidrager gennem deres merkøb af naturgas derfor efter 
Naturgas Fyns opfattelse til en øget finansiering af Naturgas Fyns anlægsgæld, end tilfældet 
ville have været uden præferencetariffen.  
35. Selskabet vurderer, at tabet i dækningsbidrag, hvis præferencetariffen ikke etableres, 
bliver på ca. XX mio. kr. målt i nutidsværdi, der i givet fald skal hentes ind på salg til andre 
kunder for at opnå Fyns mål om økonomisk balance i 2014.  
36. Endelig har Fyn oplyst, at selskabet ikke har indgået formelle aftaler med erhvervsgart-
nerne om en etablering af præferencetariffen. Selskabet har oplyst, at indgåelsen af aftalen 
mellem DONG og erhvervsgartnerne den 29. august 2001 om en præferencetarif for 
DONG´s erhvervsgartnerkunder afstedkom et pres fra de fynske gartnere for en lignende 
aftale. Fyn lovede i forbindelse hermed sine erhvervsgartnerkunder at etablere en lignende 
tarif.  
37. Med formandens beslutning den 6. november 2001 er det meddelt selskabet, at Energi-
tilsynet kan godkende den anmeldte præferencetarif for perioden den 29. august 2001 til 
den 31. december 2001.  
38. Herved udestår Energitilsynets stillingtagen til præferencetariffen for perioden den 1. 
august 2001 til den 28. august 2001 samt den 1. januar 2002 til den 31. december 2002 .  
39. Naturgas Fyn I/S har med brev af 15. november 2001 fremsendt sine bemærkninger til 
Sekretariatets udkast til indstillingsnotat i sagen. Fyn udtrykker her forståelse for, at præfe-
rencetariffen kan godkendes fra den 29. august 2001, selvom selskabet gerne havde set 
tariffen etableret allerede fra den 1. august 2001 som anmeldt.  

Begrundelse 
40. I medfør af naturgasforsyningslovens § 37 b, stk. 2, godkender Energitilsynet forsy-
ningspligtige selskabers prisfastsættelse efter anmeldelse.  
41. Forsyningspligtselskabernes prisfastsættelse sker i medfør af lovens § 37, stk. 1, under 
hensyntagen til selskabernes omkostninger. Priserne fordeles på kunder efter rimelige, 
objektive og ikke diskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger de enkelte 
forbrugere giver anledning til, jf. stk. 2. Det indebærer blandt andet fravær af krydssubsidi-
ering mellem kundekategorier.  
42. Prisfastsættelsen sker i forhold til en korresponderende oliepris. Der kan dog af kom-
mercielle hensyn i særlige tilfælde ske en afvigelse fra dette princip, hvis tilsvarende vilkår 
tilbydes i andre EU-lande, og der ikke sker afsmittende virkninger til resten af markedet, jf. 
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de alm. bemærkninger, pkt. 2.6, til forslag om ændring af naturgasforsyningsloven (L 232 af 
27. april 2001).  
43. Det skal herefter vurderes, om Fyns anmeldte præferencetarif opfylder de krav omkring 
selskabernes prisfastsættelse, der er omtalt ovenfor, herunder lovens § 37, stk. 2 og de alm. 
bemærkninger pkt. 2.6 i L 232.  
44. Af hensyn til den fremtidige afsætning af naturgas for Naturgas Fyn til erhvervsgartner-
ne synes selskabets anmeldelse, jf. også afsnit 32-36 ovenfor, at indeholde dokumentation 
for, at etableringen af præferencetariffen er kommercielt begrundet. Selskabet argementerer 
for, at de hollandske gartnere udgør en hovedkonkurrent til de fynske gartnere, og at deres 
lave og særlige gaspriser er en hovedårsag til, at afsætningen til dette kundesegment aktuelt 
er faldende.  
45. Samtidig er de markedsforhold for danske erhvervsgartnere, der omtales i den udarbej-
dede revisionsrapport i forbindelse med anmeldelsen af DONG´s præferencetarif også gæl-
dende også i Naturgas Fyns forsyningsområde. I rapporten vurderes det som nødvendigt at 
nedsætte gasprisen til erhvervsgartnerne for at sikre den fremtidige naturgasafsætning.  
46. Samtidig vil etableringen af en præferencetarif for erhvervsgartnere i andre forsynings-
områder i Danmark forstærke nødvendigheden for Naturgas Fyn af at tilbyde en lignende 
tarif for at sikre afsætning til sine erhvervsgartnerkunder.  
47. Fyn redegør for, at der fortsat er et positivt dækningsbidrag i forbindelse med salg under 
præferencetariffen, hvorved selskabets øvrige kunder ikke stilles værre i forhold til en situa-
tion uden gartnerne som kunder.  
48. På denne baggrund blev det ved Formandens afgørelse den 6. november 2001 vedr. 
perioden 29. august 2001 til 31. december 2001 lagt til grund, at etableringen af Fyns præfe-
rencetarif for denne periode synes at være kommercielt begrundet og i overensstemmelse 
med lovens bestemmelser om forsyningspligtselskabernes prisfastsættelse, jf. lovens § 37, 
uden at indebære krydssubsidiering til fordel for gartnerne.  
49. Ligesom tilfældet er med anmeldelsen af DONG´s præferencetarif, jf. dagsordenens pkt. 
7, er der i forhold til tariffens kommercielle begrundelse og overensstemmelse med lovens 
prisfastsættelsesprincipper grund til særskilt at vurdere den periode, hvor tariffen er gyldig.  
50. Fyn har oplyst, at man forud for anmeldelsen af tariffen med skrivelse den 9. oktober 
2001 til Energitilsynet ikke har indgået en formel aftale med sine erhvervsgartnerkunder 
om en præferencetarif, jf. afsnit 37.  
51. Fyn har samtidig oplyst, at indgåelsen af aftale om en præferencetarif den 29. august 
2001 mellem DONG og Danmarks Erhvervsgartnerforening/Foreningen af Danske Kraft-
varmeværker umiddelbart afstedkom en række henvendelser fra fynske erhvervsgartnere 
med ønsker om en lignende tarif. I denne forbindelse gav Fyn tilsagn om at ville etablere en 
sådan, hvilket skete i den efterfølgende måned med anmeldelsen som resultat.  
52. Idet de fynske gartnere, dels på baggrund af indgåelsen af aftalen mellem DONG og 
erhvervsgartnerforeningen dels på baggrund af Naturgas Fyns egne tilsagn på baggrund af 
den nævnte aftale, har haft en berettiget forventning om etablering af en lignende præferen-
cetarif fra den 29. august 2001 er det i forbindelse med godekendelsen af selskabets præfe-
rencetarif for perioden 29. august 2001 - 31. december 2001 lagt til grund, at en etablering 
af præferencetariffen fra dette tidspunkt synes kommercielt begrundet.  
53. Den relativt korte periode, der er forløbet mellem den 29. august 2001 og anmeldelses-
tidspunktet den 9. oktober 2001, støtter denne vurdering.  
54. Der synes derimod ikke at være en kommerciel begrundelse for Naturgas Fyn for at 
etablere præferencetariffen med tilbagevirkende kraft allerede fra den 1. august 2001. I 
lighed med vurderingen af anmeldelsen af DONG´s præferencetarif må Naturgas Fyns 
afsætning af naturgas til gartnersegmentet i al væsentlighed afhænge af de fremtidige kom-
mercielle muligheder for de fynske erhvervsgartnere ved at anvende naturgas og ikke natur-
gasprisen forud for en etablering af tariffen.  
55. For perioden den 1. august 2001 til den 28. august 2001 synes præferencetariffen at 
indebære en urimelig prissætning, der ikke er i overensstemmelse med lovens § 37, stk. 2, til 
fordel for erhvervsgartnerne og til ulempe for selskabets øvrige kundegrupper.  
56. Den kommercielle begrundelse for præferencetariffen og henvisningen til praksis i an-
dre EU-lande for perioden den 1. januar 2002 til den 31. december 2002 hviler på den for-
udsætning, at de hollandske gartnertariffer såvel for hollandske erhvervsgartnerier med 
som uden markedsadgang fortsætter i år 2002. Den nuværende hollandske ordning udløber 
den 31. december 2001.  
57. Som tidligere omtalt åbnes det hollandske gasmarked den 1. januar 2002 for forbrugere 
med et årsforbrug over 1 mio. m3 (hvilket ifølge Naturgas Fyn svarer til 0,8 mio. m3 målt ud 
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fra energiindholdet i den naturgas, som anvendes i Danmark). Dette omfatter en del af de 
hollandske gartnere, der i dag har fordel af den særlige hollandske gartnertarif.  
58. Endvidere fremgår det af redegørelsen fra Energistyrelsen om den hollandske gartnerta-
rif, at de hollandske myndigheder forventer, at aftalen vil blive forlænget for 2002. En vur-
dering af denne aftale i EU-kommission kan ifølge Kommissionen ikke udelukkes.  
59. På baggrund af ovennævnte synes der at være en vis usikkerhed i forhold til udviklingen 
på det hollandske gasmarked efter den 1. januar 2002, hvorved der samtidig er usikkerhed 
om den fynske præferencetarifs kommercielle begrundelse og overensstemmelse med lo-
vens principper for prisfastsættelse.  
60. Det synes på denne baggrund nødvendigt, at Energitilsynets godkendelse af Fyns præfe-
rencetarif gældende for 2002 sker under forudsætning af, at markedssituationen for de 
fynske erhvervsgartner er uændret i 2002, hvorved en præferencetarif også for denne peri-
ode er kommercielt velbegrundet set fra Naturgas Fyns synspunkt. Det gælder herunder en 
forudsætning om, at de små og mellemstore hollandske erhvervsgartneres muligheder for at 
gennemføre puljekøb og indkøbe naturgas til samme priser som store hollandske forbrugere 
fortsætter uden at være i strid med EU-retten på statsstøtteområdet.  
61. Ansvaret for at dokumentere at disse forhold er opfyldt, må påhvile Naturgas Fyn. Ved 
manglende dokumentation bortfalder godkendelsen.  
62. Sammenfattende er det vurderingen, at Naturgas Fyns anmeldte præferencetariffen ikke 
kan godkendes for perioden den 1. august 2001 til 28. august 2001.  
63. Det er samtidig vurderingen, at selskabets præferencetarif kan godkendes for perioden 
den 1. januar 2002 - 31. december 2002 med de ovenfor nævnte forbehold for markedsud-
viklingen på erhvervsgartnerområdet, herunder udviklingen på det hollandske gasmarked 
og med de nævnte krav til dokumentation for Naturgas Fyn.  
64. Endvidere kan der i forbindelse med en betinget godkendelse af præferencetariffen for 
2002 være grund til at tage et generelt forbehold for Energitilsynets udmøntning af natur-
gasforsyningslovens prisbestemmelser i lovens § 37, 37 a og 37 b, idet denne kan indebære 
påbud om en ændret prissætning af distributions- og forsyningspligtselskabernes ydelser. 

 

 


