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Resumé 
1. Energi Viborg har på vegne af Akzo Nobel Salt, Brdr. Hartmann, Cheminova, CP Kelco, 
Hjørring Kraftvarmeværk, Silkeborg Kraftvarmeværk, Sønderborg Kraftvarmeværk og Vi-
borg Kraftvarmeværk, i det følgende kaldet Gasgruppen, indgivet klage over manglende 
gennemsigtighed i DONGs priser og vilkår for adgang til naturgasforsyningsnettet.  
2. Gasgruppen finder ikke, at DONG opfylder kravet om, at priser og tariffer skal være gen-
nemsigtige, jf. lov om naturgasforsyning § 7 stk. 4, og anmoder Energitilsynet om at pålæg-
ge DONG at offentliggøre datagrundlag og metode for beregning af tariffer og gebyrer.  
3. Det skal gøres opmærksom på, at der med DONG menes: DONG Transmission A/S, 
DONG Distribution A/S og DONG Lager A/S (infrastrukturselskaberne).  
4. DONG henviser til, at selskabets tariffer er beskrevet på DONGs hjemmeside, og at den 
generelle metode for fastlæggelsen af transmissionstarifferne specifikt endvidere fremgår af 
Energitilsynets afgørelse af 15. marts 2002.  
5. På DONGs hjemmeside er der oplysninger om de aktuelle tariffer og den helt generelle 
tariferingsmetode, og selskabet opfylder her lovens §§ 20 og 20a. Der findes derimod ikke 
information om datagrundlag og forudsætningerne for beregning af konkret tariferings-
struktur.  
6. Sekretariatets undersøgelse af transmissionsselskaber i andre lande viser, at der er for-
skel på hvor meget information selskaberne offentliggør. Flere selskaber offentliggør detal-
jeret information om tariferingsmetode og beregningsgrundlag. Bl.a. UK og Irland er langt 
fremme omkring offentliggørelse af tariferingsmetode.  
7. Sekretariatet har i vurderingen skelnet mellem to typer af offentlighed: Forholdet mellem 
Selskaberne og Energitilsynet - og forbrugerenes adgang til anmeldte oplysninger, samt 
forholdet mellem Selskaberne og forbrugerne.  
8. For så vidt angår anmeldelser til Energitilsynet, fremgår det af lovens § 40 stk. 1 nr. 1, at 
transmissions- distributions-, lager-, LNG- og forsyningspligtigeselskaber til Energitilsynet 
skal anmelde priser, tariffer, betingelser â?¦.. og grundlaget for fastsættelsen af disse â?¦". 
Som grundlaget for fastsættelsen kan f.eks. indgå regnskaber og budgetter, jf. bemærknin-
gerne til § 40. De anmeldte priser, tariffer og betingelser fremlægges i Energitilsynets of-
fentligt tilgængelige register, jf. bek. 1069 af 4/12/2000.  
9. Hvad der er anmeldt til Energitilsynet er som led i den administrative sagsbehandling i 
en forvaltningsmyndighed endvidere omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen. Enhver 
kan derfor som udgangspunkt få aktindsigt i oplysningerne, såfremt disse ikke er omfattet 
af lovens undtagelsesbestemmelser.  
10. For så vidt angår forholdet mellem selskaberne og forbrugerne, fremgår det af naturgas-
forsyningslovens § 7 stk. 4, at "Bevillingspligtige selskaber, jf. kapitel 3 og 4, skal stille deres 
ydelser til rådighed for forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende 
vilkår." Der er ikke nogle uddybende bemærkninger til bestemmelsen.  
11. Sekretariatet har foretaget en fortolkning af lovens § 7 stk. 4. Fortolkningsbidrag omfat-
ter bl.a. lovens (inkl. ændringer) bemærkninger og formål. Endvidere er inddraget det gæl-
dende og ny EU direktiv på området for naturgas, det internationale samarbejde i øvrigt i 
Kommissionsregi samt forholdene i andre lande. Endelig er den tilsvarende bestemmelse på 
elforsyningsområdet inddraget.  
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12. Der er ikke i forarbejderne til loven (med ændringer) inkl. fremsættelse i Folketinget 
m.v., fundet direkte henvisninger eller kommentarer til, at gennemsigtighed betyder, at 
selskaberne skal offentliggøre detaljerede oplysninger om tariferingsmetoden, datagrundlag 
m.v. Men det ses, at udviklingen i det lovgivningsmæssige arbejde peger i retning af ønske 
om og fokus på behovet for gennemsigtighed.  
13. Gennemsigtighedsprincippet er en del af både det gældende og det ny gasdirektiv. I det 
gældende direktiv fremgår det af præamblens nr. 24 samt artikel 14, at procedurerne for 
systemadgang skal forvaltes efter objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriteri-
er. Det ses f.eks. i præamblens nr. 7 i det ny direktiv, at "Det er en forudsætning for velfun-
gerende konkurrence, at der er ikke-diskriminerende, gennemsigtig adgang til nettene til 
rimelige priser." Endvidere ses det i art. 25 om den regulerende myndighed, at denne bl.a. 
skal overvåge graden af gennemsigtighed og konkurrence.  
14. Arbejdet i det EU Kommissionsledede Madrid Forum understøtter formålene med di-
rektiverne, om end Guidelines ikke er retligt bindende. I de vedtagne Guidelines fra 7.-8. 
februar 2002, blev det anbefalet at for at sikre gennemsigtighed i tarifferne, skulle der som 
minimum offentliggøres information om den generelle tariferingsmetode og detaljeret ta-
rifdesign m.v.  
15. Flere lande, der er forgangslande i liberaliseringsprocessen i EU på naturgasforsynings-
området, offentliggør relativt detaljeret information om omkostningsgrundlag og tarife-
ringsmetoder, og det ses af lovens fremsættelse, at Folketinget ofte sammenligner med 
forholdene i andre lande og i øvrigt ikke ønsker at Danmark sættes i en ugunstig situation i 
forhold til andre lande.  
16. Elforsyningslovens krav om elselskabernes oplysning af deres tariferingsgrundlag over-
for forbrugerne er udtryk for samme ønsker for lovgivers side på et parallelt sektorområde.  
17. Yderligere information af tariferingsgrundlag vurderes at give en række fordele til mar-
kedet, samtidig med at det vil bidrage til at fremme en række af lovens formål som et vel-
fungerende marked, omkostningseffektivitet og tredjepartsadgang til systemet m.v.  
18. Samtidig synes gasselskabernes bidrag til større åbenhed ikke at sætte selskaberne i en 
ugunstig situation som monopolselskaber, og offentliggørelserne skal under alle omstæn-
digheder respektere fortrolighed af eventuelt kommercielt følsomme oplysninger.  
19. Yderligere gælder, at forudsætninger for tarifering og gebyrer i forvejen er tilgængelige 
gennem anmeldelser til tilsynet, jf. lov om offentlighed i forvaltningen. Der er dermed alle-
rede adgang til oplysningerne - forskellen er blot, at med offentliggørelsen, f.eks. på Inter-
nettet, gøres adgangen mere direkte og struktureret tilgængelige for forbrugerne.  
20. På den baggrund er det vurderingen, at naturgasforsyningslovens § 7 stk. 4 må fortolkes 
som indebærende krav til selskaberne om offentliggørelse af grundlaget for deres tarifering 
og gebyrfastsættelse for at vilkårene er gennemsigtige. DONG lever aktuelt ikke op til dette 
krav og selskabernes vilkår er dermed i strid med § 7 stk. 4.  

Afgørelse 
21. Det meddeles DONG Transmission A/S, DONG Lager A/S, DONG Distribution A/S og 
Gasgruppen:  
22. At Energitilsynet finder, at for at opfylde kravet om gennemsigtighed i vilkår for selska-
bernes ydelser, jf. naturgasforsyningslovens § 7 stk. 4, skal forbrugerne sikres oplysninger 
om forudsætningerne for naturgasselskabernes tarifering. Energitilsynet finder det ikke 
urimeligt, at bl.a. beregning af omkostningsbase, herunder relevante budgetter samt rele-
vant datagrundlag og beregningsmetode til grund for tarifferne indgår i ovennævnte forud-
sætninger.  
23. At Energitilsynet ikke finder, at DONG Transmission, DONG Distribution og DONG 
Lager aktuelt lever op til ovennævnte, jf. lovens § 7 stk. 4.  
24. At Energitilsynet pålægger DONG Transmission, DONG Distribution og DONG Lager at 
offentliggøre uddybende oplysninger om forudsætningerne for selskabernes tarifering og 
gebyrer inden 3 måneder, jf. naturgasforsyningsloven § 41 stk. 1.  
25. At Energitilsynet behandler anmodninger om udlevering af anmeldte datagrundlag og 
beregningsmetode for tariffer og gebyrer ud fra en konkret vurdering med udgangspunkt i 
bestemmelserne i naturgasforsyningsloven samt lov om offentlighed i forvaltningen.  

Sagsfremstilling 
26. Energi Viborg har den 6. juni 2002 indgivet klage over priser og vilkår for adgang til 
naturgasforsyningsnettet. Energi Viborg har indgivet klagen på vegne af Akzo Nobel Salt, 
Brdr. Hartmann, Cheminova, CP Kelco, Hjørring Kraftvarmeværk, Silkeborg Kraftvarme-
værk, Sønderborg Kraftvarmeværk og Viborg Kraftvarmeværk. Klagerne vil i det efterføl-
gende blive kaldt "Gasgruppen".  
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27. Klagen er siden blevet revideret. Nærværende notat tager udgangspunkt i den revidere-
de klage af 17. september 2002 samt brev fra Gasgruppen af 11. marts 2003.  
28. Klagen omhandler 10 forskellige punkter. Denne sag behandler alene punkt 1: "Data-
grundlag og beregningsmetode". De resterende punkter er under behandling af sekretaria-
tet.  
29. Gasgruppen mener i sit klagepunkt, at DONG ikke opfylder lovens krav (§ 7 stk. 4) om, 
at tariffer og gebyrer skal være gennemsigtige.  
30. Med "DONG" menes DONG Transmission A/S, DONG Distribution A/S og DONG Lager 
A/S (infrastrukturselskaberne). I afsnit om høringssvar fremgår det specifikt, hvilken del af 
DONG, det drejer sig om.  
31. Gasgruppen finder, at efter flere år med tredjepartsadgang til naturgassystemet, frem-
står tariffer og gebyrer for adgang til systemet stadig udokumenterede overfor brugerne af 
systemet. Gasgruppen har anmodet DONG om at fremlægge datagrundlag og metode for 
beregning af tariffer og gebyrer, hvilket DONG har afvist.  
32. Gasgruppen anmoder Energitilsynet om at pålægge DONG at offentliggøre datagrundlag 
og beregningsmetode for tariffer og gebyrer.  
33. De respektive tariffer og andre betalinger, som gasgruppen ønsker datagrundlag og 
beregningsmetode for er: Transmissionstariffen, herunder variabel afgift samt transportta-
rif, afbrydelig og uafbrydelig nødforsyningsafgift i henholdsvis leverings- og releverings-
punkterne.  
34. Gasgruppen ønsker endvidere datagrundlag og metode for beregning af lagertariffen, 
herunder kapacitets- og variabel betaling, distributionstariffen, herunder kapacitets- og 
variabel betaling, tryktillæg og slutkundegebyr samt endelig nomineringsgebyr, renomine-
ringsgebyr, overleverancegebyr, balance gebyr og pris for balanceservice.  
35. I forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 15. marts 2002 om transmissionstariffer-
nes generelle størrelse, har Energi Viborg modtaget en række dokumenter, som belyser 
DONGS omkostninger.  
36. Dokumenterne har givet Gasgruppen en vis forståelse af transmissions- og lagertariffer-
nes niveau, men Gasgruppen mener ikke, at disse dokumenter har belyst tariffernes struk-
tur eller distributionstariffernes niveau eller struktur.  
DONGs bemærkninger til klagen  
37. DONG (Energiservice - nu DONG Transmission) henviser i sine bemærkninger til kla-
gen til, at DONGs tariffer er beskrevet på DONGs hjemmeside.  
38. Derudover henviser DONG til, at den generelle metode for fastlæggelsen af transmissi-
onstarifferne tager udgangspunkt i Energitilsynets afgørelse af 15. marts 2002. DONG hen-
viser til det beslutningsnotat som Energitilsynet offentliggjorte efter afgørelsen, hvor meto-
den, der ligger bag vurderingen af tariffernes rimelighed, er beskrevet.  
39. Den generelle metode er således, at der fastlægges en årlig indtægtsramme og at DONG 
efterfølgende fordeler provenuet fra indtægtsrammen på de forventede kapacitetsbestillin-
ger og budgetterede årsmængder. Bidraget fra kapacitets- og volumenbetalingen til det 
samlede provenu er fastsat med udgangspunkt i vurderinger af omkostninger knyttet til 
aktiviteterne.  
40. Endvidere meddeler DONG, at alle disse oplysninger i medfør af naturgasforsyningslo-
ven er tilgængelige for Energitilsynet. Endelig meddeler DONG, at DONG ikke offentliggør 
de mængdedata, der ligger til grund for transmissionstarifferne, idet disse data af DONG 
bliver behandlet som forretningsmæssige følsomme oplysninger.  
41. For så vidt angår gebyrerne, oplyser DONG, at disse er en væsentlig del af Regler for 
gastransport (RFG), idet de sikrer at der er de rette incitamenter indbygget i reglerne. Geby-
rerne modsvarer således ikke altid præcist de omkostninger DONG kan opgøre herved. 
DONG understreger dog, at det ikke er meningen at selskabet skal tjene på gebyrerne. Ind-
tægterne herfra vil således indgå i den samlede pulje af indtjening fra transmissionsaktivite-
terne, og på den måde blive recirkuleret til brugerne. DONG vil årligt fremsende regnskab 
til Energitilsynet for de indtægter selskabet har haft fra gebyrerne.  
DONGs nuværende offentliggørelse på Internet  
42. DONG offentliggør en række oplysninger om selskabets tariffer på sin hjemmeside 
www.dong.dk og tarifferne fremgår af RFG version 3.1.  
43. På DONGs hjemmeside er der oplysninger om den overordnede tarifstruktur. Det frem-
går, at transport i transmissionssystemet består af 3 elementer: Kapacitetsbetaling, volu-
menbetaling og en kapacitetsbetaling for nødforsyning. Derudover fremgår det, at tarifferne 
er baseret på et frimærkeprincip, hvor tariffen er uafhængig af, hvortil i Danmark gassen 
transporteres. Kapacitetsbetalingen er opdelt i en betaling til leveringspunkt og releverings-

http://www.dongtransmission.dk/
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punkt i forholdet 1 til 3. Desuden fremgår det ifølge DONG, at der i gennemsnit er en opde-
ling på omkring 5%/95% for så vidt angår volumen/kapacitetsbetaling i de aktuelle tariffer.  
44. Derudover er der offentliggjort "Regler for gastransport og gaslagerydelser" samt de 
Kommercielle Hovedvilkår for lager, og der er en række beregningseksempler for 3 måne-
ders sommer- og vintertransport.  
45. Distributions- og lagertariffer er ligeledes offentliggjort. Det gælder oplysninger om de 
aktuelle priser, som at distributionstransporten også er baseret på et frimærkeprincip. Om 
lagertariffen fremgår det, at lagerydelsen tilbydes i et pakkekoncept bestående af volumen, 
injektions- og udtrækskapacitet.  
46. I RFG version 3.1. kapitel 17 og bilag 6-7 i RFG, er der en beskrivelse af de forskellige 
tariffer og gebyrer i systemet og en oversigt over størrelsen af betalingen. Hverken RFG eller 
hjemmesiden i øvrigt indeholder derimod information om datagrundlag eller det bereg-
ningsgrundlag el.lign., der er lagt til grund for tarifferne eller de enkelte elementer heri.  
Andre transmissionsselskabers offentliggørelse  
47. Sekretariatets undersøgelse af udvalgte transmissionsselskaber i andre lande i EU viser, 
at selskaberne offentliggør oplysninger om anvendelse af systemet, de forskellige tariffer og 
tarifkombinationer m.v.  
48. Der er forskel på, hvor meget information selskaberne offentliggør om tariferingsmeto-
der og -grundlag, men flere selskaber offentliggør detaljeret information om tariferingsme-
tode og beregningsgrundlag.  
49. Transco (UK) redegør relativt udførligt for tarifmetoden. Det ses f.eks. i Transco´s "Gas 
Transportation Charges" dokument, gældende fra 1. april 2003, hvor et kapitel omhandler 
metoden til fastsættelse af tarifferne i transportsystemet. (Transportation Charging metho-
dology).  
50. Ruhrgas (Tyskland) offentliggør ikke meget information om tarifmetoden, men kun 
oplysninger om, at det er afstands- og diameterafhængige tariffer m.v., samt oplysninger om 
de aktuelle tariffer og de enkelte tarifelementer.  
51. BGE i Irland er meget grundig i sin beskrivelse, og synes umiddelbart at være langt 
fremme i forbindelse med offentliggørelse af informationer vedrørende tarifering.  
52. BGE offentliggør detaljerede oplysninger om, hvordan BGE har udregnet tarifferne for 
transmissionsnetværket for oktober 2002 til september 2003. Endvidere er der oplysninger 
om en række forventede fremtidige driftsomkostninger, afskrivninger, investeringer samt 
oplysninger om forventet udbud og efterspørgsel.  
53. Gaz de France´s oplysninger er af mere sparsom karakter. Her oplyses dog f.eks. bag-
grunden for, at man i Gaz de France er gået over til entry/exit (Zonal Entry-Exit) system.  
54. GTS (Gastransport Services - tidligere en del af Gasunie) Holland, har en forholdsvis 
udførlig beskrivelse af tarifelementerne samt en beskrivelse af de overordnede kriterier der 
ligger til grund for tarifferne, der er implementeret pr. 1. januar 2003.  
Energistyrelsens udtalelse  
55. I forbindelse med Gasgruppens klagepunkter over Regler for gastransport og gaslager-
ydelser, har Energitilsynets sekretariat i september 2002 rettet henvendelse til Energisty-
relsen vedrørende spørgsmålet om, hvem der rettelig skal behandle klagerne.  
56. Energistyrelsen anfører i brev af 15. oktober 2002 vedr. Gasgruppens klagepunkt 1, at 
"Med hensyn til pkt. 1 fremgår det af naturgasforsyningslovens § 20, stk. 1 og § 20 a, stk. 1, 
at DONG alene har pligt til at offentliggøre tariffer og betingelser for benyttelse af transmis-
sions- og distributionsnet efter lovens § 18 samt til at offentliggøre kommercielle hovedvil-
kår for benyttelsen af lagre. Energistyrelsen foreslår derfor, at Energitilsynet oplyser kla-
gerne om, at tilsynet ikke har hjemmel til at pålægge DONG at offentliggøre datagrundlag 
og metode for beregningen af de i klagen omtalte tariffer og gebyrer."  
Distributionsselskabernes bemærkninger til klagen  
57. De regionale naturgasforsyningsselskaber (distribution) er ligeledes blevet forespurgt i 
sagen.  
58. Naturgas Fyn har i høringssvar af 27. maj 2003 oplyst, at de ingen bemærkninger har til 
Gasgruppens klage.  
59. I høringssvar af 10. juni 2003 henviser fællessekretariatet for HNG og MN til, at Energi-
tilsynet ifølge naturgasforsyningsloven skal fastlægge årlige indtægtsrammer for distributi-
onsaktiviteterne, og på det grundlag kombineret med HNG og MNs forventninger til trans-
port af naturgas, fastsætter selskaberne distributionstarifferne. HNG og MN henviser der-
udover til, at selskaberne ved udformningen af tarifferne tager hensyn til retningslinierne i § 
37 stk. 2 i naturgasforsyningsloven m.v.  
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60. På den baggrund finder Fællessekretariatet for HNG og MN ikke grundlag for yderligere 
offentliggørelse af datagrundlag, metoder og beregninger i forbindelse med fastsættelse af 
distributionstarifferne.  
Høringssvar til sagsfremstillingen  
61. Energi Viborg, på vegne af Gasgruppen, samt DONG Transmission A/S, DONG Distribu-
tion A/S og DONG Lager A/S har fået sagsfremstillingen sendt i høring.  
62. DONG Distribution A/S og DONG Lager A/S har oplyst, at de ikke har nogle kommenta-
rer.  
63. DONG Transmission meddeler i sit svar, at selskabet ligeledes ikke har yderligere kom-
mentarer.  
64. Energi Viborg (på vegne af Gasgruppen) fremhæver i sit høringssvar, at de er uenige i 
Energistyrelsens vurdering. (jf. punkt 56 i sagsfremstillingen). Gasgruppen mener, at Ener-
gitilsynet i henhold til lov om naturgasforsyning er pligtig til at påbyde DONG at offentlig-
gøre datagrundlag og beregningsmetode for tariffer og gebyrer, da tarifferne og gebyrerne 
ellers ikke er gennemsigtige.  

Begrundelse 
65. Nedenfor skelnes mellem to typer af offentlighed omkring tariffer og gebyrer og grund-
laget herfor: 1) Forholdet mellem selskaberne og Energitilsynet - og forbrugernes adgang til 
anmeldte oplysninger samt 2) Forholdet mellem selskaberne og forbrugerne. Gasgruppens 
klage har fokus på sidstnævnte.  

Forholdet mellem selskaberne og Energitilsynet - forbrugernes adgang 
til anmeldte oplysninger. 
Lovgrundlag  
66. Det følger af naturgasforsyningslovens § 40 stk. 1 (nr. 1), at transmissions- distributi-
ons-, lager-, LNG- og forsyningspligtigeselskaber til Energitilsynet skal anmelde priser, 
tariffer og betingelser for ydelser omfattet af bevillingerne og grundlaget for fastsættelsen af 
disse, herunder leveringsaftaler efter Energitilsynets nærmere bestemmelse.  
67. Af bemærkningerne til § 40 stk. 1 fremgår det, at "Energitilsynet kan træffe nærmere 
bestemmelser om omfang og form for det grundlag, som skal anmeldes. Som grundlag for 
fastsættelsen kan f.eks. indgå budgetter, regnskaber m.v., samt efter omstændighederne 
leveringsaftaler af væsentligt omfang". Af § 40 stk. 2 fremgår det, at Energitilsynet kan 
fastsætte regler om anmeldelser.  
68. Det fremgår af bek. nr. 1069 af 4. december 2000. (herefter kaldet anmeldelsesbek.), § 2 
stk. 1 nr. 1 at anmeldelsespligten omfatter de nævnte selskabers (inkl. transmission og di-
stribution og lager) priser, tariffer og betingelser for ydelser ..â?¦.. samt grundlaget for fast-
sættelsen af disse, herunder leveringsaftaler efter Energitilsynets nærmere bestemmelse.  
69. Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 4 stk. 6 at de anmeldte priser, tariffer og 
andre betingelser skal fremlægges i Energitilsynets offentligt tilgængelige register.  
Lov om offentlighed i forvaltningen  
70. Det følger af lov om offentlighed i forvaltningen (lov nr. 572 af 19. december 1985 om 
offentlig i forvaltningen med senere ændringer) § 1 at "loven gælder for al virksomhed, der 
udøves af den offentlige forvaltning â?¦".  
71. Det fremgår af § 4 at "Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 7-14, forlange at 
blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyn-
dighed som led i en administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En 
forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af 
regler om tavshedspligt m.v."  
72. Anmeldelser til Energitilsynet om priser, tariffer, betingelser samt grundlaget for fast-
sættelsen af disse, jf. naturgasforsyningslovens § 40 stk. 1 og Bek. 1069 af 4/12/2000, er led 
i den administrative sagsbehandling i en forvaltningsmyndighed.  
73. Anmeldelser til Energitilsynet er omfattet af offentlighedsloven og enhver kan som ud-
gangspunkt få aktindsigt i anmeldelserne - det gælder også anmeldelser af grundlaget for 
fastsættelsen af priser og tariffer.  
74. Undtagelserne til aktindsigt følger af §§ 7-14. Den mest nærliggende undtagelse i forbin-
delse med aktindsigt i relation til en given anmeldelse vurderes at være § 12 vedr. undtagel-
se af oplysninger.  
75. Det fremgår bl.a. af § 12 stk. 1, at "Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om  
- enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold,  
- tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller 
lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksom-
hed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes."  
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76. I "Offentlighedsloven - med kommentarer af John Vogter, Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, 1998" side 226, fremgår det til § 12 stk. 1 nr. 2 at "Bestemmelsen er kun anvendelig, 
hvis indrømmelse af aktindsigt efter et konkret skøn må antages at indebære en nærliggen-
de risiko for, at der - typisk af konkurrencemæssige grunde - påføres den pågældende per-
son eller virksomhed skade, navnlig et økonomisk tab af nogen betydning."  
Vurdering af forbrugernes adgang til anmeldte oplysninger  
77. Naturgasforbrugere og andre interessenter har mulighed for at få adgang til oplysninger, 
der ligger til grund for fastsættelsen af priser og tariffer via naturgasselskabernes anmeldel-
se til Energitilsynet.  
78. I Energitilsynets offentligt tilgængelige register er der som udgangspunkt oplysninger 
om de aktuelle tariffer, priser og betingelser .  
79. Endvidere ses det, at der, jf. lov om offentlighed i forvaltningen, som udgangspunkt er 
adgang til aktindsigt i anmeldelser til Energitilsynet, herunder også grundlaget for fastsæt-
telsen af tariffer og betingelser, f.eks. regnskaber og budgetter.  
80. En undtagelse til aktindsigt efter § 12, undtagelse af oplysninger, vurderes at skulle 
foretages efter et konkret skøn, hvor der bl.a. lægges vægt på, om der ved indrømmelse af 
aktindsigt er nærliggende risiko for et økonomisk tab - typisk af konkurrencemæssige grun-
de - hos det selskab oplysningerne angår.  
Forholdet mellem selskaberne og forbrugerne - selskabernes offentliggørelse  

Lovgrundlag 
81. Det følger af § 7 stk. 4 i lov nr. 449 af 31. maj 2000 om naturgasforsyning (med senere 
ændringer), at "Bevillingspligtige selskaber, jf. kapitel 3 og 4, skal stille deres ydelser til 
rådighed for forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår".  
82. Der er ikke nogen uddybende bemærkninger til § 7 stk. 4 i naturgasforsyningsloven, idet 
bemærkningerne til bestemmelsen blot er en gentagelse af ordlyden.  
83. Det fremgår endvidere i lovens § 20 at transmissions- og distributionsselskaber (samt 
LNG) skal offentliggøre tariffer og betingelser for benyttelse af transmissions- og distributi-
onsnet.  
84. I lovens § 20a stk. 1 første punktum fremgår det, at Lagerselskaber skal offentliggøre de 
kommercielle hovedvilkår for benyttelse af lagre.  
85. Det følger endelig af lovens § 41 stk. 1 at "Hvis Energitilsynet finder, at priser og betin-
gelser må anses for at være i strid med denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring af 
priser og betingelser."  
Fortolkningsbidrag til § 7 stk. 4  
86. Det ses jf. ovenstående at bemærkningerne til § 7 stk. 4 ikke giver nogen uddybende 
forklaring til hvordan og hvor vidtgående § 7 stk. 4 kan fortolkes.  
87. Til belysning af, hvorvidt § 7 stk. 4 kan fortolkes til at kunne anvendes i forbindelse med 
yderligere gennemsigtighed omkring tariffer og gebyrer i form af offentliggørelse af data-
grundlag og beregningsmetode, end den gennemsigtighed der allerede følger af kravet om 
offentliggørelse af priser og betingelser jf. lovens §§ 20 og 20a, ses på forarbejderne til loven 
i form af de almindelige bemærkninger - herunder også formålsbestemmelser m.v.  
88. Derudover inddrages lov nr. 449s og ændringslov nr. 481s fremsættelse i Folketinget, 1. 
behandling, udvalgsarbejde i Det Energipolitiske Udvalg - herunder spørgsmål til og svar 
fra ministeren og betænkninger, 2. behandling og tillægsbetænkninger m.v. Herved belyses 
lovens intension og diskussionen i relation til lovens fremsættelse.  
89. Endvidere gennemgås det gældende direktiv 98/30/EF på naturgasområdet samt det ny 
direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003. Udviklingen i det europæiske samarbejde i Kommis-
sionsregi - CEER samarbejdet og Madrid Forums forhold til gennemsigtighed inddrages 
også.  
90. Endelig ses på det nært beslægtede område elforsyningsloven, der har en lignende be-
stemmelse. Her er bemærkningerne til bestemmelsen mere uddybende end i naturgasforsy-
ningsloven.  
91. Herefter foretages en vurdering af de enkelte fortolkningsbidrag og øvrige faktorer, der 
influerer på tilsynets vurdering af spørgsmålet om at pålægge gasselskaberne at offentliggø-
re metoder og datagrundlag for beregning af tariffer og gebyrer.  
De almindelig bemærkninger til lov nr. 449 og formålsbestemmelser  
92. Det følger af de almindelige bemærkninger, at formålet med loven er at modernisere og 
tilpasse de lovgivningsmæssige rammer for naturgasforsyningen i forbindelse med imple-
menteringen af gasdirektivet. (alm. bemærkninger side 13 afsnit 1.2.)  
93. Reguleringen af naturgassektoren skal tilgodese følgende hensyn: et velfungerende 
marked med høj forsyningssikkerhed, et velfungerende marked for transmission, distributi-
on, forsyning og oplagring af naturgas med forsatte tilskyndelser til omkostningseffektivitet, 
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adgang til systemet på objektive og ikke-diskriminerende vilkår samt behovet for at støtte til 
sektoren begrænset mest muligt.  
94. Reguleringen skal derudover tilgodese at DONG skal kunne opfylde sine forpligtelser til 
DUC og take-or-pay kontrakter, forbrugerbeskyttelse, frit leverandørvalg (for nogle) og 
rådgivning om energibesparelser, et økonomisk samspil med det europæiske naturgassy-
stem og med den øvrige danske energisektor samt fastholdelse af Danmarks lave gaspriser 
til industrien, bemærkningerne side 13 afsnit 1.2.  
95. Det følger af de alm. bemærkninger afsnit 1.4 at "På de områder, hvor de grundlæggende 
forudsætninger for reguleringen af gas- og elsektorerne er ens, lægges der derfor op til, at 
reguleringen på el- og gasområdet så vidt muligt bliver ensartet."  
96. De største forskelle på el- og gasområdet bliver i bemærkningerne fremhævet til at være 
behov for en gradvis åbning af naturgasmarkedet, DONGs forpligtelser i langvarige take-or-
pay med især DUC, samt hensynet til de regionale selskabers mulighed for at tilbagebetale 
den store gæld, alm. bemærkninger afsnit 1.4.  
97. I afsnit 2 "lovforslagets indhold" fremgår det af punkt e " â?¦. Der er reguleret adgang til 
distributionsnettet. Det vil sige, at tredjepart får adgang til distributionsnettet på baggrund 
af offentliggjorte tariffer og vilkår" Det ses her, at "reguleret adgang" bliver kædet sammen 
med offentliggjorte tariffer.  
98. I punkt 3.5.1 fremgår det at "prisgennemsigtighedsdirektivet" (90/377/EØF) "udgør den 
første etape i etableringen af det indre marked for gas". Gennemsigtigheden vedrører ener-
giprisen, samt oplysninger om salgsbetingelser, gældende prissystemer (energiprissyste-
mer) og kendskab til beskatning og skattelignende afgifter m.v. (jf. 90/377/EØFs præam-
bel).  
99. Det ses også i bemærkningerne, samme afsnit, at prisgennemsigtighedsdirektivet er 
gennemført ved aftale mellem de berørte parter om at DONG udarbejder statistiske oplys-
ninger om naturgasprisen og sender dem til Danmarks Statistik, som officielt sender dem til 
Eurostat. Endvidere er direktivet gennemført ved at økomoni- og erhvervsministeren har 
hjemmel i § 45 stk. 2 til fortsat gennemførelse af prisgennemsigtighedsdirektivet.  
100. Ngfl. § 7 stk. 4 har dermed ikke noget med prisgennemsigtighedsdirektivet gøre, idet 
direktivet som ovenfor beskrevet allerede er gennemført, og for så vidt angår gennemsigtig-
hed omkring transmission, distribution og lager, er det dette direktiv uvedkommende, som 
jo vedrører energiprisen.  
101. Det følger af de alm. Lovbemærkninger, punkt 3.5.2.2, at "Reglerne om markedsadgang 
skal forvaltes efter objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende principper" og "For at 
opfylde de overordnede krav om gennemsigtighed og ikkediskrimination kræves, at der ved 
forhandlet adgang sker en offentliggørelse af kommercielle hovedvilkår â?¦ ".  
Bemærkninger til enkelte bestemmelser i lov nr. 449  
102. Der er som nævnt ikke nogen uddybende bemærkning til § 7 stk. 4. Bestemmelsen er 
dog nævnt i relation til § 37. Det ses her, som en afrundende bemærkning til § 37 at: "Det 
bemærkes, at § 37 i modsætning til § 38 og 39 kun vedrører priser og ikke også andre betin-
gelser for ydelser fra distributionsselskaber og forsyningspligtige selskaber. Det hænger 
sammen med, at Energitilsynet med hjemmel i § 7 stk. 4, 40 og 41, stk. 1, kan føre tilsyn 
med priser og betingelsers rimelighed â?¦.."  
103. I bemærkningerne til § 38 (priser for transmission og lager) fremgår det i bemærknin-
gerne, at "Endelig skal tilsynet i vurderingen tage hensyn til priser og betingelser, der gæl-
der på tilsvarende markeder".  
Øvrige forarbejder til lov 449 - fremsættelse i Folketinget  
104. I ministerens skriftlige fremsættelse (29. marts 2000) fremgår det at "Energitilsynet - 
skal blandt andet føre tilsyn med, at monopolvirksomhed på gasområdet drives på rimelige, 
objektive og ikkediskrininerende vilkår."  
105. Det følger af 1. behandlingen i forhandlingen (29. marts 2000) i talen fra S (regerings-
partiet) at "Det er vigtigt, at DONG Naturgas ikke stilles konkurrencemæssigt ringere end 
sine udenlandske konkurrenter. Derfor skal der være lige vilkår for adgang til danske og 
udenlandske naturgasnet."  
106. Endvidere fremgår det af miljø- og energiministerens tale, at "Men vi er altså imod, at 
vi bringes i en ugunstig situation i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med"  
107. Det ses i svar fra ministeren i spørgsmål nr. 13 fra Folketingets Energipolitiske Udvalg, 
1. maj 2000, at "Det følger af § 1, stk. 1 nr. 2 i lov om offentlighed i forvaltningen (offentlig-
hedsloven), at loven gælder for selskaber, institutioner, foreninger m.v., der driver natur-
gasforsyningsvirksomhed. Denne bestemmelse indebærer, at offentlighedslovens bestem-
melser om aktindsigt også gælder for DONG Naturgas. På denne baggrund er der ikke be-
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hov for bestemmelser om aktindsigt i DONG Naturgas virke i den nye lov om naturgasfor-
syning."  
De almindelig bemærkninger til ændringslov nr. 481 samt til de enkelte bestemmelser  
108. Det fremgår af de almindelige bemærkninger afsnit 1 (Lovforslagets baggrund) at "Re-
geringen lægger vægt på, at der samtidig med markedsåbningen etableres et tilfredsstillen-
de grundlag for DONGs´s kommercielle virksomhed".  
109. Til nr. 10-13 (§§ 19,20 og 20a vedr. indførsel af reguleret adgang til transmissionsnet-
tet) følger at "den forhandlede adgang til transmissionsnettet ikke giver en tilstrækkelig 
gennemsigtighed og åbenhed i prisfastsættelsen for transportydelser, foreslås det, at der 
indføres reguleret adgang â?¦." og "Med den regulerede adgang bliver gennemsigtigheden 
vedrørende vilkårene for adgang til transmissionsnettet større â?¦â?¦ Herved understøttes 
udviklingen af konkurrencemarkedet."  
110. I afsnittet "Til nr. 21 (§ 28a) vedr. selskabsopdeling fremgår bl.a. at " Bestemmelsen 
sikrer en klar adskillelse af økonomien i de forskellige led af naturgasforsyningen. På den 
måde opnås en større gennemsigtighed i prisfastsættelsen af virksomhedens ydelser."  
Øvrige forarbejder til lov 449 - fremsættelse i Folketinget samt aftale af 29. maj 2001  
111. I "Taleparpir" til brug for miljø- og energiministerens besvarelse af samrådsspøgsmål 
den 23. maj 2001 fremgår det at "Regeringen ønsker ikke at stille krav til den danske gas-
sektor, der går videre end de krav der stilles i de andre EU-lande."  
112. I "Aftale om naturgasforsyning og energibesparelse" af 29. maj 2001 (mellem Regerin-
gen og en række partier) ses det at "Efter naturgasforsyningslovens ikrafttrædelse den 1. juli 
2000 har der været rejst kritik af manglende gennemsigtighed af det danske gasmarked." 
Og"Parterne bag reformopfølgningsaftalen af 22. marts 2000 er på den baggrund enige om 
følgende: â?¦â?¦ Der skabes større gennemsigtighed i reguleringen af det danske naturgas-
marked ved en selskabsmæssig adskillelse af handel og infrastruktur. Endvidere indføres 
reguleret adgang til transmissionsnettet. Regeringen forpligter sig samtidig til at arbejde 
for, at der skabes tilsvarende gennemsigtige vilkår i de øvrige EU-lande."  
113. I spørgsmål nr. 15 til ministeren samt svar af 15. maj 2001 fremgår det: "Vil ministeren 
være indstillet på, at der skabes større gennemsigtighed i prisen ved at indføje en bestem-
melse om, at der skal fastsættes separate priser for transport, lagring og energi." og i svaret 
dertil "Med den regulerede adgang til transmission og distribution skabes større gennem-
sigtighed, da det dermed fastlægges, at transmission og distribution skal foregå efter faste 
priser og betingelser, som selskaberne skal offentliggøre. â?¦. Lagerselskabet er dog forplig-
tet til at offentliggøre de kommercielle hovedvilkår for adgang til lageret. â?¦."  
EU direktiver  
114. Gennemsigtighedsprincippet er et af hovedprincipperne i det gældende gasdirektiv 
(Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 98/30/EF af 22. juni 1998 om fælles regler for det 
indre marked for naturgas)  
115. Det fremgår af præamblens nr. 24 samt artikel 14, at procedurerne for systemadgang 
skal forvaltes efter objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier.  
116. Gennemsigtighedsprincippet er også en del af det ny gasdirektiv, Europa-Parlamentets 
og Rådets Direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003. Det ses f.eks. af præamblens nr. 7, at "Det 
er en forudsætning for velfungerende konkurrence, at der er ikke-diskriminerende, gen-
nemsigtig adgang til nettene til rimelige priser."  
117. Endvidere ses det i art. 25 om den regulerende myndighed, at denne bl.a. skal overvåge 
graden af gennemsigtighed og konkurrence. (art. 25, stk. 1 (h)).  
118. Det ses i øvrigt af art. 25 stk. 2, at den regulerende myndighed skal fastsætte tarifferne - 
eller i det mindste de metoder der anvendes til at beregne eller fastsætte tarifferne (for 
transmission og distribution), inden de træder i kraft. Bestemmelsen vil formentlig stille 
nye krav til det materiale som reguleringsmyndigheden modtager fra transmissions- og 
distributionsselskaberne. Det ny gasdirektiv skal være implementeret i dansk lovgivning 
senest den 1. juli 2004.  
Internationalt samarbejde - Madrid Forum  
119. Tariferingsprincipper og gennemsigtighed er ét af de emner, der har været løbende 
diskuteret i Madrid Forum - European Gas Regulatory Forum of Madrid.  
120. På Madrid Forums 5. møde, den 7.- 8. februar 2002, blev der godkendt et sæt retnings-
linier/anbefalinger til "god skik" for tredjepartsadgang til systemet, "Recommendations on 
Guidelines for Good Practice in relation to TPA Services, Tarification, Balancing etc."  
121. Retningslinierne blev også tiltrådt af GTE (Gas Transmission Europe, - transmissions-
selskabernes samarbejdsorganisation), som DONG er en del af.  
122. Ifølge retningsliniernes afsnit 4 "Recommendations on guidelines for good practice 
regarding tariff structure and derivation", skal TSO´erne (transmissionsselskaber-
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ne/systemansvaret) offentliggøre rimelig og tilstrækkelig detaljeret information om udled-
ning (eng. "Derivation") af tarifferne og tarif struktur, for på den måde at sikre gennemsig-
tige, objektive og ikke-diskriminerende tariffer.  
123. De offentliggjorte oplysninger bør som minimum inkludere: "General tariff metodology 
- Definition of the cost base, if relevant - Tariff structure - Functional allocation and capaci-
ty/commodity allocation principles - detailed tariff design including charges for capacity 
overrun and their derivation - indexation of tariffs, or principles for tariff variations - specif-
ic tariffs or rules applied to backhaul transportation or specific services if any - regulatory 
involvement".  
124. DONG offentliggør i dag, jf. punkt 42-46 i sagsfremstillingen primært tariffer og de 
overordnede delelementer i disse (variabel og kapacitetsdel), samt respektive gebyrers stør-
relse. Herudover er der oplysninger om at der gælder et frimærkeprincip og der er bereg-
ningseksempler på sommer henholdsvis vintertransport. Der er ikke offentliggjort oplys-
ninger om omkostningsbasen og detaljeret tarifdesign.  
125. Endvidere giver Energitilsynets afgørelse fra 15. marts 2002 vedr. transmissionspriser-
ne, som DONG henviser til, primært forståelse for niveauet, men ikke bagvedliggende struk-
tur eller i øvrigt forståelse for øvrige betalinger til systemet, herunder gebyrer.  
Elforsyningsloven  
126. Gennemsigtighedsprincippet er lidt mere udførligt beskrevet i elforsyningsloven end i 
naturgasforsyningsloven. Det ses i elforsyningslovens § 6 stk. 3, at "kollektive elforsynings-
virksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objek-
tive, rimelige og ensartede vilkår".  
127. Af bemærkningerne til elforsyningslovens § 6 stk. 3, ses det bl.a. at "gennemsigtigheds-
kravet sikrer forbrugerne adgang til oplysninger om forudsætningerne for de kollektive 
elforsyningsvirksomheders tarifering."  
128. Endvidere ses det i elforsyningslovens § 82 stk. 5, at "Energitilsynet tager fornødne 
skridt til i øvrigt at sikre gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår. Ener-
gitilsynet kan fastsætte regler om, hvordan sådanne forhold skal offentliggøres af virksom-
hederne, og regler om specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og 
energiydelser."  
Vurdering af § 7 stk. 4  
Offentliggørelse af tariferingsgrundlag og gennemsigtighed for markedet  
129. Ved vurderingen af hvorvidt gasselskaberne (Transmission, distribution og lager) skal 
offentliggøre datagrundlag og beregningsmetode for tarifferne, er det nødvendigt at belyse, 
hvorvidt markedet opnår større gennemsigtighed herved.  
130. På nuværende tidspunkt har forbrugerne information om selve prisen på transport-
ydelsen, de enkelte delelementer i prisen (f.eks. entry/exit, variabel og kapacitetsbetaling 
m.v.) Endvidere er der i RFG angivet de respektive gebyrer m.v. For lagerydelsen er der 
offentliggjort de kommercielle hovedvilkår, hvor der er prisindikatorer for henholdsvis 
kapacitetsbetaling ved 2 standardpakker med hver sin fleksibilitet samt en variabel betaling 
for injektion.  
131. Det ses således at forbrugerne får oplysninger om delelementerne i prisen, og derud-
over har indsigt i, hvad der er betaling til variabel og kapacitetsmæssig del. Brugerne af 
nettet/lagrene har derimod ikke fra selskaberne oplysninger om, hvordan de enkelte de-
lelementer er fremkommet, dvs. beregnet.  
132. Spørgsmålet vedr. gennemsigtighed i priser og gebyrer relaterer sig til tillid, eller man-
gel på samme, fra brugernes side. Der vil blive større tillid til, at prissætningen foregår efter 
objektive vilkår (§ 7 stk. 4) ved en offentliggørelse af tariferingsgrundlag. En sådan tillid vil 
kunne være med til at smidiggøre tredjeparts adgang til systemet.  
133. En yderligere konsekvens af en større åbenhed kan især komme lagerkunderne til gode, 
hvor adgangen til lageret er efter forhandlet adgang. En større grad af åbenhed må vurderes 
at gøre det nemmere at forhandle.  
134. Det skal her nævnes, at forbrugerne jf. punkt 107 har mulighed for at få aktindsigt i de 
kollektive naturgasselskabers virksomhed i henhold til offentlighedsloven. Det kan være en 
vej til at få adgang til oplysninger.  
135. Det vurderes dog, at en offentliggørelse, herunder på Internet, af datagrundlag og be-
regningsmetode er en mere gennemskuelig og hurtig måde for brugerne at få adgang til 
denne information på. Det skal ses i lyset af, at et spørgsmål om aktindsigt kan være en 
langsommelig proces, at ikke alle tredjeparter - særligt tredjeparter fra andre EU lande 
måske er klar over denne mulighed. Derudover kan de oplysninger en evt. bruger måtte få 
aktindsigt i være svære at gennemskue og sætte i relation med en udledning af en tarif eller 
gebyr.  
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136. En offentliggørelse på Internettet af tariferingsgrundlaget synes derfor at støtte gen-
nemsigtighed - og kravet om gennemsigtighed.  
137. Endelig kan offentliggørelse af beregningsmetode og datagrundlag medvirke til at gas-
selskaberne tilskyndes til omkostningseffektivitet, idet der vil være en faktor mere - marke-
det - der er med til at "kontrollere" de overordnede omkostningselementer og metoder til 
beregning m.v.  
138. Transport- og lagerselskabernes større gennemsigtighed i form af mere offentliggjort 
information om den generelle tariferingsmetode, omkostningsbase m.v. vurderes ikke at 
være til hinder for, at danske konkurrenceudsatte gasselskaber kan agere på markedet, eller 
vil i øvrigt ikke sætte selskaberne i en ugunstig situation i forhold til selskaberne i andre 
EU-lande, jf. også holdningen i Folketinget, se punkt 105, 106 og 111. Offentliggørelser skal 
respektere kommercielt følsomme oplysninger som f.eks. mængdedata og oplysninger om - 
eller indirekte oplysninger om - enkelte konkurrenceudsatte virksomheder.  
139. Yderligere information af tariferingsgrundlag vurderes således at indebære en række 
fordele for markedet. Samtidig synes gasselskabernes bidrag til større åbenhed ikke at sætte 
selskaberne i en ugunstig situation.  
140. En større gennemsigtig vil dermed, udover at gennemsigtighed er et vigtigt element i 
de vilkår gasselskaberne skal tilbyde jf. § 7 stk. 4, kunne bidrage til at fremme en række af 
de formål der gælder for loven, nemlig tredjepartsadgang til systemet, omkostningseffekti-
vitet og objektivitet og herunder et velfungerende marked.  
Folketingets ønske om gennemsigtighed  
141. Der er ikke i forarbejderne til loven (med ændringer) - inkl. fremsættelse i Folketinget 
m.v. fundet henvisninger eller kommentarer til at gennemsigtighed betyder, at selskaberne 
skal offentliggøre detaljerede oplysninger om tariferingsmetoden, datagrundlag m.v. Men 
det ses, at udviklingen i Folketinget peger i retning af ønske om og fokus på behovet for 
gennemsigtighed.  
142. Det ses f.eks. ved, at det efter et stykke tid med tredjepartsadgang til systemet (2001) 
vurderes at forhandlet adgang ikke giver tilstrækkelig gennemsigtighed og åbenhed i pris-
fastsættelsen og at der ved reguleret adgang med offentliggjorte priser (her for transmissi-
on) vil blive en større gennemsigtighed i prisfastsættelsen, jf. punkt 109. Gennemsigtighe-
den vil, fremgår det af bemærkningen, understøtte udviklingen af konkurrencen på marke-
det for naturgas.  
143. I "aftale om naturgasforsyning og energibesparelse af 29. maj 2001" ses det endvidere, 
at der skabes større gennemsigtighed i reguleringen ved en selskabsmæssig adskillelse â?¦. " 
(punkt 112) og i bemærkningerne til bestemmelsen (§ 28 a stk. 2) fremgår det jf. også i 
punkt 110 at "På den måde opnås en større gennemsigtighed i prisfastsættelsen af virksom-
hedens ydelser".  
144. Udviklingen i Folketinget er dermed, at der har været fokuseret på en større grad af 
gennemsigtighed i prisfastsættelsen, og de ændringer af loven der har været, har indført 
forskellige "instrumenter" til at sikre behovet for den større grad af gennemsigtighed. Folke-
tinget har dermed arbejdet for at skabe mere gennemsigtighed omkring prisfastsættelsen.  
Udviklingen i EU direktiver og Madrid Forum  
145. I både det gældende direktiv (98/30/EF) samt det nye (2003/55/EF) er gennemsigtig-
hedskravet et vigtigt princip. I det ny direktiv, der skal implementeres i dansk lovgivning 
senest 1. juli 2004, er der yderligere fokus på gennemsigtighed, idet det også fremgår, at den 
regulerende myndighed skal overvåge graden af gennemsigtighed. Der er dog ikke bestem-
melser der regulerer, at selskaberne skal offentliggøre datagrundlag og beregningsmetode 
for tarifering m.v.  
146. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at et direktiv er et minimumsdirektiv der 
udsteder rammerne for reguleringen. Det vil derfor ikke stride mod direktiverne, såfremt 
gasselskaberne i DK har yderligere offentliggørelse. Særligt ikke, når det vurderes at kunne 
smidiggøre tredjepartsadgangen til systemet og hermed graden af konkurrence. En større 
grad af gennemsigtighed vil fremme de overordnede formål ved direktiverne.  
147. Dette skal også ses i lyset af udviklingen i det europæiske samarbejde i Madrid Forum, 
hvor EU Kommissionen har en vigtig rolle. De Guidelines der bliver vedtaget i Forumet, dog 
kun vedr. transmission f.s.v.a. gennemsigtighed og tariferingen, er ikke retligt bindende, 
men GTE (transmissionsselskaberne i EU, inkl. DONG) har også været involveret i proces-
sen. Guidelines er udarbejdet primært i samarbejde mellem Kommissionen og CEER - Re-
gulatormyndighederne i de andre europæiske lande.  
148. Guidelines indeholder anbefalinger vedr. transmission system operatørens rolle, ser-
viceniveau i tredjepartsadgang, anbefalinger om tarif struktur og udledning - inkl. grad af 
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gennemsigtighed vedr. tariffer, balancering og endelig anbefalinger vedr. grad af gennem-
sigtighed vedr. kapacitet tilrådighed af transmission, LNG og lager faciliteter.  
149. De Guidelines der udarbejdes går videre end EU direktiverne - men med udgangspunkt 
deri naturligvis - fordi det er vurderingen, at direktiverne ikke er nok til at skabe et reelt 
marked for naturgas i EU. Arbejdet i Madrid Forum understøtter dermed formålene med 
direktiverne.  
150. Et krav om offentliggørelse af yderligere information om tariferingen er dermed i over-
ensstemmelse med udviklingen i EU regi og går ikke imod formålet med EU direktiverne - 
tværtimod.  
Forholdet til andre lande  
151. Det er forskelligt hvor detaljeret information selskaberne i andre europæiske lande 
offentliggør, men der er lande hvor der bliver offentliggjort detaljeret information, nemlig 
Irland og UK.  
152. Udviklingen synes dermed at gå i retning af yderligere offentliggørelse af tariferings-
grundlag end det har været tilfældet tidligere, om end der er en række lande, der ikke er så 
langt fremme. UK er det land der er længst fremme i liberaliseringen, og forholdene i UK 
ses ofte som et forbillede.  
153. Derudover ses det også i forarbejderne (lovens fremsættelse i Folketinget) at der nor-
malt ses på og sammenlignes med andre lande - jf. kommentaren i punkt 106 om at rege-
ringen er imod at Danmark bringes i en ugunstig situation i forhold til de lande der normalt 
sammenlignes med og at regeringen ikke ønsker at stille krav til den danske gassektor, der 
går videre end de krav der stilles i andre lande. Et krav om større gennemsigtighed i form af 
yderligere information om tarifering vurderes ikke at sætte Danmark i en ugunstig situation 
i forhold til andre lande - tværtimod vil Danmark på den måde følge den udvikling der er 
både i Irland og UK samt i det europæiske samarbejde generelt.  
Sammenfattende vurdering af § 7 stk. 4 og gennemsigtighed  
154. Sammenstilles loven og dennes formål, herunder udviklingen i det lovgivningsmæssige 
arbejde for at skabe en større gennemsigtighed omkring prisfastsættelsen, samt direktiver-
nes formål omkring gennemsigtighed med på den anden side de beskrevne fordele ved 
offentliggørelse af tariferingsgrundlag, jf. afsnit 129-140, peger dette på, at lovens § 7 stk. 4 
må fortolkes, så gennemsigtige vilkår indebærer, at naturgasselskaberne skal informere om 
og offentliggøre forudsætningerne for deres tarifering.  
155. Den europæiske udvikling, hvor naturgasdirektivet og den EU Kommissionsledede 
Madrid proces har større og større fokus på bl.a. gennemsigtighed med krav til selskabernes 
informationsaktivitet, peger i samme retning. Flere lande, der er forgangslande i liberalise-
ringsprocessen, offentliggør relativt detaljeret information om omkostningsgrundlag og 
tariferingsmetoder, og det ses fra fremsættelsen i Folketinget, at der ofte bliver sammenlig-
net med andre lande.  
156. Endvidere er elforsyningslovens krav om elselskabernes oplysning af deres tariferings-
grundlag overfor forbrugerne udtryk for samme ønsker for lovgivers side på et parallelt 
sektorområde.  
157. Omvendt synes sådanne offentliggørelser ikke at kunne skade naturgasselskaberne som 
monopolselskaber, og offentliggørelser skal under alle omstændigheder respektere fortro-
ligheden af kommercielt følsomme oplysninger i det omfang, de måtte være til stede.  
158. Yderligere gælder, at forudsætninger for tarifering og gebyrer i forvejen er tilgængelige 
gennem anmeldelser til tilsynet, jf. lov om offentlighed i forvaltningen. Der er dermed alle-
rede adgang til oplysningerne - forskellen er blot, at med offentliggørelsen, f.eks. på Inter-
nettet, gøres adgangen mere direkte og struktureret tilgængelige for forbrugerne.  
159. På den baggrund er det vurderingen, at naturgasforsyningslovens § 7 stk. 4 må fortol-
kes som indebærende krav til selskaberne om offentliggørelse af grundlaget for deres tarife-
ring og gebyrfastsættelse for at vilkårene er gennemsigtige.  
160. Det vil ikke være urimeligt, at tariferingsforudsætningerne indeholder en beskrivelse af 
tariferingsmetode, relevante budgetter og omkostningsbaser, herunder opfyldelse af Guide-
lines på området.  
161. DONGs offentliggørelser lever ikke op til ovennævnte og selskabernes vilkår er dermed 
i strid med lovens § 7 stk. 4. På den baggrund, er det vurderingen, at DONG Transmission, 
DONG Lager og DONG Distribution bør pålægges at offentliggøre forudsætningerne for 
selskabernes tarifering og gebyrer, jf. lovens § 41 stk. 1. Det synes rimeligt, at påbudet senest 
skal efterkommes inden den 1. januar 2004 dvs. senest 3 måneder fra dato for afgørelsen.  
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Orientering om seneste udvikling i Guidelines for Good Practice - Madrid Forum 24. - 25. 
september 2003 - notat omdelt på Tilsynsmødet den 29. september 2003 i forbindelse med 
sagens behandling. 

 

 

 


