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Resumé 
1. Danske Kraftvarmeværker (DKV) har overfor Energitilsynet rejst spørgsmål om, hvorvidt 
en voldgiftskendelse fra den 29. august 2002 omhandlende uoverensstemmelse mellem 
Naturgas Fyn I/S (Fyn) og DONG A/S (DONG) om afregningspris ved førstnævntes køb af 
naturgas giver anledning til tilbagebetaling af beløb til Fyns kunder.  
2. Voldgiftsretten gav Fyn medhold i, at den såkaldte 4. juni-aftale om levering af naturgas 
fra DONG til de regionale naturgasselskaber (herunder Naturgas Fyn) ikke bortfaldt med 
naturgasforsyningslovens ikrafttrædelse og den begyndende markedsåbning fra den 1. juli 
2000. Det indebærer en relativt lavere afregningspris for Fyn i forhold til DONGs anbrin-
gender i sagen.  
3. Fyn har i perioden foretaget en a conto afregning overfor DONG. Denne afregning er i 
overensstemmelse med voldgiftsrettens kendelse. Under sagens forløb har selskabet regn-
skabsført forskellen mellem DONGs krav og a conto beløbet som en eventualforpligtelse 
udenfor den regnskabsmæssige balance.  
4. Spørgsmålet om en eventuel tilbagebetaling til Naturgas Fyns kunder belyses ved en 
vurdering af, hvorvidt Fyns prissætning - efter inddragelse af voldgiftsrettens kendelse - er i 
overensstemmelse med naturgasforsyningslovens bestemmelser.  
5. Fyn har til Energitilsynet løbende anmeldt sine priser overfor forbrugerne uden markeds-
adgang. Prissætningen er sket med udgangspunkt i oliesubstitutionspriser.  
6. Naturgasforsyningsloven bestemmer, at den samlede naturgaspris til forbrugere uden 
markedsadgang ikke kan overstige prisen på en tilsvarende mængde olie. Samtidig kan 
priserne som udgangspunkt ikke anses for urimelige, hvis de ikke afviger væsentligt fra en 
olieprisreference.  
7. Priser for distributions- og forsyningspligtselskabernes ydelser skal samtidig i følge na-
turgasforsyningsloven være omkostningsbestemte, og der tages ved prisfastsættelsen højde 
for naturgasselskabernes økonomi. Uanset voldgiftsrettens kendelse har markedsforholde-
ne og den historiske prissætning indebåret opbygningen af en betydelig gæld i Naturgas 
Fyn. Dette giver ikke grundlag for at forfægte en pris, der er lavere end en olieprisreference.  
8. På denne baggrund kan Fyns prissætning af naturgas overfor kunder uden markedsad-
gang, der tager udgangspunkt i en olieprisreference, ikke anses for at være i uoverensstem-
melse med loven. Det gælder uanset voldgiftsrettens kendelse og udkommet af de konkrete 
forhandlinger med DONG.  
9. Voldgiftsrettens kendelse indebærer som udgangspunkt en lavere nettogæld i Naturgas 
Fyn og lavere fremtidige distributionspriser i forhold til DONGs anbringender. Kendelsen 
indebærer derimod ikke grundlag for tilbagebetaling til Fyns forbrugere.  

Afgørelse 
10. Det meddeles Danske Kraftvarmeværker og Naturgas Fyn I/S  
- at Naturgas Fyns prissætning overfor kunder uden markedsadgang i perioden fra den 1. 
juli 2000 til udgangen af 2002 ikke anses for at være i uoverensstemmelse med naturgas-
forsyningsloven, når prisen for naturgas ikke overstiger prisen for en tilsvarende mængde 
olie, og der henses til selskabets økonomiske stilling, jf. naturgasforsyningslovens § 36, § 37 
og § 37 b. Det gælder uanset voldgiftsrettens kendelse af 29. august 2002 vedrørende uover-
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ensstemmelse mellem Naturgas Fyn I/S og DONG A/S om leveringspriser for naturgas og 
uanset udfaldet af de efterfølgende forhandlinger mellem de to selskaber.  
- at spørgsmål om tilbagebetaling af beløb til Fyns naturgaskunder som følge af voldgiftsret-
tens kendelse herefter ikke er aktuelt.  

Sagsfremstilling 
11. Danske Kraftvarmeværker (DKV) har ved brev den 27. september 2002 fremsendt 
spørgsmål til Energitilsynet vedrørende betaling for naturgas. Baggrunden for henvendel-
sen er en kendelse i voldgiftssag mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Fyn I/S den 29. 
august 2002. Voldgiftssagen omhandler uenighed om den pris, som Fyn skal betale for 
naturgassen hos DONG.  
12. Voldgiftssagen omhandler spørgsmålet om, hvorvidt den såkaldte 4. juni-aftale af 4. juni 
1986 om levering af naturgas mellem DONG og de regionale naturgasselskaber (eller dele af 
aftalen) er bortfaldet i forbindelse med indførelse af en ny regulering af sektoren (henholds-
vis den 1. juli 2000, den 31. december 2000 og den 1. august 2001).  
13. DKV henviser i sin henvendelse til, at Naturgas Fyn, efter hvad foreningen har erfaret, 
har hensat et beløb svarende til, hvad selskabet har tilbageholdt overfor DONG. Foreningen 
finder, at voldgiftsrettens dom, der tilbageviste DONG´s påstande, giver anledning til tilba-
gebetaling af det hensatte beløb til Fyns naturgaskunder. DKV finder samtidig, at Energitil-
synet skal forestå en godkendelse af tilbagebetalingsmetoden.  
14. DKV har endvidere med brev af 3. februar 2003 fremsendt bemærkninger til et udkast 
til beslutningsnotat. Foreningen fremhæver i sine bemærkninger blandt andet, at Fyns 
sparede omkostninger ved gasindkøb i forhold til andre regionale selskaber ikke har resulte-
ret i lavere priser til forbrugerne. DKV finder ikke, at dette er foreneligt med et "hvile-i-sig-
selv-princip".  
15. Energitilsynet har i forbindelse med de rejste spørgsmål fra Danske Kraaftvarmeværker 
indhentet oplysninger fra Naturgas Fyn I/S vedrørende voldgiftsrettens kendelse, selskabets 
regnskabsføring og dets prissætning af naturgas.  
16. Det fremgår af Fyn´s svar, at selskabet sammen med DONG forbereder en genforhand-
ling af den såkaldte 4. juni-aftale i forlængelse af voldgiftsrettens kendelse.  
17. Naturgas Fyn og DONGs uenighed om 4. juni-aftalens gyldighed har betydning for Fyns 
afregningspriser ved indkøb af naturgas hos DONG i perioden siden den 1. juli 2000, her-
under Fyn´s afgiftskompensation i perioden 1. juli-31. december 2000.  
18. Fyn oplyser, at selskabet i 2000 betalte DONG en afregningspris i overensstemmelse 
med 4. juni-aftalen, mens Naturgas Fyn for perioden fra den 1. januar 2001 har betalt 
DONG en pris baseret på en afvikling af selskabets gæld til 2014. Denne afregningspris har 
været højere end 4. juni-prisen.  
19. DONG har derimod opkrævet en højere betaling, der svarer til opkrævningen overfor de 
øvrige regionale selskaber HNG I/S og NGMN I/S. Denne betaling er aftalt mellem DONG 
og HNG/NGMN i forlængelse af den såkaldte Sankt Hans-aftale indgået mellem 
HNG/NGMN og staten.  
20. Voldgiftrettens kendelse giver ikke DONG medhold i de nedlagte påstande om 4. juni-
aftalens bortfald. Retten konkluderer, at Fyn og DONG er forpligtet til at genforhandle 4. 
juni-aftalen og den i aftalen forudsatte økonomiske balance mellem parterne ved Fyns salg 
til kunder uden markedsadgang. Fyn har under sagens behandling erklæret, at selskabet 
ikke vil kræve regulering af det betalte a conto beløb fra 1. juli 2000, så det bliver i overens-
stemmelse med 4. juni-aftalen.  
21. Det fremgår af årsregnskabet for Naturgas Fyn, 2001, at selskabet i sit regnskab ikke har 
hensat differencen mellem Fyns betaling og DONGs opkrævning (86,3 mio. kr. pr. den 31. 
december 2001). Fyn har opført beløbet udenfor selskabets balance som en eventualforplig-
telse.  
22. Ifølge Fyn indebærer dommen, at eventualforpligtelsen ikke bliver en realitet, og at 
selskabets balance i det offentliggjorte regnskab for 2001, herunder størrelsen på selskabets 
nettogæld, er i overensstemmelse med dommen. Naturgas Fyn finder, at rettens afgørelse 
ikke indebærer en tilbagebetaling til naturgasforbrugerne. Det fremgår af selskabets seneste 
årsregnskab, at Fyn ultimo 2001 havde en nettogæld, forstået som selskabets samlede gæld 
fratrukket dets omsætningsaktiver, på 915 mill. kr.  
23. Det lavere niveau for selskabets nettogæld - i forhold til hvis voldgiftsdommen var gået 
Naturgas Fyn imod og eventualforpligtelsen blev en realitet - har efter Fyns opfattelse be-
tydning for de fremtidige distributionstariffers størrelse, idet afvikling af selskabets netto-
gæld skal indregnes i disse priser.  
24. Endelig peger Fyn på, at selskabets prissætning overfor naturgasforbrugere uden ret til 
valg af leverandør også efter naturgasforsyningslovens ikrafttrædelse fra den 1. juli 2000 er 



ENERGITILSYNET  Side 3/5 

sket i overensstemmelse med reguleringsoliepriser uden påvirkning fra den verserende sag 
med DONG. Det fremgår af selskabets månedlige prisanmeldelser.  

Begrundelse 
25. Energitilsynet kan i medfør af naturgasforsyningslovens § 41, stk. 1, give påbud om æn-
dringer af naturgasselskabernes priser og betingelser, hvis tilsynet finder, at priser og betin-
gelser må anses for at være i strid med bestemmelserne i loven. Omfattet af Energitilsynets 
kontrol er såvel den samlede naturgaspris som de enkelte elementer i naturgasprisen, jf. de 
generelle bemærkninger til forslag til naturgasforsyningsloven, afsnit 2 e (L 239 af 29. marts 
2000).  
26. Det af DKV rejste spørgsmål om tilbagebetaling til Naturgas Fyns naturgasforbrugere 
synes kun at være relevant, hvis Fyns prissætning - i lyset af voldgiftsrettens kendelse - ikke 
har været i overensstemmelse med naturgasforsyningsloven. DKV spørgsmål giver derfor 
anledning til, at Energitilsynet vurderer rimeligheden af Naturgas Fyns prissætning i perio-
den fra naturgasforsyningslovens ikrafttrædelse den 1. juli 2000.  
27. Levering af naturgas til kunder uden markedsadgang sker i alle naturgasselskaberne i 
Danmark til en samlet pris uden særskilt prissætning på delydelser. Prissætning af delydel-
ser, transmission-, distribution og lagerydelser m.v., sker alene overfor kunder med mar-
kedsadgang.  
28. Vurderingen af Naturgas Fyns prissætning tager for det første udgangspunkt i naturgas-
forsyningslovens bestemmelser om den samlede naturgaspris overfor forbrugere uden mar-
kedsadgang, jf. lovens § 36, samt tilkendegivelser i lovforarbejder. I Naturgas Fyns forsy-
ningsområde fik den første (og hidtil eneste) kunde markedsadgang fra den 1. august 2002.  
29. Endvidere inddrages bestemmelser om forsyningspligtselskabernes prissætning (jf. 
lovens § 37 og § 37 b) indført fra 1. august 2001. Disse selskaber har pligt til at forsyne for-
brugerne med tilstrækkelige mængder naturgas, jf. lovens § 26, stk. 2.  
30. Endelig inddrages ved vurderingen af rimeligheden af Fyns prissætning forhold om-
kring selskabets økonomiske stilling.  

Den samlede naturgaspris 
31. I medfør af § 36, stk. 1, kan priser for naturgas overfor forbrugere uden markedsadgang 
ikke overstige forbrugerpriserne inklusive statsafgifter for en tilsvarende mængde fyrings-
gasolie. Samtidig fastslås det i stk. 2, at prisen for naturgas til forbrugere uden markedsad-
gang, som ikke har et reelt brændselsalternativ, skal stå i rimeligt forhold til prisen for na-
turgas til tilsvarende forbrugere, som har et brændselsalternativ.  
32. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen (jf. L 239 af 29. marts 2000), at der er 
tale om en videreførelse af § 20, stk. 3 i den tidligere varmeforsyningslov, der før naturgas-
forsyningslovens ikrafttrædelse den 1. juli 2000 regulerede prissætningen af naturgas. Det 
fremgår ligeledes af bemærkningerne til L 239, at naturgasforsyningslovens bestemmelse 
bygger på de principper i varmeforsyningsloven, hvor priserne som udgangspunkt ikke vil 
kunne anses for at være urimelige, hvis de ikke afviger væsentligt fra den naturgas, som kan 
opnås på et marked, hvor naturgassen sælges i konkurrence med olieprodukter.  

Prissætningen af ydelser fra forsyningspligtige naturgasselskaber 
33. Forsyning af kunder uden ret til valg af leverandør kræver bevilling, jf. lovens § 24, stk. 
1. Selskaber med bevilling til forsyning har forsyningspligt over for forbrugerne, herunder 
skal de tilbyde forbrugerne tilstrækkelige mængder naturgas, jf. lovens § 26, stk. 2. Natur-
gas Fyn har hidtil forsynet forbrugere uden ret til valg af leverandør på Fyn og må forventes 
at få udstedt bevilling hertil.  
34. Priser for ydelser fra forsyningspligtige selskaber fastsættes i medfør af lovens § 37, stk. 
1, under hensyntagen til selskabernes omkostninger. Siden den 1. august 2001 har det været 
gældende, at forsyningspligtige selskaber i deres priser kan indkalkulere et overskud som er 
rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af naturgas og 
andre omkostninger, jf. lovens § 37 b, stk. 1. En tilsvarende formulering findes i elforsy-
ningsloven angående forsyningspligtige elvirksomheder, jf. elforsyningslovens § 72, stk. 1. 
Energitilsynet skal godkende selskabernes prisfastsættelse efter anmeldelse, jf. lovens § 37 
b, stk. 2.  
35. Det fremgår af bemærkningerne til den nævnte bestemmelse i naturgasforsyningsloven 
(L 232 af 27. april 2001), at: "Overskuddet skal fastsættes efter en konkret vurdering af det 
enkelte forsyningspligtige selskabs effektivitetâ?¦Det forudsættes således, at virksomheden 
agerer effektivt ved køb af naturgasâ?¦. I det omfang selskaberne er bundne til at købe na-
turgas hos en leverandør, er dette (effektivt indkøb) dog ikke relevant, og der vil ikke kunne 
optjenes overskud med henvisning til effektivt indkøb af naturgas". Det skal her bemærkes, 
at forsyningspligtige selskaber ikke har ret til valg af leverandør, når det gælder levering til 
forbrugere uden markedsadgang, jf. lovens § 8, stk. 2.  



ENERGITILSYNET |  Side 4/5 

36. Derimod fremgår det af L 232, generelle bemærkninger afsnit 2.6, omkring indførelsen 
af prisreguleringen for forsyningspligtselskaberne ("Ændring af prisbestemmelserne"), at: 
"Med hensyn til priserne skal det i øvrigt bemærkes, at priserne for naturgas til forbrugere 
uden ret til valg af leverandør forventes at blive fastsat i forhold til oliepriserne som hidtil, 
mens DONG's leverancer til forsyningsselskaberne forventes at tage udgangspunkt i disse 
oliesubstitutionspriser til slutforbrugerne, idet forsyningsselskaberne sikres en rimelig 
margin til dækning af distributionsomkostninger og forsyningsselskabernes omkostninger 
til kundehåndtering".  

Naturgas Fyns økonomiske stilling 
37. Naturgasforsyningsloven indeholder bestemmelser, der indikerer, at naturgaspriserne 
til forbrugere uden markedsadgang under visse omstændigheder kan afvige fra en oliepris-
reference. Lovens § 37, stk. 1, fastslår, at priser for ydelser fra distributions- og forsynings-
pligtselskaber tager udgangspunkt i selskabernes omkostninger. Endvidere fremgår det af 
bemærkningerne til lovens § 36, at der ved olieprisreferencen tages hensyn til naturgassel-
skabernes økonomi.1  
38. Uoverensstemmelsen mellem DONG og Fyn vedrører størrelsen på den afregningspris, 
som Fyn betaler hos DONG ved levering af gas til forsyning af kunder uden markedsadgang. 
Voldgiftsrettens kendelse indebærer, at Fyn med 4. juni-aftalen som udgangspunkt for en 
genforhandling mellem selskabet og DONG er stillet bedre økonomisk i form af en lavere 
nettogæld, end hvis DONG havde fået medhold i, at 4. juni-aftalen var bortfaldet (86,3 mio. 
kr. lavere).  
39. Kendelsen indebærer, at Fyns opførte eventualforpligtelse svarende til forskellen op til 
DONGs krav ikke bliver effektueret. Trods dette har Fyn en gæld, der ultimo 2001 udtrykt 
ved selskabets nettogæld (Fyns samlede gæld fratrukket selskabets omsætningsaktiver) 
udgjorde 915 mio. kr.  
40. En af Energitilsynets sekretariatet udført summarisk opgørelse ud fra anskaffelsespriser 
og en lineær afskrivningshorisont frem til 2014, jf. lovbemærkningerne til naturgasforsy-
ningslovens § 37, viser, at anlægsaktivernes værdi i Fyn udgjorde i størrelsesordenen 500-
600 mio. kr. ultimo 2001.  
41. Når Fyns nettogæld således overstiger værdien af anlægsaktiverne er dette en indikation 
på, at selskabet historisk ikke har fået dækket sine omkostninger. Det kan bemærkes, at 
samme konklusion fås med en antagelse om, at anlægsaktivernes har en levetid til 2025 
(anlægsaktivernes værdi udgør her ca. 700-800 mio. kr. ultimo 2001).  
42. I forhold til de nævnte prisbestemmelser i loven indebærer dette, at der ikke synes at 
være grundlag for at kræve, at naturgasprisen sænkes til at være under en olieprisreference 
ud fra en hensyntagen til selskabets økonomi eller med henvisning til, at priserne skal være 
omkostningsbestemte.  
43. Det forventes, at selskabernes nettogæld vil indgå ved fastsættelse af indtægtsrammer 
for distributionsselskaberne og dermed i de fremtidige distributionstariffer, jf. bemærknin-
gerne til lovens § 37. Mindre nettogæld i Fyn som følge af voldgiftskendelsen vil derfor in-
debære lavere distributionspriser i fremtiden for selskabets forbrugere.  

Konklusioner 
44. Gennemgang ovenfor peger på, at priser overfor forbrugere uden ret til valg af leveran-
dør som udgangspunkt ikke kan anses for at være i uovervensstemmelse med naturgasfor-
syningsloven, hvis de er fastsat med udgangspunkt i tilsvarende oliepriser. Gennemgangen 
viser samtidig, at der ikke er ændret på dette princip ved naturgasforsyningslovens ikraft-
trædelse eller senere ændringer heraf.  
45. Effektivitetsreguleringen af forsyningspligtselskaberne indført fra 2001 indebærer, at 
slutkundepriserne må forventes at variere med de priser, selskaberne køber ind til. Denne 
regulering er dog kun relevant for forsyning af kunder med markedsadgang, idet forsy-
ningspligtselskaberne ikke har frit valg af leverandør ved forsyning af forbrugere uden mar-
kedsadgang.  
46. Fyns økonomiske stilling med en betydelig nettogæld (uanset udfaldet af voldgiftsken-
delsen), der overstiger værdien af selskabets anlægsaktiver, indikerer, at selskabet historisk 
ikke har opnået omkostningsdækning gennem sin prissætning. Det giver ikke anledning til 
at forfægte en prissætning, der er lavere end naturgaspriser sat ud fra en olieprisreference.  
47. Uanset voldgiftsrettens kendelse og udfaldet af de konkrete forhandlinger mellem Fyn 
og DONG kan Fyns prissætning på denne baggrund ikke anses for at være i uoverensstem-
melse med naturgasforsyningsloven, når den tager udgangspunkt i en olieprisreference. 
Ifølge oplysningerne fra Naturgas Fyn har selskabets prissætning i perioden fra 1. juli 2000 
taget udgangspunkt i priser for levering af tilsvarende oliemængder.  
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48. Spørgsmål om tilbagebetaling til forbrugerne hos Naturgas Fyn af for høje indbetalte 
beløb som følge af voldgiftsrettens kendelse bortfalder herved. 

 

 


