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Resumé 
1.  Gazelle A/S klager over, at registrering som transportkunde i aktørregisteret forudsætter 
en kreditvurdering/sikkerhedsstillelse. Selskabet - der indgår i Naturgas Fyns koncernen - 
har anmodet Gastra A/S om optagelse i aktørregisteret som transportkunde uden en samti-
dig anmodning om transportkapacitet.  
2.   Gazelle A/S klager ikke over kravet om kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse eller over 
størrelse heraf, men alene over det tidspunkt kreditgodkendelsen/sikkerhedsstillelsen skal 
finde sted.  
3.   Registrering i aktørregisteret er en betingelse for adgang til det danske naturgassystem. 
Bestemmelsen er en del af Regler for Gastransport, som i henhold til naturgasforsyningslo-
vens bestemmelser (på tidspunktet for indgivelse af klagen) er fastsat af Gastra A/S i sam-
arbejde med distributions- og lagerselskaberne.  
4.   Regelsættet er blevet revideret i forbindelse med den fulde markedsliberalisering per 1. 
januar 2004, bl.a. for at muliggøre elektronisk, månedligt leverandørskifte. Registreret skal 
sikre ensartet og fyldestgørende information om aktørerne og deres kundeporteføljer (for-
brugsdata) til brug for elektronisk kommunikation mellem aktørerne/ registrering af de 
aktuelle aktørrelationer og til brug for allokering af naturgasforbruget.  De eksakte regler 
om aktørregisteret er udspecificeret i en aktørregisterguide.  
5.   Kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse er et krav, som siden etablering af tredjepartad-
gang til transmissionsnettet i 2000 er blevet stillet i forbindelse med indgåelse af en trans-
portaftale. Rammerne for kreditgodkendelse - der løbende er blevet revideret - er fastsat ud 
fra den økonomiske risiko transmissionsselskabet løber ved at indgå den konkrete trans-
portaftale. Kravet, der således må være kendt af aktører på naturgasmarkedet, stilles nu ved 
tidspunktet for registrering som transportkunde i aktørregisteret.  
6.   Mange nye aktører får med den fulde markedsliberalisering adgang til det danske natur-
gasmarked. Det er derfor som generel betragtning væsentligt at sikre seriøsiteten blandt de 
tilkomne aktører.  
7.   Registrering som transportkunde giver ret til at foretage dispositioner i transmissionssy-
stemet i form af indgåelse af aftaler om gasoverdragelse (GTF) eller indgåelse af aktørrelati-
oner i forbindelse med forbrugerporteføljer, hvilket indebærer en økonomisk eksponering af 
Gastra A/S.  
8.   Klager har selv udtrykt ønske om at kunne handle hurtigt, når en konkret transportafta-
le skal indgås. Derfor finder Energitilsynets sekretariat det relevant, at tidspunktet for kre-
ditvurdering/sikkerhedsstillelse er fastsat til tidspunktet for registrering i aktørregisteret.  
9.   Endelig viser forholdene på tilsvarende markeder, herunder det engelske naturgasmar-
ked, som har været liberaliseret gennem en årrække, og det hollandske marked, som netop 
er blevet liberaliseret, tilsvarende krav om kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse ved tids-
punktet for registrering - et krav som også findes analogt på det dansk elmarked.  
10.   Energitilsynet finder det derfor ikke urimeligt, at kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse 
er en forudsætning for registrering som transportkunde i aktørregisteret (at kravet skal 
være opfyldt på tidspunktet for registrering i aktørregisteret). Bestemmelserne derom skal 
blot tydeliggøres i Regler for Gastransport.  
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Afgørelse 
11.   Det meddeles Gazelle A/S og Gastra A/S, at  
Energitilsynet ikke finder det urimeligt, at kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse er en for-
udsætning for en registrering som transportkunde i aktørregisteret. Gastra A/S anmodes 
dog om at tydeliggøre bestemmelserne derom i Regler for Gastransport.  

Sagsfremstilling 
12.   Gazelle A/S har ved skrivelse af 5. februar 2004 klaget over, at en registrering i Gastra 
A/S aktørregister - uden konkret kapacitetsanmodning - kræver sikkerhedsstillelse. Selska-
bet anmodede den 23. januar 2004 DONG Transmission A/S (nu Gastra A/S) om at blive 
oprettet i aktørregisteret som transportkunde. Anmodningen blev fremsendt uden samtidig 
anmodning om transportkapacitet i transmissionssystemet.  
13.   Gastra A/S stillede krav om en minimumssikkerhedsstillelse på 500.000 kr. som for-
udsætning for at oprette Gazelle A/S i aktørregisteret. Som begrundelse anførte Gastra A/S, 
at man kun ønsker seriøse aktører optaget i registeret. Fordi oprettelsen var vigtig for Gazel-
le A/S indgik selskabet nødtvunget i at stille den krævede sikkerhed.  
14.   Gazelle A/S fremførte, a Naturgas Fyn koncernen allerede har to seriøse og aktive sel-
skaber på det danske naturgasmarked og at derfor fandt man kravet urimeligt. Gazelle A/S 
anmodede derfor Energitilsynet om, at vurdere Gastra's krav om sikkerhedsstillelse som 
forudsætning for alene at optage Gazelle i aktørregisteret.  
15.     Gastra A/S har i høringsskrivelse af 8. marts 2004 redegjort for baggrunden for kravet 
om sikkerhedsstillelse, herunder for at man efter en registrering som transportkunde er 
berettiget til at agere på gasmarkedet med henblik på gasoverdragelser med andre trans-
portkunder og indgåelse af aktørrelationer med gasleverandører om forsyning af forbruger-
porteføljer. Gastra A/S gør i den forbindelse gældende, at selskabet er økonomisk ekspone-
ret i forhold til de inaktive transportkunder.  
16.   Som yderligere begrundelse for kravet om sikkerhedsstillelse fremfører Gastra A/S - at 
man kun anser det for hensigtsmæssigt at optage juridiske og fysiske personer, som faktisk 
vil agere på det danske naturgasmarked.  
17.   Gastra A/S anfører i høringsskrivelsen, at man selvfølgelig betragter Naturgas Fyn I/S 
og dets organisatorisk og selskabsmæssigt forbundne selskaber som seriøse aktører på mar-
kedet.  
18.   Gastra A/S har gjort gældende, at tilsvarende krav gælder på de fleste professionelle 
markedspladser, herunder eksempelvis på børser samt på elmarkedet, hvor der stilles krav 
om sikkerhedsstillelse for alle registrerede aktører.  
19.   Endelig har Gastra A/S anført, at eksempelvis det engelske Transco og det hollandske 
Gastransport Services (i forbindelse med liberaliseringen per 1. juli 2004), anvender krav 
om sikkerhedsstillelse i forbindelse med registrering som transportkunde.  
20.   Gastra A/S har i høringssvaret beskrevet de konkrete forhold omkring Gazelle A/S' 
sikkerhedsstillelse (inkl. muligheden for moderselskabsgaranti). Da Gazelle A/S' klage alene 
vedrører det generelle krav om sikkerhedsstillelse som forudsætning for en registrering i 
aktørregisteret, skal disse konkrete forhold ikke behandles i nærværende fremstilling.  
21.   Gastra A/S har endvidere (på sekretariatets foranledning) gjort opmærksom på ikraft-
trædelsen af reviderede regler for kreditvurdering.  
22.   Gazelle A/S har i høringsskrivelse af 30. marts 2004 anført, at man finder krav om 
sikkerhedsstillelse - som et instrument til at begrænse optag af aktører indtil de er aktive på 
gasmarkedet - usagligt og i strid med de intentioner, der er for det åbne marked.  
23.   Gazelle A/S har gjort gældende, at det - for at kunne agere effektivt på det fri gasmar-
ked med kort varsel - er vigtigt at være forberedt og have afklaret alle forudsætninger i god 
tid før en konkret leverance igangsættes.  
24.   Endelig har Gazelle A/S anført, at man naturligvis er indstillet på, at der vil blive fore-
tage en konkret kreditvurdering, og at der eventuelt stilles krav om sikkerhedsstillelse i 
forbindelse med en konkret anmodning om kapacitet. Men selskabet fastholder, a man 
finder kravet om sikkerhedsstillelse alene for optagelse i aktørregisteret for unødig og ikke 
mindst hæmmende for konkurrencen.  
Regler på området 
Naturgasforsyningsloven 
25.   Naturgasforsyningsloven[1] fastsætter i § 23, stk. 1, rammerne for, hvorledes regler for 
benyttelse af transmissionssystemet skal fastsættes.  
26.   Reglerne er netop ændret ved lov 494 af 9. juni 2004 om ændring af lov om elforsy-
ning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning, således at adgangsvilkårene 
fremover fastsættes af transmissionsselskabet alene. Transmissionsselskabets pligt til at 
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drøfte deres regler med andre naturgasselskaber inden reglerne træder i kraft, vil - i medfør 
af bemærkningerne til lovforslaget - blive reguleret i en særskilt bekendtgørelse.  
27.   Men de påklagede adgangsvilkår er udarbejdet i henhold til den tidligere naturgasfor-
syningslovs § 23, stk. 1, der fastsatte, at reglerne skulle fastsættes i samarbejde med distri-
butions-, lager- og LNG selskaber.  
28.   Energitilsynet skal fremover godkende de metoder, som reglerne er fastsat efter, jf. den 
nye lovs 36a[2]. Metoderne skal i medfør af den reviderede § 40, stk. 1, nr. 1, anmeldes til 
tilsynet. Men det omhandlede regelsæt er som anført udarbejdet i henhold til de tidligere 
gældende bestemmelser. Energitilsynet har derfor ikke tidligere taget stilling til de konkrete 
bestemmelser eller til de metoder, der ligger til grund for dem.  
29.   Det fremgår af naturgasforsyningslovens 38, stk.1, at transmissions-, lager- og LNG 
selskaber ikke må diskriminerer mellem systembrugerne. Ifølge § 38, stk. 2, fører Energitil-
synet tilsyn med priserne og betingelsernes rimelighed.  
30.   Tilsynet skal ved vurderingen af priser og betingelser tage hensyn til priser og betingel-
ser, der gælder på tilsvarende markeder, jf. lovbemærkningerne til bestemmelsen.  
Regler for Gastransport 
31.   Regler for Gastransport (RFG), er fastsat af Gastra A/S i samarbejde med distributions- 
og lagerselskaberne på markedet i henhold til den dagældende naturgasforsyningslovs 23, 
stk. 1[3].  
32.   I forbindelse med den fulde liberalisering - bl.a. for at sikre at leverandørskift kan gen-
nemføres elektronisk og på månedsbasis - er RFG blevet suppleret bl.a. med regler om 
samtlige aktørers registrering i et aktørregister. I henhold til regelsættets pkt. 4.1, skal man 
for at kunne virke som transportkunde have indgået en rammeaftale med transmissionssel-
skabet, herunder have tiltrådt regler for Gastransport og have opnået kreditgodkendelse. 
Efter indgåelse af rammeaftalen vil transportkunden blive registreret i aktørregisteret. En 
rammeaftale er en aftale mellem transmissionsselskabet og transportkunden, som regulerer 
rammevilkårene for køb af kapacitet til transport af naturgas igennem transmissionssyste-
met.  
33.   Aktørregisteret er det centrale register for alle transportkunder, gasleverandører, di-
stributions-, transmissions- og lagerselskaber på det danske marked. Transmissionsselska-
bet Gastra A/S ejer og driver aktørregisteret, hvori samtlige aktører skal registreres for at 
kunnen virke som aktører i det danske naturgassystem, jf. RFG, 5.1.  
34.   Aktørregisterguidens punkt 1, angiver, at formålet med registeret er, at sikre en ensar-
tet og fyldestgørende information om aktørerne til brug for elektronisk kommunikation 
mellem aktørerne, og at en registrering af de aktuelle aktørrelationer, er en forudsætning 
for allokering af naturgasforbruget[4].  
35.   Der findes tre typer aftaler til aktørgodkendelse - en gasleverandøraftale, en forbruger-
håndteringsaftale og en rammeaftale for transportkunder, jf. aktørregisterguide, version 
1.0, punkt 3, side 6, ff. Såfremt der er tale om en standard rammeaftale for transportkunder 
stilles krav om kreditgodkendelse eller sikkerhedsstillelse som forudsætning for registrerin-
gen.  
36.   I aktørregisterguiden anføres at, når kreditgodkendelsen er på plads og stamdata er 
registreret, returneres rammeaftalen til transportkunden, som hermed formelt kan virke 
som transportkunde på naturgasmarkedet, jf. guidens punkt 3.3, C, side 11, ff.  
37.   Den registrerede transportkunde kan bl.a. indgå aktørrelationer i forbindelse med 
forbrugerporteføljer og indgå aftale om handel med gas i transmissionssystemet med andre 
transportkunder (Gas Transfer Facility), jf. guidens punkt 3.3, E og F og RFG, punkt 4.1, 
sidste afsnit.  
38.   Indgår den "inaktive"/registrerede transportkunde en aftale med en naturgaskunde om 
leverance af naturgas, og kan han ikke efterfølgende blive kreditgodkendt/stille den fornød-
ne sikkerhed i forbindelse med indgåelse af den konkrete transportaftale til leverancen af 
gassen , så vil han ikke kunne levere naturgas til kunden. Den naturgas kunden trækker ud 
af systemet vil derfor være Gastra A/S' gas, som bl.a. bruges til gasbalancering. Dermed kan 
den "inaktive" transportkunde medfører en økonomisk eksponering af Gastra A/S.  
39.   Siden etablering af tredjepartsadgang til transmissionssystemet i 2000, er der blevet 
stillet krav om kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse, som en betingelse for indgåelse af en 
transportaftale. Kravet er blevet præciseret i de følgende versioner af regelsættet.  
40.   Transportkunden skal i sin anmodning om kreditgodkendelse angive en kreditramme 
inden for hvilken transportkunden ønsker at kunne indgå kapacitetsaftaler (og aftaler om 
balanceservice og lager), jf. RFG, punkt 30.1.  
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41.   Kreditrammen beregnes på fastsatte kriterier (hovedreglen er betaling for 3 måneders 
anvendelse af systemet), jf. RFG, punkt 30.1, a. I den nyeste version af regelsættet er fastsat 
en minimumskreditramme på 500.000 kr.  
42.   For at opnå kreditgodkendelse uden sikkerhedsstillelse skal transportkunden have en 
kreditværdighed, som af Gastra vurderes til at svare til AAA, AA eller A hos Dun og Brad-
street, jf. RFG, punkt 30.2. Transportkunden kan på den baggrund opnå en kreditramme på 
henholdsvis 5, 7½ og 10 % af egenkapitalen.  
43.   Såfremt kunden ikke opfylder disse betingelser, anmodes transportkunden om at stille 
sikkerhed. Størrelsen af sikkerheden svarer til den kreditramme, som transportkunden har 
anmodet om, jf. RFG, punkt 30.3, a).  
44.   Sikkerhed kan stilles på flere måder, ved eksempelvis indbetaling af depositum, anfor-
dringsgaranti fra pengeinstitut eller uforbeholden, uigenkaldelig indeståelse fra tredjepart, 
RFG, punkt 30.3, b.  
Tilsvarende markeder 
45.   Naturgasforsyningsloven angiver, jf. ovenfor, at Energitilsynet i sin vurdering af priser 
og betingelserne skal tage hensyn til priser og betingelser, som gælder på tilsvarende mar-
keder.  
46.   Sekretariatet har tidligere i sager på naturgasforsyningsområdet, anvendt en sammen-
ligning med det engelske marked. Det er sekretariatets vurdering, at en sammenligning også 
vil være relevant i denne sammenhæng idet de engelske marked har været fuldt liberaliseret 
i en årrække, og man derfor formentlig har fået indarbejdet fornuftige/hensigtsmæssige 
aktørvilkår.  
47.   På det engelske marked anvendes krav om kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse som 
forudsætning for at blive "a Registrered System User".  
48.   Et tilsvarende marked vil også være det hollandske naturgasmarked, som netop har 
gennemført en fuld liberalisering (et halvt år senere end på det danske marked). Som det 
fremgår af det hollandske transmissionsselskabs "Gastransport Services" hjemmeside, skal 
en transportkunde (shipper), som ønsker at benytte Gastransport Services transportydelser 
registreres som adgangsberettiget "admissible party".  
49.   En registrering kræver bl.a. en kreditgodkendelse eller sikkerhedsstillelse, som hoved-
sagelig sker efter samme retningslinier som efter de danske adgangsvilkår (dog anvendes en 
mere omfattende beregning for kreditramme på 5 gange det forventede månedlige faktura-
beløb)[5].  
50.   Endelig skal anføres, at der på det siden 2003 fuldt liberaliserede danske elmarked 
findes tilsvarende krav om sikkerhedsstillelse i form af en anfordringsgaranti i forbindelse 
med en registrering som balanceansvarlige aktør. Kravet er blot af en væsentlig større stør-
relse - 2 mio. kr. som et minimum.  
51.   Det bemærkes, at der generelt på europæisk plan er et krav om kreditgodkendel-
se/sikkerhedsstillelse i forbindelse med indgåelse af en transportaftale [6], og at mere end 
halvdelen af transmissionsselskaberne har standardiserede regler derfor. En angivelse af 
tidspunktet for kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse synes ikke at være beskrevet.    

Begrundelse 
52.   Kravet om en registrering i aktørregisteret som forudsætning for at kunne agere på 
gasmarkedet, er en del af Regler for Gastransport (RFG). Reglerne er fastsat af Gastra A/S i 
samarbejde med distributions- og lagerselskaberne. De krav, der stilles ved en registrering i 
aktørregisteret som transportkunde, bygger på/er sammenfaldende med de krav, der stilles 
til transportkunden i forbindelse med indgåelse af konkrete aftaler om køb af transportka-
pacitet.  
53.   Det bør dog fremgå tydeligere af RFG, at kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse er ak-
tuelt i forbindelse med en registrering som transportkunde i aktørregisteret.  
54.   Reglerne vedrørende omfanget af kredit og sikkerhedsstillelse har undergået en løben-
de revision siden regelsættes etablering - sidst i maj måned 2004. Men da det ikke er kravet 
om kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelses som sådan eller størrelsen heraf, der er spørgs-
målet i denne sag, behandles emnet ikke nærmere i nærværende fremstilling. Det bemærkes 
dog, at reglerne og rammerne derfor, ud fra en generel betragtning, synes at svare til forhol-
dene på tilsvarende markeder, jf. punkt 46 - 51.  
55.   Udgangspunktet for den kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse, der løbende har været 
aktuel i forsat reviderede udgaver af RFG, har været, at transmissionsselskabet skulle have 
sikkerhed svarende til den økonomiske risiko, det påtager sig ved indgåelse af den pågæl-
dende transportaftale.  
56.   Mange nye aktører får - med den fulde markedsliberalisering - adgang til det danske 
naturgasmarked. Det er derfor som generel betragtning hensigtsmæssigt og væsentligt for et 
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transmissionsselskab at kunne opnå sikkerhed for den økonomiske eksponering, som den 
enkelte transportkunde udgør, og at kunne sikre de deltagende aktørers seriøsitet - et ele-
ment, der dog ikke har været aktuelt i den konkrete sag.  
57.   Målet for markedsliberaliseringen er bl.a. øget handel med naturgas på tværs af græn-
serne og mere konkurrence på det (europæiske) naturgasmarked. For at sikre en vellykket 
proces og et velfungerende marked, er markedsaktørernes seriøsitet /stabilitet et væsentligt 
element, ligesom det også er væsentligt for transmissionsselskabet at kunne sikre sit ind-
tægtsgrundlag. Derfor finder Energitilsynets sekretariat ikke, at det er usagligt eller i strid 
med de intentioner, der er for det åbne marked, at stille krav om kreditgodkendelse/ sik-
kerhedsstillelse som forudsætning for registrering som transportkunde i aktørregisteret.  
58.   Tilsynet sekretariat finder også, at seriøsitet blandt markedsdeltagerne bør gøre det 
mindre risikobetonet at være aktiv spiller på naturgasmarkedet og dermed formentlig også 
mere attraktivt at være ny leverandør, ligesom sikkerhed og stabilitet hos markedsaktørerne 
formentlig også er væsentligt, når en naturgaskunde overvejer at skifte leverandør. Derfor 
findes kravet om kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse som forudsætning for en registre-
ring som transportkunde ikke at virke hæmmende på aktiviteten på naturgasmarkedet.  
59.   En kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse er altid relevant i forbindelse med en konkret 
aftale om køb af kapacitet, og har været det siden etablering af tredjepartsadgang til syste-
met. Denne forudsætning for aktiv deltagelse som transportkunde er således kendelig for 
deltagerne på naturgasmarkedet.  
60.   Spørgsmålet om kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse i forbindelse med indgåelse af 
en transportaftale - kræver skriftlig dialog mellem parterne. Da en sådan dialog kan taget 
noget tid, er det hensigtsmæssigt, at disse forhold er bragt i orden allerede ved registrering i 
aktørregisteret, så den registrerede transportkunde kan agere hurtigt på naturgasmarkedet.  
61.   Kravet om kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse modsvarer den økonomiske risiko 
transmissionsselskabet påtager sig ved at indgå en konkret transportaftale. Den inaktive 
transportkunde kan imidlertid "handle i systemet" allerede fra registreringstidspunktet, 
bl.a. i form af handel med gas i forhold til andre transportkunder og i form af indgåelse af 
aktørrelationer med gasleverandører om forsyning af forbrugerporteføljer, jf. punkt 37 og 
38. Således udgør den "inaktive" transportkunde allerede fra registreringstidspunktet en 
økonomisk eksponering for transmissionsselskabet.  
62.   Klager har i sagen lagt vægt på, at det er vigtigt - for at kunne agere effektivt på det fri 
naturgasmarked med kort varsel - at være forberedt og have afklaret alle forudsætninger i 
god tid før en konkret leverance i gangsættes. Dette forhold tilgodeses netop ved, at formali-
teter omkring godkendelse som transportkunde bringes i orden allerede ved registrering 
som transportkunde i aktørregisteret.  
63.   Disse forhold taler for, at det vil være relevant og rimeligt at tidspunktet for kreditgod-
kendelse/sikkerhedsstillelse er det samme som tidspunktet for registreringen i aktørregiste-
ret.  
64.   Endelig ses lignende krav om kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse som forudsætning 
for en registrering som transportkunde på tilsvarende markeder, herunder på det engelske 
marked (som har været fuldt liberaliseret gennem en årrække) og på det hollandske marked 
(netop er blevet liberaliseret). På det danske elmarked stilles tilsvarende krav i forbindelse 
med en godkendelse/registrering som balanceansvarlig, som med et væsentligt større mi-
nimumsbeløb end der her er tale om.  
Derfor finder Energitilsynet ikke, at et krav om sikkerhedsstillelse som forudsætning for en 
registrering som transportkunde i aktørregisteret, er urimeligt i naturgasforsyningslovens 
forstand.  
  
[1] Lovbekendtgørelse nr. 130 af 27. februar 2003 om bekendtgørelse af lov om naturgasfor-
syning.  
[2] Lov nr. 494 af 9. juni 2004 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning 
og lov om varmeforsyning.  
[3] Regler for Gastransport, version 4.1, af april 2004  
[4] Aktørregisterguide 1.0 til registrering og godkendelse på det dansk gasmarked af 5. 
oktober 2003, side 3.  
[5] Transmission Service Conditions, 2004-2, punkt 2.1.  
[6] Monitoring Report 2004 concerning Compliance with the Guidelines for Good Third 
Party Access Practice to Gas Transmission Systems, page 34-36.  

 

 


