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NOTAT OM RETSGRUNDLAG TIL JUSTERING AF BUDPROFIL I ENERGINETS KOMMERCIELLE AFBRYDELIGHEDSKONCEPT

Naturgasforsyningsloven

1

1. Ifølge naturgasforsyningsloven skal Energitilsynet godkende metoder til fastsættelse af Energinets priser og betingelser for adgang til transmissionssystemet:
§ 36 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter fastsættes af transmissions-, distributionsog LNG-selskaber efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet.
2. De grundlæggende krav til de ydelser, Energinet stiller til rådighed for forbru-

gerne fremgår af § 7, stk. 5:

§ 7, Stk. 5. Bevillingspligtige selskaber, jf. kapitel 3 og 4, skal stille deres
ydelser til rådighed for forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår. Dette gælder tilsvarende for virksomhed, der varetages af Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber i
medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk.

3. Energinet har ansvaret for forsyningssikkerheden for gas i Danmark, jf. § 12:
§ 12. Et transmissionsselskab skal
1) ” … ”
2) ” …”
3) varetage forsyningssikkerheden i Danmark,
4) ” … ”
5) ” … ”
6) sikre, at der er tilstrækkelige mængder naturgas i det samlede naturgasforsyningssystem, således at den fysiske balance i nettet kan opretholdes,
jf. § 11, stk. 1, nr. 1, og
7) anvende gennemsigtige, ikkediskriminerende, markedsbaserede metoder ved anskaffelse af den energi, det anvender til at udføre sit hverv.

1

14. juni 2018
Engros & Transmission
18/09852
IHO

Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning (LBK 1157 af 6. september 2016 med senere ændringer)

SEKRETARIATET FOR
ENERGITILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5400
post@energitilsynet.dk
www.energitilsynet.dk

Side 2/2

ENERGITILSYNET | NOTAT OM RETSGRUNDLAG TIL JUSTERING AF BUDPROFIL I ENERGINETS
KOMMERCIELLE AFBRYDELIGHEDSKONCEPT

4. Energinet kan i priserne for selskabets aktiviteter kun indregne nødvendige omkostninger, jf. § 37 d:
§ 37 d. Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber kan
i priserne for de aktiviteter, som varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov
om Energinet.dk indregne nødvendige omkostninger, herunder til indkøb
af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger, samt nødvendig forrentning af
virksomhedens kapital. Denne bestemmelse gælder ikke for distributions-,
lager-, opstrømsrørlednings- og opstrømssystemvirksomhed.

Lov om Energinet2

5. Det generelle krav om at Energinet skal sikre en effektiv drift følger af formålsbestemmelse i Lov om Energinet:

§ 2. Energinets formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den
overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige
adgang for alle brugere af nettene.
Stk. 2. Energinet varetager efter reglerne i denne lov samt efter reglerne i
lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning og med baggrund i en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning systemansvarlig virksomhed og eltransmissionsvirksomhed, herunder opgaven som uafhængig systemoperatør, og gastransmissionsvirksomhed. ( … ).
Stk. 3. Energinet kan oprette datterselskaber, eje ejerandele i andre selskaber med begrænset ansvar samt indgå samarbejdsaftaler og lign. i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed.
Stk. 4. ( … ).
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§ 2. Energinet.dk kan i priserne for de aktiviteter, der varetages i medfør af
§ 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark, indregne nødvendige omkostninger ved effektiv drift og nødvendig forrentning af kapital.

2

Bekendtgørelse af lov om Energinet, LBK nr. 147 af 20/02/2018

3

BEK nr 816 af 27/06/2016

