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Indledning 

SEAS-NVE er grundlæggende fortaler for et fælles balancesystem på tværs af Danmark og Sverige og har 

også støttet konceptet JBZ i det løbende arbejde, workshops og høringer. 

 

Som beskrevet i vores høringssvar til Energinets ændringer i Regler for Gastransport, som også er tilsendt 

DUR, medgiver SEAS-NVE at der har været dialog og drøftelser om JBZ-konceptet over længere tid, men 

omvendt må vi også indvende, at den endelige udmøntning i praktik og konkret detaljeringsniveau først ses 

i Regler for Gastransport 18.1, og at JBZ udelukkende indtil dette punkt har været konceptsnak. 

 

SEAS-NVE bemærker også, at projektplanen fra start af har været endog enormt stram og med en 

myndighedsgodkendelse forventet simultant med idriftsættelse, hvilket vi helt grundlæggende finder 

kritisabelt forvaltningsmæssigt ligesom det også potentielt kan give udfordringer i en reel implementering af 

regler på under 3½ uge (6. marts DURs udkast til godkendelse til høringsperiodens afslutning 21. marts 

samt eventuelle ændringer til metodegodkendelsen inden idriftsættelse 1. april), og 1½ uge fra en endelig 

godkendelse, såfremt denne sker 21. marts, og dermed et reelt kendskab til reglerne. Det skal her 

bemærkes, at havde DUR haft vidtgående bemærkninger og ændringer til Energinets ønskede 

metodebeskrivelse havde markedet reelt ingen responstid haft til at implementere disse ændringer. SEAS-

NVE kan ikke undlade at frygte at den stramme tidsplan har haft indflydelse på detaljeringsniveauet og 

grundigheden i samordningen af danske og svenske regler.  

 

Når det er sagt, har SEAS-NVE intet ønske om at udsætte idrifttagelsen af JBZ efter den opstillede tidsplan, 

men opfordrer DUR, Energinet og Swedegas til at forholde sig til nedenstående kommentarer, tage vores 

anbefalinger til efterretning og gå i forpligtende dialog med markedet for at sikre implementering af 

ensartede strukturer i Danmark og Sverige, samt en egentlig transparent ”rulebook” for BAM-samarbejdet 

således, at JBZ’s balancebegreb og samarbejdet formaliseres ét samlet sted. 

 

I dette skriv skal betegnelsen ’ENDKs metodegodkendelse’ forstås som Energinets ”Submission of 

Methodology for Approval of the Joint Balancing Zone”, mens der med ’Udkast til afgørelse’ menes DURs 

”Udkast til afgørelse om en fælles balancezone (Joint Balancing Zone) for Danmark og Sverige”. 

 

Kommentarer / bemærkninger 

Generelt 

SEAS-NVE bemærker sig, at balancemodellen i Danmark er udviklet ”ovenpå” den danske markedsstruktur 

og med de roller og ansvar som der ligger til grund heri. Af netop den årsag finder vi det ærgerligt, at JBZ-

projektet ikke reelt har forholdt sig til dette i arbejdet, hverken på Shipper/BA-niveau eller 

leverandør/shipper/distributionsnet-niveau (se de næste afsnit). 
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Shipper/Balanceansvarlig/Leverandør 

En af de grundlæggende antagelser i Energinets metode er, at en shipper og balanceansvarlig er det 

samme (side 8 i ENDKs metodegodkendelse). 

Vi synes det er nærliggende at spørge, om ENDK/DUR kan bekræfte, 1) at der ingen strukturel forskel er 

mellem at være Balanceansvarlig i Sverige og Shipper i Danmark og 2) at en Balanceansvarlig og Shipper 

har ens muligheder for at opsætte forbrugsportefølje i de to nationale gassystemer og underliggende 

distributionsnet? 

 

SEAS-NVEs forståelse er, at Shipper og Balanceansvarlig ikke er det samme og at der er en underliggende 

forskellig strukturel opbygning i Sverige end i Danmark, som ved introduktion af JBZ giver svenske 

Shippere i JBZ en mulighed for at tilknytte flere leverandører til deres (samlede) balanceringsportefølje, 

hvorimod dette ikke er muligt for en dansk Shipper i Sverige. Som SEAS-NVE forstår det, er det svenske 

system så at sige fastlåst i, at Balanceansvarlig kun kan have 1 leverandør pr. distributionsområde, modsat 

i Danmark, hvor der for hvert distributionsområde frit kan oprettes (under-)porteføljer til detaljeret styring af 

forskellige balanceringsporteføljer. Se vedlagte bilag (side 4) der opsummerer SEAS-NVEs forståelse af 

den danske hhv. svenske markedsmodel. 

 

DSO-niveauet 

Som tidligere beskrevet under ’Shipper/Balanceansvarlig/Leverandør’ er det SEAS-NVEs opfattelse, at der 

er en strukturel forskel mellem den danske og den svenske model, som afledt skaber asymmetri i engros- 

og detailmarkedet.  

 

Side 11 i ENDKs metodegodkendelse vises figur 4, hvori der beskrives en ’Zone Sweden’ med beskrivelse 

af, at der oprettes nye porteføljer, ligesom der angives at der benyttes eksisterende DMS- og nDMS-

porteføljer i Danmark, samtidig med, at der i afsnit 3.1.2 angives at der gælder samme regler i VEZ som der 

gør i Exit Zone Denmark.  

Dertil anerkender SEAS-NVE DURs bemærkning på side 30 i Udkast til afgørelse om, at ” FSTS gør 

opmærksom på, at de nuværende regler for den danske Exitzone i øvrigt gælder for JEZ, og FSTS skal ikke 

forholde sig til reglerne for den danske Exitzone i denne afgørelse, da de allerede er godkendt, …”. Joint 

Exit Zone (JEZ) defineres i RfG 18.1 som Domestic Exit Zone (Danmark) og Non-domestic Net Transfer 

(Sverige). 

 

SEAS-NVE opfatter samlet set ovenstående som, at der dermed kan oprettes porteføljer af 

forbrugsporteføljer i Sverige tilsvarende det der kendes for Exit Zone Denmark og ønsker at DUR bekræfter 

denne forståelse. 

SEAS-NVE bemærker i denne henseende, at det er vores opfattelse at de svenske regler på nuværende 

tidspunkt, og har heller ikke kunne finde indikationer på, at det forventes implementeret ifm. introduktionen 

af JBZ 1. april, ikke understøtter oprettelsen af underporteføljer. Dermed er det vores opfattelse at der er 

diskrepans mellem på den ene side ENDKs metodegodkendeles samt DURs Udkast til afgørelse og på den 

anden side, en reel implementering på den svenske side af den fælles balancezone. 

 

Derudover savner SEAS-NVE en tilkendegivelse om, hvem der sikrer at svenske DSO’ere overholder 

datakrav som angivet i den danske balancemodel? 

BAM-rollen (Balancing Area Manager) 

SEAS-NVE anerkender at BAM ikke er juridisk enhed, men finder forskellige elementer uklart i den 

foreslåede model: 
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a) Hvornår interagerer Shippere med TSO’erne og hvornår med BAM? Og er der regler for / klarhed 

over dette jf. ENDKs metodegodkendelse? 

b) Regler for Gastransport indeholder ikke en beskrivelse af Balancing Area Manager og dermed er 

der i de danske regler ikke defineret denne ikke-juridiske enhed som en del af reglerne. Dette er vi 

uforstående overfor. 

c) SEAS-NVE finder det uklart, hvem der regulerer BAM’s handlinger (myndighed) og hvem der 

hæfter for BAMs handlinger i tilfælde af tvister. Vi er bekymrede for at blive ”kastebold” mellem to 

TSO’ere i tilfælde af uoverensstemmelser. 

d) Er BAM prognoseudsteder i Sverige? 

e) Side 30 (nederst) i Udkast til afgørelse beskrives at netbrugere får data 5 gange dagligt. Kan DUR 

afklare, hvorvidt der gælder samme regler i JBZ for svenske prognoser som i Danmark, hvor 

Shippere ikke straffes for fejlagtige prognoser fra TSO’en? 

f) Side 34 i Q&A 5.2, hvordan kan BAM som ikke er en juridisk enhed handle på PEGAS børsen? 

g) Jf. side 35 i Udkast til afgørelse, kan DUR bekræfte, at der 1. april 2019 er harmoniseret 

elektronisk kommunikation og dataformater? 

h) På side 17 i udkast til afgørelse beskrives splittet mellem BAM’s og TSO’ernes opgaver i en 

krisesituation. Selv om der sker en adskillelse af det danske og svenske system i en 

nødforsyningssituation, er det fortsat BAM, der agerer i balancemarkedet og dermed sætter en 

fælles pris for ubalancer. Da der, ifølge Regler for Gastransport, lægges et højere tillæg på 

ubalancer der kan henføres til Sverige i en nødforsyningssituation, end til den danske exit-zone, 

skabes der et incitament til at prioritere at være i balance i Sverige fremfor i Danmark i en 

nødforsyningssituation, hvilket i yderste konsekvens kan forværre situationen i Danmark. Er DUR 

indforstået med en sådan ”incitamentsstruktur”? 

 

SEAS-NVE opfordrer DUR, Energinet og Swedegas til, at sende en ”BAM-regelbog” indeholdende det 

transnationale overblik over samarbejdsmodellen mellem Energinet og Swedegas i høring således, at det 

for markedet er transparent hvilket setup TSO’erne aftaler i praksis og ikke blot konceptuelt. 

 

Dertil er SEAS-NVE også interesseret i, om DUR og TSO’erne vil offentliggøre deres beskrevne 

”governance document” og skabe transparens om samarbejdets praktiske karakter som der i afgørelsen i 

Udkast til afgørelse er beskrevet, at der er blevet lagt vægt på? 

Balance-markedet og BAM som balancehandler på PEGAS 

SEAS-NVE anerkender og støtter DURs opmærksomhedspunkt på side 33 i Udkast til afgørelse, hvori 

Energinet som handler i balancemarkedet skal agere som en professionel børshandler og bruge 

medarbejdere med kompetencer til dette. 

 

SEAS-NVE er enig i, at dette er altafgørende for et troværdigt within-day balancemarked, hvor markedet 

kan stole på, at den pågældende TSO agere markedsmæssigt rationelt. 

 

SEAS-NVE er interesseret i at vide, om DUR er blevet meddelagtiggjort i, hvordan Energinet har tænkt sig 

at sikre, at deres balancehandlere har den, af DUR beskrevne, tekniske og markedsmæssige kompetence 

til at agere som en professionel børshandler? 

 

Sammenfatning og anbefalinger 

På baggrund af ovenstående kommentarer og bemærkninger ønsker SEAS-NVE konkret at DUR tager 

stilling til følgende som led i deres vurdering af om ENDKs metodegodkendelse skal endelig godkendes: 



 

 

Side: 

4/5 

SEAS-NVE STRØMMEN A/S Hovedgaden 36, 4520 Svinninge 

Telefon 70 29 29 29, CVR nr. 24 21 35 28 

www.seas-nve.dk, kundecenter@seas-nve.dk 

 

A. Kan DUR bekræfte, at der ingen strukturel forskel på at være balanceansvarlig i Sverige og det at 

være Shipper i Danmark og dermed at Energinets definitionsantagelse er korrekt? 

B. Kan DUR bekræfte, jf. side 30 i Udkast til afgørelse, at der fra 1. april 2019 i forbindelse med 

introduktionen af JBZ kan oprettes underporteføljer i Sverige således at en Shipper kan balancere 

en portefølje af flere leverandører i hvert eneste distributionsområde i Sverige? 

C. SEAS-NVE opfordrer DUR til, uanset svaret på ovenstående spørgsmål, at forpligte Energinet og 

Swedegas til at lave ét fælles, samlet og detaljeret regelsæt for Balance Area Manager (BAM) 

rollen, der entydigt definerer roller, ansvar, processer og datamodel for den fælles balancezone, 

tilsvarende det der kendes i Danmark, nemlig Regler for Gastransport (RfG), et såkaldt Regler for 

Joint-Balancing-Zone. Som DUR gør opmærksomme på (side 17 i Udkast til afgørelse) er det 

vigtigt at kunne skelne mellem BAM opgaver og ansvar og TSO’erne tilsvarende. SEAS-NVE 

foreslår, at dette gøres inden indgangen til næste gasår, dvs. 1. oktober 2019. 

D. SEAS-NVE opfordrer endvidere DUR til at sikre, at BAM indskrives i RfG samt at ovenstående 

”Regler for Joint-Balancing-Zone” refereres direkte ind i RfG og derigennem sikre konsistens i 

regelsættene. 

E. SEAS-NVE opfordrer DUR til at forpligte Energinet og Swedegas til at sikre at danske shippere 

ikke diskrimineres i Sverige ift. markedsadgang relativt til svenske shipperes adgang til Danmark, 

ved at der i Sverige kan oprettes underporteføljer (på samme måde som i Danmark) således at det 

er muligt at balancere mere end 1 leverandør-portefølje i hvert distributionsnet. 

F. SEAS-NVE opfordrer DUR til at fremlægge deres vurdering af, hvordan ændringer til JBZ-regler 

mm. skal håndteres og hvem der i sidste ende er regulerende myndighed, når nu ”den danske 

model udvides til at omfatte Sverige”. Ud fra Udkast til afgørelse er det SEAS-NVEs vurdering, at 

den danske balancemodel besluttes i Danmark og at Sverige må implementere ændringerne som 

refleksvirkning heraf. Kan DUR bekræfte vores vurdering? 

G. SEAS-NVE opfordrer DUR til at offentliggøre TSO’erne angivne ’Governance document’ således at 

der ved introduktion af JBZ 1. april er transparens vedrørende TSO’erne samarbejdsmodel.  

H. SEAS-NVE opfordrer DUR til at sikre, at Energinet overholder DURs krav til Energinet som 

børshandler. 

 

SEAS-NVE står naturligvis til rådighed for uddybning af nærværende kommentarer således at det fælles 

balancesystem på tværs af Danmark og Sverige bliver transparent og håndterbart for alle parter. 
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