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Godkendelse af Energinets prisfastsæt-
telse af afbrydelig kapacitet på Ellund Entry  

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender Energinets prisfastsættelse af afbrydelig kapacitet på El-

lund-punktet (Entry).  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af artikel 28, stk. 1 i kommissionsforordning (EU) Nr. 

2017/460 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netregel for harmoniserede transmis-

sionstarifstrukturer for gas (NC TAR). 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

Energinet Gas TSO A/S (herefter Energinet) har i et notat til Forsyningstilsynet af 26. 

juni 2019 redegjort for at Energinet pr. 1. oktober 2019 ønsker at genindføre muligheden 

for at tilbyde produktet afbrydelig kapacitet på Ellund Entry.  

 

Energinets notat beskriver:  

 

 Fastsættelsen af den mængde, som Energinet vil tilbyde som afbrydelig kapacitet 

på Ellund Entry 

 Fastsættelsen af rabat for den afbrydelige kapacitet på Ellund Entry 

 Anvendelsen af afbrydelig overnominering ved tildeling af afbrydelig within-day 

kapacitet 

 

Energinet vil alene tilbyde afbrydelig day ahead kapacitet og afbrydelig within-day kapa-

citet på Ellund Entry og kun i de perioder, hvor al uafbrydelig (firm) kapacitet er udsolgt.  

 

Energinet anfører, at formålet med at kunne tilbyde produktet afbrydelig kapacitet på 

Ellund Entry er at sikre, at transportkunderne i alle situationer har mulighed for at få det 

optimale gasflow transporteret gennem Ellund Entry. Dette er særligt vigtigt under Tyra-

nedlukningen, hvor det danske og svenske marked får størstedelen af gassen via Ellund 

Entry.  

 

Transportkundernes mulighed for at reservere afbrydelig kapacitet på Energinets græn-

sepunkter (herefter IP punkter) er en integreret del af Energinets markedsmodel, og det 

følger såvel af Energinets Regler for Gastransport (RFG) samt Energinets prisblad, at 
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Energinet tilbyder afbrydelig kapacitet. Således ses det af Energinets gældende pris-

blad, jf. figur 1, og Energinets gældende RFG, at Energinet kan tilbyde afbrydelig kapa-

citet på Ellund Exit og JEZ Entry, dvs. i retning Sverige til Danmark (modflow). 

FIGUR 1 | UDSNIT AF ENERGINETS PRISBLAD GASÅRET 2018/19 

 

Kilde: Energinets prisblad 1. april 2019 til 30. september 2019, dvs. før Energinets planlagte indførelse 

af afbrydelig kapacitet på Ellund Entry.  

En grundlæggende forudsætning ved Energinets afbrydelighedsprodukter er, at Energi-

net kun ”aktiverer” salget af afbrydelig kapacitet, såfremt firm kapacitet på det pågæl-

dende punkt er udsolgt. I perioder, hvor firm kapacitet måtte være udsolgt på et givent 

entry/exit punkt, vil Energinet således ”aktivere” muligheden for at transportkunderne 

kan købe afbrydelighedsproduktet via auktion på auktionsplatformen PRISMA1. I andre 

perioder, hvor der fortsat er firm kapacitet til rådighed for transportkunderne, vil det ikke 

være muligt for transportkunderne at reservere afbrydelighedsproduktet på det pågæl-

dende punkt.  

 

Energinet har siden 2006 udbudt afbrydelig kapacitet på såvel Ellund IP som Dragør IP, 

og Energinet anfører, at Energinet altid har beregnet tariffen for afbrydelig kapacitet i 

forhold til sandsynligheden for afbrud, og Energinet peger endvidere på, at tilsvarende 

beregningsmetode siden er blevet indført i NC TAR.   

 

Indtil oktober 2013 har Energinet udbudt afbrydelig kapacitet på både Ellund Entry og 

Ellund Exit, men efter Ellund-Egtved udvidelsen har det ikke været nødvendigt for Ener-

ginet at tilbyde afbrydelig kapacitet på Ellund Entry, fordi der har været rigelig kapacitet 

i kombination med, at det fysiske flow i størstedelen af tiden har været i sydgående 

retning (Ellund Exit). Derfor har Energinet ikke udbudt afbrydelig kapacitet på Ellund 

Entry i perioden 1. oktober 2013 til 1. oktober 2019. Sidst Energinet i praksis solgte 

afbrydelig kapacitet ved Ellund var i foråret 2013, dvs. lige før idriftsættelse af Ellund-

Egtved forbindelsen pr. 1. oktober 2013, der gjorde det muligt at transportere gas fysisk 

fra Tyskland til Danmark.  

 
1 En europæisk kapacitets-platform hvor Energinet sælger sin transportkapacitet via auktion. 
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Under Tyra-nedlukningen (medio september 2019 til juli 2022) er det afgørende, at ka-

paciteten i Ellund Entry udnyttes maksimalt, særligt om vinteren. Derfor vil Energinet 

igen gøre det muligt for transportkunderne at købe afbrydelig kapacitet på Ellund Entry.  

 

Konkret vil Energinet fra den 1. oktober 2019 indføre: 

 

 Afbrydelig day ahead kapacitet på Ellund Entry. Energinet vil sælge denne kapa-

citet på PRISMA via auktion, jf. krav om auktion i NC CAM 

 Afbrydelig within-day kapacitet på Ellund Entry. Energinet vil udbyde denne 

within-day kapacitet som afbrydelig overnominering, jf. krav herom i NC CAM 

 

Den afbrydelige kapacitet på Ellund Entry vil alene blive gjort tilgængelig for transport-

kunderne, såfremt al uafbrydelig kapacitet på Ellund Entry er udsolgt. Samme procedure 

gælder alle Energinets afbrydelige kapacitetsprodukter. Dette er i tråd med reglerne i 

NC CAM, der fastlægger, at en TSO først må udbyde afbrydelig kapacitet, når der ikke 

er mere firm kapacitet til rådighed.  

 

Fastsættelse af afbrydelighedsmængden 

 

På Ellund Entry er Energinets firm kapacitet 7.700 MWh/h. Den totale tekniske kapacitet 

i transmissionssystemet på den tyske side af Ellund (DEUDAN system) er 10.200 

MWh/h, men det er alene 5.100 MWh/h, der tilbydes som firm kapacitet til Ellund punktet, 

jf. figur 2. Kapacitet ud over de 5.100 MWh/h på den tyske side tilbydes som afbrydelig 

kapacitet. 

FIGUR 2 | FIRM OG AFBRYDELIG KAPACITET PÅ DEN DANSKE OG TYSKE SIDE AF 

ELLUND 

 

Kilde: Energinet 

Note: Figuren viser, at der er mere firm kapacitet på den danske side af Ellund punktet.  
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Energinet vil tilbyde 2.500 MWh/h afbrydelig kapacitet på Ellund Entry, såfremt de 7.700 

MWh/h firm på den danske side er udsolgt. De 2.500 MWh/h svarer til forskellen mellem 

den totale tekniske kapacitet på den tyske side af systemet og mængden af firm kapa-

citet på den danske side.  

 

Energinet peger på, at idet der er væsentlig mere firm kapacitet på Ellund punktet på 

den danske side af grænsen end på den tyske side, vil sandsynligheden for at afbrydelig 

kapacitet på Ellund Entry reelt vil blive taget i brug være lav. Således vil Energinets 

udbud af afbrydelig kapacitet på Ellund Entry forekomme ganske få eller ingen perioder 

om året. Energinet ønsker imidlertid alligevel at have muligheden for at kunne aktivere 

produktet afbrydelig kapacitet på den danske side af Ellund, da dette kan være med til 

at optimere gasflowet på Ellund Entry. 

 

Før 2013 var afbrydelig kapacitet på Ellund Entry primært et såkaldt ”modflowsprodukt”. 

Hvis der var fysisk transport af gas på Ellund Exit, kunne der således virtuelt transpor-

teres den anden vej (Ellund Entry) – som modflow. Hvis der ikke var fysisk gas i Ellund 

Exit, blev Ellund Entry afbrudt. Under Tyra-nedlukningen forventes gassen primært at 

komme fra Tyskland, hvorfor der ikke vil være kommercielt modflow. Derfor vil afbrydelig 

kapacitet på Ellund Entry under Tyra-nedlukningen skulle understøttes af uudnyttet uaf-

brydelig kapacitet og eventuelle fysiske forhold i det Nordtyske system (DEUDAN syste-

met), der periodisk vil kunne resultere i mere fysisk kapacitet i nordgående retning ved 

Ellund.  

 

Produktet afbrydelig day ahead kapacitet på Ellund Entry 

 

Tildeling af kapaciteten 

Hvis firm kapacitet på Ellund Entry bliver udsolgt, så vil Energinet udbyde afbrydelig day- 

ahead kapacitet via auktion på PRISMA.  

 

Prissætning af afbrydelig day ahead kapacitet  

Energinet anfører, at rabatten på afbrydelig day ahead kapacitet fastsættes til 10 pct.  

 

Konkret vil rabatten blive sat således, at prisen for det afbrydelige produkt vil være 90 

pct. af prisen for et uafbrydeligt årskapacitetsprodukt. Derefter danner prisen på årska-

pacitetsproduktet (de 90 pct.) udgangspunkt ved beregningen af det aktuelle day ahead 

produkt.  

  

Til beregningen af de 10 pct. har Energinet anvendt formlen i NC TAR’s artikel 16, stk. 

3, der fastsætter, hvordan rabat på afbrydelig kapacitet skal udregnes. Hovedtanken 

bag formlen er, at rabatten for afbrydelig kapacitet skal matche risiko for afbrud. 

 

Energinet har i notatet til Forsyningstilsynet illustreret brugen af formlen i to simplifice-

rede eksempler. I begge beregningseksempler bliver rabatten beregnet til 8-8,3 pct., 

hvilket Energinet har valgt at runde op til 10 pct. Energinet forklarer, at idet Energinet 

siden 2013 ikke har haft afbrud, har Energinet ikke faktiske data til at indsætte i formlen. 

Energinet har derfor foretaget et kvalificeret skøn af de enkelte parametre i formlen, 

baseret på den erfaring Energinet har haft med afbrud på Ellund punktet i perioden 2006 

– 2013.  
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Produktet afbrydelig within-day kapacitet  

 

Tildeling af kapaciteten  

Hvis firm kapacitet på Ellund Entry bliver udsolgt, så vil Energinet også udbyde afbryde-

lig within-day kapacitet. Energinet anfører, at afbrydelig within-day ligeledes vil blive ind-

ført på Ellund Exit, men da flowet de næste 3 år alene er i nordgående retning, så har 

det i praksis ingen betydning. 

 

Energinet vil tilbyde afbrydelig within-day kapacitet som afbrydelig overnominering. Det 

er et krav i NC CAM artikel 32, at afbrydelig within-day skal tildeles via en overnomine-

ringsprocedure.  

 

En nominering er transportkundens tilkendegivelse af en ønsket transporteret gas-

mængde i en given periode. Overnominering betyder, at en transportkunde kan nomi-

nere – dvs. ønske - at transportere mere gas, end denne har kapacitetsreservation til. 

 

Afbrydelig within-day kapacitet vil ikke blive udbudt på PRISMA, men udbydes ved, at 

transportkunderne kan nominere ud over den kapacitet, der på forhånd er reserveret. 

Også transportkunder, der ingen firm kapacitet har, kan overnominere within-day kapa-

citet.  

 

Prissætning af afbrydelig within-day kapacitet 

Energinet anfører, at transportkunden alene vil blive opkrævet betaling for produktet, 

hvis transportkunden rent faktisk får transporteret den overnominerede gasmængde.  

 

Prissætningen af afbrydelig within-day kapacitet vil ske efter samme princip som gælder 

for transportkunders overleverancebetaling i Exitzonen (nu Joint Exit Zone).2  

 

De facto betyder det, at transportkunden vil blive opkrævet day ahead tariffen for den 

tildelte overnominering og within-day kapacitet svarende til max time kapaciteten i det 

pågældende gasdøgn. Max time kapaciteten er den time i gasdøgnet, hvor transport-

kunden har transporteret mest gas, og det vil være denne kapacitetsmængde – den 

højeste i gasdøgnet – der danner grundlag for den samlede day ahead betaling i det 

aktuelle gasdøgn.  

 

Prissætning for afbrydelig within-day kan kort opsummeres til: 

 

Hvis transportkunden ikke får transporteret gas svarende til overnomineringen: 

 

 transportkunden bliver ikke opkrævet betaling 

 

Hvis transportkunden de facto får flowet gas svarende til overnomineringen:   

 

 

2 Tilsynet godkendte Energinets princip overleverancebetaling i 2016: ”Metodegodkendelse: Fjernelse 

af overleverancegebyr og automatisk tildeling af døgnkapacitet i exitzonen og BNG Entry (Energi-

net.dk).” 
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 transportkunden opkræves day ahead tariffen  

SAGENS PARTER 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet Gas TSO (CVR nr. 39 31 50 84) er forvalt-

ningsretlig part i sagen.  

 

Energinets prissætning af afbrydelig kapacitet er generel og retter sig til alle transport-

kunder, som transporterer gas i transmissionssystemet. Forsyningstilsynet vurderer i lig-

hed med tidligere tarifrelaterede afgørelser, at ingen enkelt transportkunde i det danske 

system bliver berørt af, at Energinet udbyder afbrydelig kapacitetsprodukter på Ellund 

Entry på en måde, der stiller den/de pågældende transportkunde(r) væsentligt anderle-

des i forhold til de øvrige transportkunder i systemet. Forsyningstilsynet bemærker, at 

der er ca. 22 aktive transportkunder i det danske system. Forsyningstilsynet vurderer, at 

udgangspunktet er, at ingen individuelle transportkunder er forvaltningsretlige parter i 

sagen.   

HØRING 

 

Energinets høring af markedet 

Energinet har som forberedelse af Tyra-nedlukningen siden marts 2017 haft drøftelser 

med transportkunderne om mulige værktøjer til at optimere kapacitetsudnyttelsen af El-

lund Entry. Det gælder på User Group (4. oktober 2017) og på flere Shippers Forum i 

den mellemliggende periode. Et af de drøftede redskaber har været muligheden for at 

tilbyde afbrydelig kapacitet på Ellund Entry. På seneste Shippers Forum den 5. septem-

ber 2019, hvor Forsyningstilsynet deltog, præsenterede Energinet det konkrete udspil 

om udbud af afbrydelig kapacitetsprodukter på Ellund Entry. Prissætningen blev ligele-

des fremlagt. Der har ikke været kritiske bemærkninger fra transportkunderne på hver-

ken User Groups eller Shippers Forum. Energinet har endvidere haft udkast til Regler 

for Gastransport 19.0 samt prisbladet med tariffer fra 1. oktober 2019 – hvoraf afbrydelig 

kapacitet i Ellund Entry og prissætningen heraf fremgår - i offentlig høring i perioden 22. 

august 2019 til 6. september 2019. Energinet har ikke modtaget høringssvar.  

 

Energinets overvejelser om at indføre afbrydelig kapacitetsprodukt på Ellund Entry pr. 

1. oktober 2019 blev endvidere fremlagt i et tillæg til Energinets Final Consultation Do-

cument af 12. oktober 2018. Dette tillæg har Energinet haft i offentlig høring i perioden 

16. oktober 2018 til 16. november 2018.  

 

Forsyningstilsynets høring 

Som følge af at der er tale om genaktivering af et produkt, som allerede tilbydes på de 

øvrige punkter i systemet, og idet flere af elementerne i afbrydelighedsproduktet fuld-

stændig følger kravene i NC TAR og NC CAM, og fordi der har været en omfattende 

dialog og høring af markedet om konceptet i de seneste to år – uden dette har givet 

anledning til kritiske bemærkninger fra transportkunderne - har Forsyningstilsynet vur-

deret, at det ikke er nødvendigt at sende udkast til afgørelse i offentlig høring.  

 

Energinet er forvaltningsretlig part i sagen, og Energinet er derfor blevet hørt om såvel 

de faktuelle oplysninger (27. september 2019) og udkast til afgørelse (30. september 
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2019) og havde ingen bemærkninger hertil. Energinet har været indforstået med en me-

get kort høringsproces, givet at det er en relativ ukompliceret sag og givet, at prissæt-

ningen (rabatniveauet) skal være godkendt af Forsyningstilsynet senest den 1. oktober 

2019. 

 

RETSGRUNDLAG 

NC CAM  

 

De grundlæggende krav til TSO’ens udbud af afbrydelig kapacitet, fx hvornår afbryde-

lig kapacitet må udbydes, og hvordan prisen skal fastsættes fremgår af Kommissio-

nens forordning (EU) 2017/459 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netregel om 

kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmissionssystemer (NC CAM), jf. artikel 32: 

  

Artikel 32 Tildeling af afbrydelige tjenester 

1.Fra den 1. januar 2018 må transmissionssystemoperatører kun udbyde standard-

kapacitetsprodukter for afbrydelig kapacitet for en periode på mere end et døgn, hvis 

det tilsvarende måneds-, kvartals- eller årsstandardkapacitetsprodukt for uafbrydelig 

kapacitet blev solgt med et auktionstillæg, var udsolgt eller ikke blev udbudt.  

 

2.Transmissionssystemoperatører udbyder et dagsprodukt for afbrydelig kapacitet i 

begge retninger i sammenkoblingspunkter, hvor det respektive standardkapacitets-

produkt for uafbrydelig kapacitet var udsolgt et døgn frem eller ikke blev udbudt. I 

énvejssammenkoblingspunkter, hvor der kun udbydes uafbrydelig kapacitet i den ene 

retning, skal transmissionssystemoperatører mindst udbyde et dagsprodukt for afbry-

delig kapacitet i den anden retning.  

 

3.Hvis der udbydes afbrydelig kapacitet, må den ikke påvirke mængden af udbudt 

uafbrydelig kapacitet negativt. Transmissionssystemoperatører må ikke reservere ka-

pacitet, der kan udbydes som uafbrydelig kapacitet, med henblik på at udbyde den 

som afbrydelig kapacitet.  

 

4.I det omfang der udbydes andre produkter for afbrydelig kapacitet end dagsproduk-

ter, gælder de samme standardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet også for 

afbrydelig kapacitet, for så vidt angår produkternes varighed.  

 

5.I det omfang der udbydes afbrydelig kapacitet, tildeles den via en auktionsproces 

med undtagelse af afbrydelig intradag-kapacitet.  

 

6.Afbrydelig intradag-kapacitet tildeles ved hjælp af en overnomineringsprocedure.  

 

7.Afbrydelig intradag-kapacitet tildeles kun, når uafbrydelig kapacitet, uanset om det 

er teknisk kapacitet eller yderligere kapacitet, er udsolgt.  

8.Hvis der afholdes auktioner for afbrydelige produkter, som er længere end intradag-

produkter, offentliggør transmissionssystemoperatørerne om muligt de mængder af 

afbrydelig kapacitet, der udbydes, inden auktionsprocessen begynder. 
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9.Hvis der udbydes afbrydelig kapacitet, tildeles denne på en separat auktion, efter at 

uafbrydelig kapacitet af ens varighed er blevet tildelt, men inden auktionen over uaf-

brydelig kapacitet med kortere varighed begynder — med undtagelse af afbrydelig 

intradag-kapacitet.  

 

10.Hvis der udbydes auktioner over afbrydelig kapacitet, gennemføres disse i over-

ensstemmelse med samme designprincipper og tidsrammer, som gælder for uafbry-

delig kapacitet. De nøjagtige tidsrammer, der gælder for auktioner over afbrydelig ka-

pacitet, skal fremgå i detaljer i auktionskalenderen — med undtagelse af afbrydelig 

intradag- kapacitet. For så vidt angår årlige årskapacitetsauktioner, årlige kvartalska-

pacitetsauktioner og alle rullende månedskapacitetsauktioner underretter transmissi-

onssystemoperatørerne en uge inden auktionsstart netbrugerne om mængden af af-

brydelig kapacitet, der udbydes. Hvis en auktion for uafbrydelig kapacitet ikke er lukket 

på den planlagte startdag for afbrydelig kapacitet, må auktionerne for afbrydelig ka-

pacitet ikke åbne senere end den næste hverdag efter lukningen af de respektive 

auktioner for uafbrydelig kapacitet. I sådanne tilfælde, skal enhver ændring i den ud-

budte mængde meddeles mindst 12 timer før den respektive auktion for afbrydelig 

kapacitet. 

 

Begrebet overnomineringsprocedure defineres i artikel 3, nr. 25: 

 

Artikel 3, nr. 25: 

25) »overnominering«:netbrugere, der opfylder mindstekravene vedrørende fremsen-

delse af nomineringer, har ret til at anmode om afbrydelig kapacitet på et hvilket som 

helst tidspunkt af dagen ved at fremsende en nominering, som øger det samlede antal 

af deres nomineringer til et niveau, der er højere end den kapacitet, som der er indgået 

aftale om. 

 

NC TAR 

 

Kommissionsforordning (EU) Nr. 2017/460 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en net-

regel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas (NC TAR) fastsætter i artikel 

16, hvorledes mindstepriserne for en TSO’ afbrydelige kapacitetsprodukter skal fastsæt-

tes. Artikel 16 indeholder endvidere en formel, der skal anvendes ved TSO’ens bereg-

ning af niveauet for den rabat, der skal gives på afbrydelige kapacitetsprodukter. 

 

Artikel 16 Beregning af mindstepriser for standardkapacitetsprodukter for afbry-

delig kapacitet  

 

1.Mindstepriserne for standardkapacitetsprodukter for afbrydelig kapacitet beregnes 

ved at gange mindstepriserne for de respektive standardkapacitetsprodukter for uaf-

brydelig kapacitet, beregnet som fastsat i artikel 14 eller 15, alt efter, hvad der er re-

levant, med forskellen mellem 100 % og niveauet af en forudgående rabat beregnet 

som beskrevet i stk. 2 og 3.  

 

2.En forudgående rabat beregnes efter følgende formel:  

 

Diex-ante = Pro × A × 100 %  
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Hvor: Diex-ante er niveauet af en forudgående rabat. 

 

Pro-faktoren er sandsynligheden for afbrydelse, som fastsættes eller godkendes i 

overensstemmelse med artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF i medfør af 

artikel 28, og som henviser til den pågældende type standardkapacitetsprodukt for 

afbrydelig kapacitet  

 

A er den justeringsfaktor, der fastsættes eller godkendes i overensstemmelse med 

artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF i medfør af artikel 28, og som anvendes 

til at afspejle den anslåede økonomiske værdi af typen af standardkapacitetsproduktet 

for afbrydelig kapacitet, beregnet for hver, nogle eller alle sammenkoblingspunkter, 

og som ikke må være mindre end 1.  

 

3. Pro-faktoren der er nævnt i stk. 2, skal beregnes for hvert, nogle eller alle sammen-

koblingspunkter pr. type standardkapacitetsprodukt for afbrydelig kapacitet, som ud-

bydes, i henhold til følgende formel på grundlag af forventede informationer om form-

lens komponenter:  

 

 

 

hvor:  

 

N er forventningen om antallet af afbrydelser i perioden D 

 

Dint er den gennemsnitlige varighed af de forventede afbrydelser, udtrykt i timer D er 

den samlede varighed af den pågældende type standardkapacitetsprodukt for afbry-

delig kapacitet udtrykt i timer  

 

CAPav. int er den forventede gennemsnitlige mængde afbrudt kapacitet for hver af-

brydelse, idet mængden er relateret til den pågældende type standardkapacitetspro-

dukt for afbrydelig kapacitet  

 

CAP er den samlede mængde afbrydelig kapacitet for den pågældende type stan-

dardkapacitetsprodukt for afbrydelig kapacitet.  

 

4.Som et alternativ til at anvende en forudgående rabat i henhold til stk. 1 kan den 

nationale reguleringsmyndighed beslutte at anvende en efterfølgende rabat, hvorved 

netbrugerne kompenseres i forhold til de faktiske afbrydelser. En sådan efterfølgende 

rabat kan kun bruges i sammenkoblingspunkter, hvor der ikke var nogen afbrydelse 

af kapacitet på grund af fysiske kapacitetsbegrænsninger i det foregående gasår.  

 

Den efterfølgende kompensation for hver dag, hvor der skete en afbrydelse, skal være 

lig med tre gange mindsteprisen for dagsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig 

kapacitet. 

 

Det følger endvidere, at den nationale regulator skal træffe en begrundet beslutning om 

niveauet af de rabatter, der er fastsat i artikel 16, jf. artikel 28: 
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Artikel 28 Høringer om rabatter, multiplikatorer og sæsonfaktorer  

 

1.På samme tid som den endelige høring i overensstemmelse med artikel 26, stk. 1, 

skal den nationale reguleringsmyndighed foretage en høring af de nationale re-

guleringsmyndigheder i alle direkte forbundne medlemsstater og de relevante in-

teresseparter om følgende:  

 

a) niveauet af multiplikatorer 

b) hvis det er relevant, niveauet af sæsonfaktorer og beregningerne fastsat i artikel 15  

c) niveauet af rabatter, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, og artikel 16.  

 

Efter afslutningen af høringen træffes en begrundet beslutning i overensstemmelse 

med artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF om de aspekter, der er nævnt i 

litra a)-c) i dette stykke. Hver national reguleringsmyndighed skal overveje de syns-

punkter, der fremsættes af nationale reguleringsmyndigheders i direkte forbundne 

medlemsstater.  

 

2.De efterfølgende høringer gennemføres hver tarifperiode fra datoen for beslutnin-

gen nævnt i stk. 1. Efter hver høring og som fastsat i artikel 32, litra a), skal den nati-

onale reguleringsmyndighed træffe og offentliggøre en begrundet beslutning om de 

aspekter, der er nævnt i stk. 1, litra a)-c).  

 

Gasforordningen 
 

Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betin-

gelserne for adgang til naturgastransmissionsnet indeholder et generelt gennemsigtig-

hedskrav for TSO’ens tarifering, jf. artikel 13: 
 

Uddrag af artikel 13: 
 

 
Artikel 13 
 
Tariffer for netadgang 
 
1. De tariffer eller metoder til beregning af disse, som transmissionssystemoperatø-
rer anvender, og som er godkendt af deregulerende myndigheder i medfør af artikel 
41, stk. 6, i direktiv2009/73/EF, samt de tariffer, der er offentliggjort i medfør af arti-
kel 32, stk. 1, i samme direktiv, skal være gennemsigtige, tilgodese behovet for sy-
stemintegritet og forbedring deraf og afspejlede faktiske omkostninger, for så vidt så-
danne omkostninger svarer til en effektiv og strukturelt sammenlignelig netoperatørs 
omkostninger og er gennemsigtige, samtidig med at de giver et rimeligt investerings-
afkast, og der skal, hvor det er rimeligt, tages hensyn til de regulerende myndighe-
ders benchmarking af tariffer. Tarifferne eller metoderne til beregning af disse skal 
anvendes på en ikke-diskriminerende måde. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Det følger af NC TAR artikel 28, at regulator skal træffe en begrundet beslutning om 

niveauet af den rabat, som skal gælde for transportkundernes køb af afbrydelig kapaci-
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tet. Energinet ønsker fra den 1. oktober 2019 at kunne tilbyde transportkunderne afbry-

delig kapacitet på Ellund Entry i de perioder, hvor uafbrydelig kapacitet er udsolgt. For-

syningstilsynet skal derfor formelt godkende Energinets prissætning af afbrydelig kapa-

citet på Ellund Entry.  

 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at Energinet siden 2006 har udbudt afbry-

delig kapacitet på Ellund og Dragør (nu JEZ) punktet, og at Energinets priser for disse 

afbrydelige produkter er fastsat med henblik på at afspejle risikoen for afbrud. Dette 

følger kravet i NC CAM og NC TAR. 

 

Forsyningstilsynet skal endvidere bemærke, at Energinets ønske om at genindføre mu-

ligheden for i visse perioder at kunne tilbyde afbrydelig kapacitet på Ellund Entry især 

skal ses som et redskab til at kunne optimere anvendelsen af transportkapaciteten på 

Ellund. Forsyningstilsynet noterer sig derudover, at Energinet kun forventer at skulle ak-

tivere salget af afbrydelig kapacitet på punktet i begrænsede perioder eller slet ikke.  

 

I forhold til at Energinet ikke vil sælge den afbrydelige kapacitet, før al uafbrydelig kapa-

citet er udsolgt, skal det bemærkes, at dette princip følger kravet i NC CAM artikel 32, 

stk. 2, om at TSO’en skal udbyde et dagsprodukt for afbrydelig kapacitet, når kapaciteten 

er udsolgt eller ikke bliver udbudt. Rent faktisk er Energinet forpligtet til at udbyde afbry-

delig kapacitet, når al uafbrydelig kapacitet er udsolgt. Derfor er det efter Forsyningstil-

synets vurdering i tråd med NC CAM, at Energinet genindfører muligheden for, at Ener-

ginet med kort varsel (fra dag til dag) kan udbyde dette afbrydelighedsprodukt, hvis det 

skulle blive nødvendigt – og særligt under Tyra-nedlukningen, når der er større risiko for 

begrænsninger i den tekniske kapacitet. 

 

Forsyningstilsynet vil i det følgende vurdere Energinets to afbrydelighedsprodukter på 

Ellund Entry.  

 

Afbrydelig day ahead kapacitet 

 

Energinets tildeling/salg af afbrydelig day ahead kapacitet på Ellund Entry vil ske efter 

auktion på PRISMA, hvilket følger kravet om, at afbrydelig kapacitet, med undtagelse af 

within-day kapacitet, skal tildeles via en auktionsproces, jf. NC CAM, jf. artikel 32, stk. 5 

 

Forsyningstilsynet konstaterer endvidere, at Energinet anvender formlen til fastsættelse 

af rabat på afbrydelige kapacitetsprodukter jf. artikel 16 i NC TAR. 

 

Energinet har ikke empiriske data om sandsynligheden for afbrud fra de seneste år til at 

indsætte i formlen, og de parametre og værdier, som Energinet har anvendt i prisbereg-

ningen, er derfor baseret på et skøn. Skønnet er baseret på Energinets erfaring med 

afbrydelig kapacitet på Ellund fra perioden 2006 – 2013.  

 

Forsyningstilsynet har ikke grundlag for at vurdere sandsynligheden for afbrud, og For-

syningstilsynet finder, at skønnet fra Energinet er sagligt og baseret på de bedst mulige 

forudsætninger. Det er på den baggrund Forsyningstilsynets vurdering, at Energinets 

rabat på afbrydelig day ahead kapacitet på Ellund Entry på 10 pct. kan godkendes.  
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Forsyningstilsynet skal i forlængelse heraf bemærke, at såfremt Energinets konkrete 

erfaringer for det kommende gasår (2019/2020) viser, at procentsatsen på 10 pct. ikke 

afspejler de aktuelle forhold, så skal Energinet så hurtigt som det er praktisk muligt ju-

stere procentsatsen, så den bedre afspejler risikoen for afbrud, jf. NC TAR artikel 16.  

Hvis Energinet ønsker at ændre procentsatsen – baseret på at Energinet får bedre mu-

ligheder for at vurdere sandsynligheden for afbrud – så skal Energinet begrunde og fo-

relægge Forsyningstilsynet den nye procentsats til selvstændig godkendelse. 

 

Afbrydelig within-day kapacitet 

 

Forsyningstilsynet konstaterer indledningsvist, at Energinets tildeling af afbrydelig 

within-day kapacitet sker ved afbrydelig overnominering, hvilket er i overensstemmelse 

med NC CAM, jf. artikel 32, stk. 6. 

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at Energinets prissætning af den afbrydelige 

within-day kapacitet – som konkret er day ahead prisen gange transportkundens max 

time i gasdøgnet – svarer til det princip, som Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) i 2016 

har godkendt for ”overleverancer”, dvs. at der sker en automatisk tildeling af døgnkapa-

citet i forhold til transportkundens aktuelle transporterede mængde i det pågældende 

døgn.  

 

Forsyningstilsynet finder, at en afbrydelig overnomineringsprocedure – hvor transport-

kunden nominerer ud over den på forhånd reserverede kapacitet - kan sidestilles med 

princippet om ”overleverance” i forhold til den måde kapaciteten bliver tildelt på, og der-

for finder Forsyningstilsynet, at det er sagligt og i tråd med et generelt objektivitetsprin-

cip, at der anvendes en tilsvarende prisberegningsmekanik for afbrydelig overnomine-

ring af within-day kapacitet. 

 

Forsyningstilsynet finder ikke anledning til at kræve, at der i stedet skal sættes en rabat 

eller betales within-day prisen for den afbrydelige within-day kapacitet. Forsyningstilsy-

net lægger her særlig vægt på, at transportkunden ikke bliver opkrævet betaling i de 

situationer, hvor transportkunden ikke får transporteret den overnominerede kapacitet. 

Transportkunden opkræves alene betaling, hvis den overnominerede mængde rent fak-

tisk kommer fysisk gennem Ellund Entry. Derfor finder Forsyningstilsynet det ikke nød-

vendigt at skulle kompensere transportkunden via en rabat, da transportkunden netop 

ikke har nogen tariferingsmæssig risiko ved eventuel afbrud af den pågældende 

mængde.  

 

Transportkunden løber således en større økonomisk risiko ved at købe afbrydelig day 

ahead kapacitet end afbrydelig within-day kapacitet, hvorfor det er rimeligt, at der relativt 

set er forskel i prisen på de to produkter. Det er i øvrigt i tråd med NC TAR artikel 28, at 

prisen for det afbrydelige produkt skal afspejle den økonomiske værdi.  

 

Forsyningstilsynet skal imidlertid bemærke, at det af hensyn til det generelle gennem-

sigtighedskrav i forhold til tarifering, jf. den europæiske gasforordnings artikel 13, stk. 1, 

skal være tydeligt for transportkunderne, hvornår det er muligt for dem at ”reservere” 

afbrydelig within-day kapacitet via en overnomineringsprocedure. Dette kunne Energinet 

sikre ved fx at informere alle registrerede transportkunder direkte eller via Energinet on-
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line eller på anden måde, hvor transportkunderne bliver gjort samtidigt og kollektivt op-

mærksom på, at Energinet nu udbyder afbrydelig within-day kapacitet. Det skyldes, at 

produktet - modsat afbrydelig day ahead kapacitet - ikke bliver udbudt på PRISMA. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Iben Hvilsted-Olsen (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5375 

IHO@forsyningstilsynet.dk 


