
 

 

 

Forsyningstilsynets vurdering af priser på tilbagefaldsprodukterne på na-
turgasområdet 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at priserne på de såkaldte tilbagefaldsprodukter ikke overstiger priserne 

på de hidtidige forsyningspligtprodukter. Tilbagefaldsprodukterne udbydes i alle tre forsyningsområder af 

Energi Fyn Energihandel A/S (Energi Fyn Energihandel A/S skiftede i oktober 2018 navn fra NGF Nature 

Energy A/S til Energi Fyn Energihandel A/S)  

Priser på tilbagefaldsprodukterne for de sidste tre måneder 

Måned-år Forsyningsområde Produktnavn 
Pris på tilbage-
faldsproduktet 

Pris på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt 

Prisforskel Prisforskel 

   Kr./m3 Kr./m3 Kr./m3 Pct. 

aug-19 Dansk Gas Distribution 
(tidl. DONG Energy) 

Dansk Dagspris 
1,216 1,216 0,00 0% 

 HMN Dansk Dagspris 
1,216 1,216 0,00 0% 

 Dansk Gas Distribution  
Tidligere (NGF Nature 
Energy) 

Dansk Dagspris 
Fyn 

1,238 1,238 0,00 0% 

sep-19 Dansk Gas Distribution 
(tidl. DONG Energy) 

Dansk Dagspris 
1,231 1,231 0,00 0% 

 HMN Dansk Dagspris 
1,231 1,231 0,00 0% 

 Dansk Gas Distribution  
Tidligere (NGF Nature 
Energy) 

Dansk Dagspris 
Fyn 

1,253 1,253 0,00 0% 

sep-19 Dansk Gas Distribution 
(tidl. DONG Energy) 

Dansk Dagspris 
1,412 1,411 0,00 0% 

 HMN Dansk Dagspris 
1,412 1,411 0,00 0% 

 Dansk Gas Distribution  
Tidligere (NGF Nature 
Energy) 

Dansk Dagspris 
Fyn 

1,434 1,433 0,00 0% 

Noter: 1) Priserne er inkl. transmission i Danmark, men ekskl. distribution, afgifter og moms.    

Pris på tilbagefaldsprodukt 

Prisen på tilbagefaldsprodukterne er den faktiske pris på selskabets tilbagefaldsprodukter i den pågældende 

måned. Det er denne pris Forsyningstilsynet fører tilsyn med og skal sikre, ikke overstiger prisen på det hidti-

dige forsyningspligtprodukt. Energi Fyn Energihandels tilbagefaldsproduktpriser er per 1. januar 2017 baseret 

på TTF Monthly Index. Tidligere var de baseret på Gaspoint Nordic (GPN) Spot Index og blev derfor først 

opgjort efter udgangen af leveringsmåneden, da GPN Spot Index for maj 2016 er tilgængeligt primo juni 2016. 

Forventet pris på det hidtidige forsyningspligtprodukt  

For at sikre, at selskabets priser på tilbagefaldsprodukterne ikke overstiger prisen på det hidtidige forsynings-

pligtprodukt, beregner Forsyningstilsynet hver måned den forventede pris på det hidtidige forsyningspligtpro-

dukt for hvert forsyningsområde. De forventede priser på de hidtidige forsyningspligtprodukter beregnes som 

den aktuelle pris for TTF Monthly Index plus aktuelle transmissionsomkostninger plus godkendte tillæg for 

bevillingsperioden fra maj 2013 til april 2016. Forsyningspligtproduktpriserne for måned t beregnes ved brug 

af TTF Monthly Index med levering i måned t, som er tilgængelig den sidste handelsdag i måned t-1.      

Prisforskel 

Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af forskellen mellem priserne på tilbagefaldsprodukterne og den 

forventede pris på de hidtidige forsyningspligtprodukter, om der er basis for at tage kontakt til det enkelte 

selskab i de tilfælde, hvor den faktiske pris overstiger den forventede pris. 


