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Sæsonfaktorer i tariffen for Ellund-  
punktet under Tyra-nedlukningen 

 

RESUMÉ   

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse, at Energinet Gas TSO A/S kan ind-

føre sæsonfaktorer på transmissionstariffen i grænsepunktet mellem Danmark og Tysk-

land (Ellund-punktet) fra den 1. oktober 2020 indtil den 1. oktober 2022. Forsyningstilsynet 

godkender også det anmeldte niveau for sæsonfaktorer.  

 

Energinet Gas TSO A/S (Energinet) har den 15. marts 2019 anmeldt en metode til god-

kendelse hos Forsyningstilsynet. Med metoden ønsker Energinet at indføre såkaldte sæ-

sonfaktorer på det dansk-tyske grænsepunkt, Ellund, i den periode, hvor det danske gas-

felt, Tyra, er lukket helt ned, og hvor der således kun kan komme gas til Danmark fra 

Tyskland. Sæsonfaktorer skal kun gælde for gastransport mellem Tyskland og Danmark 

(entry og exit Ellund).   

 

Formålet med sæsonfaktorer er at styrke forsyningssikkerheden under Tyra-nedlukningen. 

Det grundlæggende problem i forhold til forsyningssikkerheden er således, at kapaciteten 

i Ellund-punktet er mindre end det forventede gasforbrug i Danmark og Sverige om vinte-

ren. Med sæsonfaktorer på transmissionstariffen i Ellund-punktet bliver det dyrere for 

transportkunderne at importere gas via Ellund-punktet med kort varsel og om vinteren, 

mens det bliver billigere at disponere mere langsigtet og købe årskapacitet i punktet for at 

importere mere gas om sommeren og lægge det på lager til brug om vinteren. Metodean-

meldelsen fra Energinet har derfor også konsekvenser for det danske lagerselskab, Gas 

Storage Denmark A/S (GSD), og for kunderne hos lagerselskabet. Energinet og Gas 

Storage Denmark er begge helejede datterselskaber i Energinet SOV, som er ejet af den 

danske stat.   

 

Forsyningstilsynet har vurderet metodeanmeldelsen og de anmeldte sæsonfaktorer, og 

finder som udgangspunkt, at det er sagligt at indføre sæsonfaktorer på Ellund-punktet un-

der Tyra-nedlukningen, hvor gas fra Tyskland skal dække hele det danske og svenske 

forbrug. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at det er muligt at bruge sæsonfaktorer som et tarifelement 

for at fremme en effektiv systemdrift efter den europæiske netregel for harmoniserede 

transmissionstarifstrukturer (NC TAR), og niveauet for sæsonfaktorer lever formelt op til 

de specifikke krav til beregning af niveauet for sæsonfaktorer, som er fastsat i NC TAR.   

  

Forsyningstilsynet finder, at sæsonfaktorer kan være egnet til at bidrage til at få en mere 

økonomisk effektiv udnyttelse af Ellund-punktet Tyra-nedlukningen udgør, således at der 

kan komme en øget gasimport fra Tyskland om sommeren, hvor der er kapacitet nok. 
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Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Tyra-nedlukningen udgør en helt ekstraordinær pe-

riode og udfordring for det danske gassystem, hvor forsyningssikkerheden er presset til 

det yderste. Og Forsyningstilsynet bemærker, at både de nationale myndigheder og na-

turgasvirksomhederne – herunder lagerselskaber - har ansvaret for forsyningssikkerhe-

den. Forsyningstilsynet vurderer, at dette giver hjemmel til at gennemføre tiltag, der ind-

drager hele gasinfrastrukturen – herunder de to danske lagre. Det giver også hjemmel til 

at belønne en vis markedsmæssig adfærd og ”straffe” en anden adfærd i en unik situation, 

hvor infrastrukturen og forsyningssikkerheden er presset. Forsyningstilsynet er således 

klar over, at enkelte typer af transportkunder kan opleve en forringet fleksibilitet som følge 

af metoden. Forsyningstilsynet finder dog, at de gener, som det kan medføre for enkelte 

typer af transportkunder, er proportionale og rimelige set i lyset af det overordnede formål, 

som metoden skal opfylde.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der er tale om en kortvarig ændring i tarifstrukturen, 

og at evt. gener for visse typer transportkunder derfor er begrænset i tid, jf. at godkendel-

sen kun gælder for to gasår. Forsyningstilsynet finder, at ethvert tiltag under Tyra-nedluk-

ningen nødvendigvis vil kunne virke mere indgribende for visse typer transportkunder end 

for andre – men dette gøre ikke tiltaget diskriminerende. Der er tale om et tarifelement af 

generel karakter. 

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet har et operationelt og overordnet ansvar 

for forsyningssikkerheden, og Energinet skal foretage det nødvendige for at sikre, at der 

til enhver tid er tilstrækkelig transmissionskapacitet til at forsyne det danske marked. For-

syningstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at Ellund-punktet ikke kan forsyne det 

danske marked om vinteren under Tyra-nedlukningen – dvs. forsyningssikkerheden for 

Danmark og Sverige kan ikke garanteres på dagen – og at det derfor er nødvendigt at føre 

gas til Danmark mere jævnt over gasåret under Tyra-nedlukningen. Sæsonfaktorer kan 

være et egnet middel hertil, og Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den nationale regu-

leringsmyndighed i en afgørelse om sæsonfaktorer grundlæggende skal tage hensyn til 

sæsonfaktorernes bidrag til at ”lette den økonomiske og effektive udnyttelse af infrastruk-

turen. Infrastrukturen omfatter både transmissionssystemet og lagersystemet. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at to danske naturgaslagre og transmissionssystemet til-

sammen kan dække det danske og svenske gasbehov under Tyra-nedlukningen - selv om 

vinteren. Hvis gasmarkedets aktører har en (økonomisk) effektiv adgang til begge disse 

infrastrukturer – og hvis transmission og lager bliver brugt effektivt - som det historisk er 

sket - så er der grundlæggende ikke noget problem i forhold til forsyningssikkerheden, og 

Energinet behøvede så ikke indføre sæsonfaktorer i Ellund-punktet. Energinet kan siges 

at have et udvidet systemansvar, som også omfatter lager som kritisk infrastruktur under 

Tyra-nedlukningen, og det er dette ansvar, som betinger indførelsen af sæsonfaktorer. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet ifølge sektorlovgivningen skal drive gassyste-

met samfundsøkonomisk effektivt og sikkert, og Forsyningstilsynet finder, at en effektiv og 

sikker systemdrift understøtter både samfundsøkonomien og forsyningssikkerheden. En 

bristet forsyningssikkerhed medfører således i sig selv store samfundsøkonomiske tab for 

både Danmark og Sverige. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der samlet set ikke kom-

mer tarifstigninger for transportkunderne (og dermed forbrugerne) ved at indføre sæson-

faktorer. Der kan komme en anderledes fordeling af tarif-indtægter henover gasåret, men 

samlet set giver tiltaget ikke tarifstigninger, idet metoden ikke giver nye omkostninger for 

Energinet, som skal indregnes i Energinets tariffer. 
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Forsyningstilsynet konstaterer, at den danske gaslagerforretning (GSD) også kan komme 

til at tjene på metodeanmeldelsen, idet formålet med at indføre sæsonfaktorer er at impor-

tere mere gas om sommeren og fylde gassen på lager til vintersæsonen, hvor gasforbruget 

er større end transport-kapaciteten i Ellund. Forsyningstilsynet lægger dog vægt på, at der 

ikke er tale om en direkte økonomisk støtte til GSD, men en afledt effekt.  

 

Forsyningstilsynet finder, at det er sagligt og nødvendigt, når Energinet inddrager lager i 

sin helhedsvurdering af, hvad der skal til for at drive gassystemet effektivt under Tyra-

nedlukningen, idet Energinet ikke har tilstrækkelig transportkapacitet i Ellund-punktet til at 

dække gasbehovet i Danmark og Sverige om vinteren under Tyra-nedlukningen, hvis gas-

forbruget svarer til de seneste års gennemsnitlige forbrug. De danske lagre skal fyldes 

tilstrækkeligt - og de skal fyldes i rette tid i sæsonen -  og det kan derfor være nødvendigt 

for Energinet at tage højde for lagermarkedets status i den måde, som Energinet dispone-

rer på for at sikre forsyningssikkerheden og en effektiv systemdrift. Forsyningstilsynet be-

mærker, at der er forhandlet adgang til lager i Danmark, og at et lagerselskab derfor selv 

sætter sine priser i et forhandlet adgangsregime, og at lagerselskabet og markedet som 

udgangspunkt selv må vurdere, hvad den ekstra værdi af lagerkapacitet er værd under 

Tyra-nedlukningen. Forsyningstilsynet kan ikke vurdere denne værdi, og Forsyningstilsy-

net har ikke hjemmel til at gribe ind i prissætningen på lagermarkedet.  

 

Forsyningstilsynet gør dog opmærksom på, at lagerselskabets monopolstatus udgør et 

problem, idet markedets aktører er nød til at fylde gas på lager (være kunde hos lagersel-

skabet) under Tyra-nedlukningen for at være sikker på at kunne levere gas til deres kunder 

om vinteren - og det er helt afgørende at denne lagerfyldning sker rettidigt. Dette kan med-

føre, at transportkunderne er tvunget til at købe lagerkapacitet hos GSD til en given pris 

for at nå at få deres lager fyldt rettidigt, selvom prisen fra deres synspunkt er for høj. Det 

er et dilemma for markedets aktører – herunder Energinet - når GSD melder ud, at de 

udmeldte lagerpriser er udtryk for en prisstrategi med et fast afkastkrav, som selskabet 

holder fast i, og som markedet må acceptere - eller ikke acceptere - med de uholdbare 

konsekvenser, som dette i så fald medfører. Dette skaber en situation, hvor GSD’s mono-

pol på dansk lagerkapacitet i realiteten sætter den forhandlede adgang ud af kraft, og hvor 

der skabes stor usikkerhed og store risici, som markedet og Energinet må reagere på – 

for Energinets vedkommende ved f.eks. at foreslå et tiltag som sæsonfaktorer. Energinet 

har alene ansvaret for transmissionssystemet og den effektive drift af dette system, men 

Energinet har ret og pligt til at tænke i helheden og inddrage den samlede infrastruktur i 

det løsninger, som Energinet præsenterer for at hjælpe systemet gennem Tyra-nedluknin-

gen.  

 

Dette betyder også, at Energinet må tage bestik af lagersituationen og de meldinger, som 

kommer fra lagermarkedets aktører. Energinet kan ikke afvente, at der udspiller sig et 

scenarie, hvor lagerkunder venter (for længe) med at købe lagerkapacitet for at presse 

lagerselskabet til at sætte sine priser ned, mens lagerselskabet afviser eller venter (for 

længe) med at sætte sine priser ned for ikke at fravige en bestemt prisstrategi, som sel-

skabets ledelse har besluttet at holde fast i uafhængigt af, hvad aktørerne siger og gør. 

Dette kan resultere i, at lagrene bliver fyldt for sent på året, og så er forsyningssikkerheden 

i realiteten truet i lige så høj grad, som hvis de slet ikke bliver fyldte.   

 

Forsyningstilsynet bemærker dog, at de to danske lagre historisk er blevet fyldte hvert år 

- også når sommer/vinter spreadet har været lavt, og der er kun endnu mere grund til at 

tro, at de vil blive fyldte – og fyldt rettidigt – hvis GSD og lagermarkedet kunne mødes i en 

kommerciel (forhandlet) prissætning, der sandsynligvis i sig selv ville resultere i højere 
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lagerpriser, da værdien af lager for markedet må formodes at være højere end normalt 

under Tyra-nedlukningen.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at GSD har fastsat lagerpriser med udgangspunkt i selska-

bets egen vurdering af den ekstra værdi, som lager har (bør have) under Tyra-nedluknin-

gen, og at denne vurdering   tager udgangspunkt i selskabets omkostninger tillagt en vis 

forrentning – i mangel af markedssignaler. Forsyningstilsynet bemærker, at det ”afkast-

krav”, som GSD indregner i sine priser, ikke er uforholdsmæssigt, når kravet f.eks. sam-

menlignes med den forrentning af kapitalomkostningerne, som de regulerende myndighe-

der typisk godkender for lagerselskaber i lande, hvor der er reguleret adgang til lager.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer også, at gasmarkedets aktører rent faktisk køber lagerka-

pacitet for øjeblikket, og Forsyningstilsynet har via markedsmøder erfaret, at markedet 

grundlæggende accepterer, at lager har en større værdi under Tyra-nedlukningen end den 

værdi, som sommer/vinter spreadet udtrykker.) under Tyra-nedlukningen. Forsyningstilsy-

net gør endelig opmærksom på, at det er lovgivers ansvar at ændre reguleringen for lager, 

hvis der vurderes at være tale om et strukturelt problem. Umiddelbart vurderer Forsynings-

tilsynet, at der er tale om en helt særlig og kortvarig situation, idet lager under normale 

omstændigheder er i konkurrence med andre fleksibilitets-instrumenter i gasmarkedet. 

Dette kan f.eks. være gasbørsen eller netop Ellund-punktet. 

 

Forsyningstilsynet finder, at det kan være svært at fastslå, hvordan sæsonfaktorer vil på-

virke den danske gasengrospris og der vil typisk være mange forhold, der påvirker engros-

prisen. Sæsonfaktorer kan dog i visse perioder – primært om vinteren - være med til at 

skubbe engrosprisen op, når der er stort pres på Ellund. Forsyningstilsynet vurderer dog, 

at stigningen i engrosprisen alene pga. sæsonfaktorer må forventes at være af begrænset 

størrelse. Engrosprisen på gas har afsmittende effekt på den danske detailpris på gas, og 

sæsonfaktorer forventes derfor heller ikke at påvirke detailprisen i væsentlig grad. Sæson-

faktorens betydning på detailpriserne vil i øvrigt også afhænge af transportkundernes kun-

deportefølje og den enkelte kundes aftale med gasleverandøren.   

 

Forsyningstilsynet finder samlet, at den anmeldte metode lever op til den europæiske net-

regel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer (NC TAR) – formelt og materielt - og 

at metoden i øvrigt lever op til naturgasforsyningsloven, Lov om Energinet og den euro-

pæiske gasforordning.  
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AFGØRELSE   

Forsyningstilsynet godkender, at Energinet Gas TSO A/S anvender en metode med sæ-

sonfaktorer på Ellund-punktet mellem Danmark og Tyskland (entry og exit Danmark) for 

gasårene 2020/2021 og 2021/2022 – dvs. fra den 1. oktober 2020 indtil den 1. oktober 

2022, jf. naturgasforsyningslovens § 36 a. Godkendelsen udløber således automatisk 

den 1. oktober 2022. Er der behov for en forlængelse eller en forkortelse – f.eks. fordi 

Tyra-nedlukningen bliver kortere eller længere end planlagt – så skal Forsyningstilsynet 

godkende en sådan forlængelse eller forkortelse særskilt med udgangspunkt i en ny an-

meldelse. 

 

Forsyningstilsynet godkender niveauet for de anmeldte sæsonfaktorer, og Forsyningstil-

synet konstaterer, at de ligger inden for de formelle rammer for sæsonfaktorer, som er 

angivet i den europæiske netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer, jf. arti-

kel 28, stk. 1, i NC TAR. 

 

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af artiklerne 13-15 og artikel 28 i NC 

TAR, artikel 13 i den europæiske gasforordning, artikel 3 i den europæiske forsyningssik-

kerhedsforordning, naturgasforsyningslovens § 11, § 12, § 15, og § 2 og § 12 i Lov om 

Energinet. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 
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SAGSFREMSTILLING  

Baggrund og formål med metodeanmeldelsen  

 

Energinet Gas TSO A/S (herefter Energinet) har den 15. marts 2019 anmeldt en metode 

til Forsyningstilsynet, hvor Energinet ønsker at indføre sæsonfaktorer i transporttarifferne 

på Ellund-punktet (både entry og exit) i den periode, hvor det danske gasfelt, Tyra, skal 

genbygges – dvs. i perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2022 (i det følgende kaldet 

Tyra-nedlukningen). Tyra-feltet leverer normalt omkring 90 pct. af den naturgas, som for-

bruges på det danske og svenske marked, så i denne periode skal næsten al gas til Dan-

mark og Sverige således i stedet importeres til Danmark via Ellund-punktet. Ellund er 

grænsepunktet mellem det danske og tyske transmissionssystem. Ud over import er der 

dog en dansk produktion af opgraderet biogas, som kan dække ca. 10 pct. af det forven-

tede danske forbrug.  

 

Energinets metodeanmeldelse er vedlagt sagen som bilag (bilag 1). 

 

Formålet med at indføre sæsonfaktorer på Ellund-punktet under Tyra-nedlukningen er 

fremme en mere effektiv udnyttelse af den danske gasinfrastruktur i den periode, hvor 

Tyra-feltet er lukket. Infrastrukturen omfatter både transmissionssystemet og de to danske 

lagre. En mere effektiv udnyttelse af infrastrukturen skal understøtte forsyningssikkerhe-

den under Tyra-nedlukningen. 

 
Sæsonfaktorer skal konkret tilskynde transportkunderne til at transportere mere gas til det 

danske marked om sommeren, hvor der er rigelig kapacitet i Ellund-punktet, i stedet for 

om vinteren, hvor kapaciteten i Ellund-punktet ikke er tilstrækkelig til at dække behovet for 

gas. Sæsonfaktorer gør det således billigere at transportere gas i sommerhalvåret og dy-

rere at transportere gas i vinterhalvåret. Sæsonfaktorerne tilskynder desuden til at købe 

kapacitet på årsbasis (årskontrakter) i stedet for kapacitet på kvartals-, måneds, og dags-

basis. Hvis der importeres mere gas (end nødvendigt) om sommeren, så skal denne gas 

nødvendigvis lægges på lager, så metodeanmeldelsen skal også ses som et tiltag, der 

kan sikre den nødvendige og rettidige lagerfyldning for de to danske lagre før vinterperio-

den. Sæsonfaktorer skal også give incitament til at lade gassen forblive i lager til det tidlige 

forår. 

En sæsonfaktor er en variabel faktor, som skal ganges på årskapacitetsproduktet (refe-

renceproduktet) for beregne tariffen for de standard kapacitetsprodukter, som er kortere 

end årskapacitet. Der er tale om kvartals-, måneds, og dagskapacitet. 

 

Sæsonfaktorer kan siges at være et del-element af den samlede tarifmetode for transport 

af gas i transmissionssystemet. Forsyningstilsynet godkendte den 28. maj 2019 Energi-

nets samlede tarifmetode efter den nye europæiske netregel, NC TAR. Energinet havde i 

forbindelse med NC TAR tarifmetoden anmeldt, at det gældende princip om ikke at have 

sæsonfaktorer i tarifferne skulle fastholdes med den begrundelse, at der ikke er kapaci-

tetsbegrænsninger i det danske transmissionssystem. Energinet blev dog undervejs i NC 

TAR processen klar over, at der kunne være behov for at genindføre sæsonfaktorer under 

Tyra-nedlukningen. Energinet og Forsyningstilsynet besluttede dog i samråd, at det ville 

være mest hensigtsmæssigt at behandle en sag om tidsbegrænsede sæsonfaktorer som 

en særskilt sag – også fordi NC TAR processen involverede ACER, som skulle udtale sig 

om den nationale tarifmodel, og ACER havde allerede modtaget det endelige danske me-

todeanmeldelse (Public Consultation Document) i efteråret 2018. 
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Før 2016 var sæsonfaktorer et element i den danske tarifmodel, men siden 1. oktober 

2016 har der ikke været sæsonfaktorer i tarifferne. Baggrunden for at Energitilsynet god-

kendte at fjerne sæsonfaktorerne i 2016 var, at der ikke længere var kapacitetsbegræns-

ninger i det danske transmissionssystem, og at de danske tariffer dermed blev harmoni-

serede med Tyskland, hvor der heller ikke var (er) sæsonfaktorer.   

 

Proces i forbindelse med anmeldelsen   

 

Forud for Energinets anmeldelse af den endelige metodeanmeldelse i marts 2019 havde 

Energinet et udkast til metodeanmeldelse i høring i gasmarkedet fra den 18. januar til den 

8. februar 2019, og Energinet har drøftet forslaget med markedets aktører bl.a. på et de-

dikeret User Group, som blev afholdt den 25. januar 2019. På baggrund af input fra mar-

kedets aktører udarbejdede Energinet en revideret metodeanmeldelse – bl.a. havde mar-

kedets aktører ønsket, at der kun skulle gælde sæsonfaktorer for Ellund-punktet og ikke 

de øvrige punkter i systemet.  

 

Energinets reviderede metodeanmeldelse var i høring i markedet fra den 20. februar 2019 

og en uge frem. Energinet har siden justeret sæsonfaktorerne endnu engang (mindre æn-

dringer) for at sikre, at forslaget formelt lever op til NC TAR, idet NC TAR fastsætter græn-

ser for, hvor høje sæsonfaktorerne må være. Det er denne justerede version af metode-

anmeldelsen, der er anmeldt, og som Forsyningstilsynet her skal vurdere. Energinet 

sendte samtidig sin metodeanmeldelse i høring i markedet en tredje gang, og Energinets 

modtagne høringssvar er vedlagt sagen som bilag (bilag 2). Forsyningstilsynet har foreta-

get en selvstændig høring af metodeanmeldelsen, og de høringssvar, som Forsyningstil-

synet har modtaget, er også vedlagt sagen som bilag (bilag 3). 

 

Energinets anmeldte metodeanmeldelse skulle efter sit indhold gældefor tre gasår – dvs. 

fra den 1. oktober 2019 til den 1. oktober 2022. Forsyningstilsynet meddelte i juni 2019 

Energinet, at det ikke var muligt at træffe afgørelse så hurtigt, at metoden ville kunne 

gælde for det første gasår af de tre anmeldte gasår, dvs. fra den 1. oktober 2019. Det 

skyldes, at Forsyningstilsynet i så fald skulle have truffet afgørelse i sagen allerede ved 

udgangen af maj 2019, idet nationale referencepriser og sæsonfaktorer skal meddeles til 

auktionsplatformen for det pågældende grænsepunkt (her PRISMA) senest én måned før 

den årlige europæiske auktion over årskapacitetsproduktet, som i 2019 blev afholdt den 

1. juli 2019. Dette fremgår af NC TAR. 

 

Forsyningstilsynet har efterfølgende spurgt Energinet, om Energinet fastholder og/eller 

ønskede at ændre i det anmeldte som følge af, at metoden nu kun kan få effekt for to fulde 

gasår, dvs. fra den 1. oktober 2020 indtil den 1. oktober 2022. Energinet har bekræftet 

over for Forsyningstilsynet, at Energinet ønsker at fastholde anmeldelsen uændret for en 

periode på to gasår i stedet for tre. 

 

Forsyningstilsynet har som led i oplysningen af sagen anmodet Energinet om at uddybe 

og redegøre for en række forhold, og Forsyningstilsynet har selv lavet en række beregnin-

ger og illustrationer for at kvalificere tilsynets vurdering. 
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ENERGINETS METODEANMELDELSE   

 

I dette afsnit præsenterer Forsyningstilsynet Energinets metodeanmeldelse, som Energi-

net har anmeldt den til Forsyningstilsynet.  

 

Transportkapaciteten i Ellund-punktet er ikke tilstrækkelig til alene at forsyne det danske 

og svenske gasmarked med tilstrækkelig gas om vinteren under Tyra-nedlukningen, og 

ifølge Energinet er det derfor vigtigt, at gasinfrastrukturen i Ellund udnyttes så effektivt som 

muligt i denne periode, hvilket kræver, at der transporteres gas ind i Danmark med et mere 

jævnt flow henover gasåret i perioden.  

 

Derfor ønsker Energinet at genindføre sæsonfaktorer på Ellund punktet i en midlertidig 

periode under Tyra-nedlukningen, således at gasmarkedets aktører bliver tilskyndet til at 

transportere mere gas om sommeren og lægge gassen på lager, så disse fyldes op i løbet 

af sommerperioden og tømmes igen i løbet af vinteren, når efterspørgslen er større end den 

maksimale transportkapacitet i Ellund.  

 

Entry-kapaciteten i Ellund er på 5,1 GW i døgnet (ca. 10 mio. m3 i døgnet), og det er ikke 

tilstrækkeligt til at dække det samlede forbrug af gas i Danmark og Sverige om vinteren. 

På kolde vinterdage kan det samlede danske og svenske forbrug af gas ifølge Energinet 

nå op på 17-19 mio. m3 i døgnet. Ellund-punktet har derfor ikke tilstrækkelig kapacitet til 

at forsyne det danske og svenske marked med gas om vinteren.  

 

Figur 1 og 2 (nedenfor) viser forsyningssituationen for henholdsvis 2018 og 2021.  

Figur 1 illustrerer en ”normal” forsyningssituation, hvor der kommer gas til markedet  

fra både Ellund og Nordsøen (Tyra-feltet), mens figur 2 illustrerer situationen under  

Tyra-nedlukningen, hvor produktionen/forsyningen af gas i Nordsøen er næsten stoppet.   

FIGUR 1 | GASFORBRUG I FORHOLD TIL TRANSPORTKAPACITET – 2018 

  

Kilde: Energinets metodeanmeldelse 

Note: Energinets prognose er baseret på et normal-år med gennemsnitstemperaturer   
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FIGUR 2 | GASFORBRUG I FORHOLD TIL TRANSPORTKAPACITET - 2021 

 

 

Kilde: Energinets metodeanmeldelse 

Note: Energinets prognose er baseret på et normal-år med gennemsnitstemperaturer   

Figur 1 viser, at den løbende produktion af gas fra Nordsøen stort set er tilstrækkelig til at 

dække det gennemsnitlige forbrug i løbet af hele året, når Tyra-feltet er produktivt. Kun i 

januar og februar er det gennemsnitlige forbrug en smule større end den løbende produk-

tion, og det vil da være nødvendigt at supplere den løbende produktion med lagret gas for 

at sikre gasforsyningen til markedet.  

 

Figur 2 viser, at under Tyra-nedlukningen er forsyningen af gas til Danmark og Sverige 

afhængig af, at der bliver importeret gas fra Tyskland gennem Ellund-punktet. Det ses 

også, at i vintermånederne (januar – marts) er det gennemsnitlige forbrug væsentligt større 

end den maksimale transportkapacitet i Ellund, og det vil derfor være nødvendigt at kunne 

supplere importen af gas gennem Ellund-punktet med gas fra de danske lagre for at sikre 

gasforsyningen om vinteren – selv under helt normale vintertemperaturer.  

 

Hvis sæsonfaktorer skal få den ønskede effekt på gasforsyningen, så skal det gøres dy-

rere at købe kapacitetsprodukter på kort sigt om vinteren, dvs. kapacitet på kvartals-, må-

neds- og dagsbasis – og gøres billigere at købe (bruge) kapacitet om sommeren og med 

en længere tidshorisont, dvs. kapacitet på årsbasis. Energinet anfører, at det konkrete 

niveau er fastsat således, at det kan forventes at få den effekt, at transportkunderne vil 

tænke mere langsigtet og købe mere årskapacitet – men dog uden at de kortere kapaci-

tetsprodukter bliver urimeligt dyre.  
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Energinet anfører endvidere, at Energinet ved fastsættelsen af de konkrete niveauer har 

skelet til det tidligere niveau af sæsonfaktorer og har lyttet til de kommentarer, som mar-

kedets aktører er kommet med på User Group møder og i høringsfasen. Endvidere har 

Energinet vurderet, at sæsonfaktorerne for kvartals-, måneds- og dagskapacitet – dvs. de 

korte kapacitetsprodukter - skal være væsentligt højere end referenceprisen (tariffen for 

årskapaciteten) for at give den ønskede effekt. Samtidig skal sæsonfaktorerne for januar 

til marts give incitament for transportkunderne til at beholde gas i lageret helt hen til ud-

gangen af marts måned, hvor der ellers er risiko for, at lagrene vil være næsten tømte. 

 

Energinets anmeldte sæsonfaktorer og konsekvenser for tarifferne fremgår af tabel 1 ne-

denfor.  

 

TABEL 1 | ANMELDTE SÆSONFAKTORER FOR ELLUND-PUNKTET  

 
Kilde: Energinets metodeanmeldelse 

Note: Beregningerne bag tallene fremgår af bilag 3 (et excel-ark) til Energinets metodeanmeldelse 

 

Med sæsonfaktorer bliver korte kapacitetsprodukter dyrere om vinteren og billigere om 

sommeren. Dagskapacitet bliver således dyrest i december og januar, hvor det kommer til 

at koste 2,34 gange mere at købe en given kapacitet som dagskapacitet i forhold til at 

have den samme mængde daglige kapacitet til rådighed via køb af et årskapacitetspro-

dukt. Månedskapacitet bliver dyrest i december og januar, hvor månedskapacitet koster 

1,99 gange mere end årskapacitet. Kvartalskapacitet bliver dyrest i januar, februar og 

marts, hvor det kommer til at koste 1,73 gange mere at købe kapacitet på kvartalsbais end 

på årsbasis. 

 

Det skal bemærkes, at der generelt – uafhængigt af sæsonfaktorer – anvendes multiplika-

torer i den danske tarifmodel, således at korte kapacitetsprodukter er relativt dyrere end 

årskapacitet, der er referenceproduktet. Multiplikatorerne i den godkendte tarifmodel fra 1. 

oktober 2019 (der implementerer NC TAR) er 1,40 for dagsprodukter, 1,25 for måneds-

produkter og 1,10 for kvartalsprodukter, jf. tabel 2, der viser prisforholdet mellem korte 

kapacitetsprodukter og årsproduktet og de anvendte multiplikatorer.  
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TABEL 2 | NUVÆRENDE MULITIPLIKATORER FOR KORTE KAPACITETSPRODUKTER   

 
Kilde: Energinets metodeanmeldelse 

Multiplikatorer i transmissionstariffer reflekterer det faktum, at transportkunderne har en 

større fleksibilitet, hvis de køber og bruger korte kapacitetskontrakter, og at transmissions-

systemoperatøren løber en større risiko ved at sælge kapacitet på kort sigt i forhold til at 

kunne sælge kapacitet på lange kontrakter.  

  

I sin metodeanmeldelse anfører Energinet endvidere, at forslaget til sæsonfaktorer er fast-

sat, så det lever op til kravene til sæsonfaktorer i den europæiske netregel, NC TAR. NC 

TAR fastsætter, at hvis sæsonfaktorer anvendes, så skal det aritmetiske gennemsnit af 

produktet af sæsonfaktorer og multiplikatorer over gasåret ligge i intervallet 1–1,5 for kvar-

talskapacitet og månedskapacitet. For dagskapacitet skal det ligge i intervallet 1-3.  

 

I Energinets anmeldelse fremgår de ”beregningstekniske” detaljer af et særskilt bilag til 

metodeanmeldelsen (bilag 3). Det aritmetiske gennemsnit for de anmeldte sæsonfaktorer 

på korte kapacitetsprodukter er beregnet til at være: 

 

 Kvartal: 1,25  

 Måned: 1,48  

 Dag: 1,77  

 

Dermed er de anmeldte sæsonfaktorer ifølge Energinet inden for de tilladte intervaller i 

NC TAR.  

 

Energinet anfører endelig, at de anmeldte sæsonfaktorer forventes at være provenu-neu-

trale, dvs. Energinets samlede indtægter og udgifter over gasåret forbliver de samme, og 

der kommer ikke generelle tarifstigninger som følge af metoden. Der er behov for – og det 

kan forventes – at Ellund-punktet bliver fuldt udnyttet under Tyra-nedlukningen, og der er 

tale om en omfordeling af indtægter mellem korte og lange kapacitetskontrakter.   

 

Energinets vurdering af konsekvenserne ved at have af sæsonfaktorer   

 

Energinet forventer, at transportkunderne kommer til at ændre deres booking-adfærd på 

Ellund-punktet som følge af metodeanmeldelsen. Der forventes en høj udnyttelse af Ellund 
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om vinteren under Tyra-nedlukningen, uanset om der indføres sæsonfaktorer eller ej, men 

sæsonfaktorer tilskynder til et større flow via Ellund-punktet om sommeren, som er afgø-

rende for forsyningssikkerheden. Indførsel af sæsonfaktorer giver dermed økonomisk in-

citament til, at transportkunderne tager et medansvar for forsyningssikkerheden ved at 

booke årskapacitet - og lagerkapacitet. Det forventes, at markedets aktører i højere grad 

vil bruge lager til sæsonudjævning under Tyra-nedlukningen som følge af metoden.  

 

Energinet forventer ikke, at metodeanmeldelsen kommer til at påvirker andre punkter i 

transmissionssystemet (RES Entry, Exit Zonen, Nybro), allerede fordi sæsonfaktorer kun 

er anmeldt for Ellund-punktet. 

 

Energinet forventer, at konsekvensen for forbrugerne vil afhænge af deres aftag, trans-

portkundernes ændrede adfærd, og i hvor høj grad transportkundernes transmissionsom-

kostninger bliver videreført til forbrugerne. 

 

Energinet anerkender, at metoden betyder, at den danske tarifmodel midlertidigt vil blive 

anderledes end den tyske tarifmodel, idet den tyske TSO (Gasunie) på den anden side af 

Ellund-punktet ikke anvender sæsonfaktorer. Ønsket om harmonisering var også en af 

grundene til at fjerne sæsonfaktorer i 2016, og også derfor er metoden begrænset i tid og 

skal være så kortvarig som muligt. 

 

Energinet vurderer samlet set, at sæsonfaktorer er et passende og afmålt instrument til at 

sikre, at gassystemet blive udnyttet effektivt under Tyra-nedlukningen. Metoden lever op 

til grundlæggende lovkrav – formelt og materielt – og den er baseret på objektive, trans-

parente og ikke-diskriminerende kriterier. 

 

SUPPLERENDE SAGSOPLYSNING  

 

I forlængelse af Energinets anmeldelse af metodeanmeldelsen har Forsyningstilsynet stil-

let en række supplerende spørgsmål til Energinet og for at kvalificere tilsynets præsenta-

tion og vurdering af de forventede markedseffekter ved at indføre sæsonfaktorer, jf. også 

at flere aktører har kritiseret Energinets forslag om indførsel af sæsonfaktor. Forsynings-

tilsynet har desuden lavet egne beregninger, betragtninger og grafiske præsentationer 

med samme formål.  

  

De mest relevante elementer fra denne supplerende sagsoplysning præsenteres i det føl-

gende i forhold til det danske gassystemet, engrosmarkedet, detailmarkedet og lagermar-

kedet.  

 

Gassystemet  

 

Den samlede kapacitet i det danske gassystem – dvs. den overordnede infrastruktur, 

som omfatter både transmission og lager - er som udgangspunktet tilstrækkelig til at 

dække det dansk-svenske gasforbrug under Tyra-nedlukningen jf. figur 3, hvor Forsy-

ningstilsynet viser den samlede tekniske kapacitet for det danske gassystem i forhold til 

det forventede gasforbrug under Tyra-nedlukningen.   
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FIGUR 3 | DEN SAMLEDE KAPACITET I FORHOLD TIL GASFORBRUGET 

 

 

Kilde: Forsyningstilsynet – med udgangspunkt i figur 2 fra Energinets metodeanmeldelse. 

Note: Lagerkapaciteten er en modelteknisk illustration, hvor kapaciteten er udtryk for en gennemsnitsbetragt-

ning hen over året. Kapaciteten i figuren er beregnet med udgangspunkt i den totale tekniske lagervolumen i    

år 2021 (9.559.000 MWh) omregnet til et simpelt gennemsnit pr. dag og herefter omregnet til m3 (omregnings-

faktor 11,2) = 2.338.307 m3/dag. 

 

 

Forsyningstilsynets beregning viser ikke, om infrastrukturen bliver brugt effektivt. Det er 
det, som Energinets metodeanmeldelse skal understøtte, og som tilsynets afgørelse skal 
stilling til. 
 
Sæsonfaktorers betydning for brug af gassystemet   
 
Som det fremgår af Energinets metodeanmeldelse, så forventer Energinet, at sæsonfak-
torer vil gøre det mere attraktivt for transportkunderne at booke mere årskapacitet, hvil-
ket ifølge Energinet bakkes op af historiske data. 
 
Tabel 3 nedenfor viser, hvorledes transportkundernes samlede kapacitetskøb fordeler 
sig på de enkelte standardprodukter (år-kvartal-måned-dag) i henholdsvis 2015/16 og 
2018/19. I gasåret 2015/16 blev der anvendt sæsonfaktorer, og det ses, at andelen af 
kapacitetskøb på årsbasis var noget højere end i gasåret 2018/19 (87 pct.), hvor der ikke 
blev anvendt sæsonfaktorer. Energinet har kun historiske data for sæsonfaktorer frem til 
og med gasåret 2015/16.  
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TABEL 3 | BOOKINGMØNSTER 

 2015 2018 

År 87% 71% 

Kvartal 0% 6% 

Måned 8% 8% 

Dag 5% 15% 

Kilde: Energinet 

Energinet vurderer, at der ved indførelse af sæsonfaktorer under Tyra-nedlukningen vil 

ske et lignende skift, således at en større andel af årets totale gasmængde bookes på 

årskapacitet.  

 

Energinet har valgt, at de anmeldte sæsonfaktorer skal ligge forholdsvist tæt på niveauet 

for sæsonfaktorer i gasåret 2015/16, da det så er muligt at vurdere en mulig effekt af de 

foreslåede sæsonfaktorer. Energinet vurderer, at de anmeldte sæsonfaktorer vil give 

transportkunderne incitament til at booke mere årskapacitet, hvilket vil føre til en mere 

effektiv anvendelse af gasinfrastrukturen. Transportkunder med transmissionskapacitet på 

årsbasis har typisk overskud af transmissionskapacitet i sommerhalvåret, og omkostnin-

gen til denne kapacitet vil for transportkunderne være at betragte som en ”sunk cost”, dvs. 

en omkostning, som transportkunden vil have, uanset om transportkunden transporterer 

gas eller ej. Energinet mener derfor, at disse transportkunder vil benytte deres oversky-

dende transmissionskapacitet i sommerperioden til at importere gas, som de enten kan 

lægge på lager eller sælge på engrosmarkedet i Danmark.  

 

Energinet peger også på, at betragtningen om ”sunk cost” også gælder i vinterhalvåret, 

hvor prisen på dagstariffen bliver mindre afgørende for pris-spreadet, hvis mange trans-

portkunder har årskapacitet som en ”sunk cost”. Et højere niveau af årskapacitetsbookin-

ger forventes derfor at øge likviditeten på gasmarkedet og sikre en mere effektiv udnyttelse 

af gasinfrastrukturen.   

 

Forsyningstilsynet har spurgt Energinet, om det ville være muligt at have lavere sæson-

faktorer, så udsvingene i prisen på transmissionskapacitet bliver mindre. Energinet har 

svaret, at det er muligt, men at Energinet ønsker, at sæsonfaktorerne skal have en reel 

effekt i markedet, og at det foreslåede niveau for sæsonfaktorer er fastsat således, at det 

på den ene side vil skabe en effekt i markedet, hvor markedsaktørerne gives incitament til 

at booke mere årskapacitet, og på den anden side ikke vil skabe for store omvæltninger 

for transportkunder med forskellige kundegrupper. Det giver efter Energinets vurdering 

ikke mening at fastsætte meget lave sæsonfaktorer, da det ikke vil give den ønskede effekt 

i markedet - eller det vil ligefrem få en uønsket effekt. Det vil f.eks. være en uønsket effekt, 

hvis kvartals- og månedsprodukter bliver for billige i forhold til årskapacitet, hvilket kan 

skade forsyningssikkerheden.  
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Energinet har kun historiske data for sæsonfaktorer frem til og med gasåret 2015/16. Ener-

ginet har valgt, at de anmeldte sæsonfaktorer skal ligge forholdsvist tæt på sæsonfakto-

rerne fra 2015, da det så er muligt at vurdere en mulig effekt af de foreslåede sæsonfak-

torer. Her er det vurderet, at de skaber incitament til at booke mere årskapacitet. Det er 

umiddelbart ikke muligt at angive effekten af lavere sæsonfaktorer, da der ikke findes hi-

storisk data at sammenligne med. 

 

Sæsonfaktorers betydning for prisen på engrosmarkedet  

 

Forsyningstilsynets generelle betragtninger om engrosmarkedet under Tyra-nedlukningen 

Under Tyra-nedlukningen ska mellem 72–80 pct. af det danske og svenske gasforbrug 

transporteres gennem Ellund-punktet, og selv ved en maksimal kapacitetsudnyttelse af 

Ellund-punktet i vintersæsonen er den tekniske kapacitet ikke tilstrækkelig til at forsyne 

det samlede danske og svenske marked, jf. figur 2.  

 

Danmark vil under Tyra-nedlukningen endvidere gå fra at være et eksportland til at være 

et importland, og alt andet lige må det så forventes, at gasprisen på engrosmarkedet i 

Danmark typisk vil ligge over gasprisen på engrosmarkedet i Tyskland og Holland – og 

forskellen i engrosprisen vil forventeligt svare til transportomkostningerne til at føre gas fra 

Tyskland til Danmark. Prisen for transmissionskapacitet fra Tyskland til Danmark er pt. 

omkring EUR 0,9/MWh, hvis der anvendes årskapacitet. Denne omkostning er eksklusive 

volumentarif på EUR 0,32/MWh, som transportkunden først betaler, når gassen befinder 

sig i exitzonen, altså efter at gassen eventuelt handles på engrosmarkedet.   

 

Dvs. hvor engrosprisen i Danmark før Tyra-nedlukningen lå under engrosprisen i Tyskland 

og Holland, ligger engrosprisen i Danmark nu over markedsprisen i Tyskland og Holland, 

jf. sagens bilag 4, der grafisk viser dette skifte, som netop skete samtidig med at der blev 

lukket for gas fra Tyra-feltet i midten af september 2019.  

 

Det skal endvidere bemærkes, at transportomkostningerne vil stige generelt under Tyra-

nedlukningen, fordi der i denne periode bliver transporteret færre transitmængder gennem 

systemet (der mangler de sædvanlige transitmængder, der normalt transporteres fra Nord-

søen til Tyskland). Når der samlet transporteres færre mængder i systemet, er der færre 

mængder til at bære omkostningerne, hvilket betyder at den generelle transporttarif stiger.  

 

Specifikke betragtninger om sæsonfaktorers eventuelle betydning for engrosmarkedet 

Det er ikke muligt at fastslå entydigt, hvordan den danske engrospris vil reagere på sæ-

sonfaktorer i transporttarifferne, og der vil være flere forskellige forhold, der har betydning 

for udviklingen af gasengrosprisen i Danmark. Udbud og efterspørgsel af gas i det nord-

vesteuropæiske marked vil grundlæggende være det, der har størst betydning for udvik-

lingen af engrosprisen i Danmark.  

 

Det vil imidlertid i udgangspunktet være det korte marked (day-ahead), der definerer gas-

prisen på det danske gasmarked. Day-ahead prisen i Danmark vil i teorien svare til gas-

prisen i Tyskland og Holland, tillagt transportomkostningerne for at føre gassen til det dan-

ske marked, jf. betragtningerne ovenfor.  

 

Ved indførelsen af sæsonfaktorer i tarifferne stiger transportomkostningerne på de korte 

kapacitetsprodukter i vinterhalvåret. Idet transportkunderne i vinterhalvåret typisk vil have 

brug for at supplere årskapacitetsproduktet med dagskapacitetsprodukter vil dette alt an-
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det lige betyde, at engrosprisen (day-ahead) stiger tilsvarende. Når der er stor efterspørg-

sel efter de korte kapacitetsprodukter i vintermånederne, vil prisen på de korte produkter 

derfor kunne få en afsmittende effekt på engrosprisen. Sæsonfaktorer kan derfor være 

med til at presse engrosprisen op i de måneder, hvor der er stort pres på Ellund.  

 

Forsyningstilsynet har bedt Energinet om et lave et beregningseksempel, der kan indikere, 

hvor stor en andel af den samlede engrospris, sæsonfaktoren kunne udgøre i de enkelte 

måneder, jf. tabel 4 nedenfor. Der er tale om en ”alt andet lige betragtning”, hvor det an-

tages, at det er det enkelte kapacitetsprodukt, der er definerende for engrosprisen.  

Den andel, som sæsontariffen reelt udgør af engrosprisen, vil naturligvis variere i forhold 

til den til enhver tid gældende engrospris. I beregningerne er det antaget, at det enkelte 

kapacitetsprodukt er prissættende på dagen. For dagskapacitet vil det f.eks. kun være 

gældende i situationer med stort flow gennem systemet (hvor Ellund-punktet udnyttes i høj 

grad). Tabellen viser således kun prisændringen i gasprisen, hvor det enkelte kapacitets-

produkt anvendes - uden der er auktion på Prisma.  

 

Det kan forsigtigt udledes, at under forudsætning af, at engrosprisen stiger som følge af 

indførelsen af sæsonfaktor, så vil det primært være i vintermånederne, at engrosprisen 

stiger. Og i værste fald vil stigningen på grund af sæsonfaktorer udgøre under 2 pct. ved 

en engrospris på 20 EUR/MWh.  

 

Forsyningstilsynet har foretaget en supplerende beregning, der forsøger at illustrere, 

hvad en sæsonfaktor i EUR/MWh isoleret set kunne betyde for engrosprisen på gas i 

Danmark. Forsyningstilsynet har ligeledes anvendt et scenarie, hvor tariffen for transmis-

sionskapacitet på dagsbasis er bestemmende for engrosprisen på gas om vinteren, da 

det netop er i de koldeste måneder, hvor det samlede forbrug forventes at overstige den 

TABEL 4 | EKSEMPEL PÅ MULIG ÆNDRING I ENGROSPRISEN VED SÆSONFAKTORER 

 

Kilde: Energinet 

Note: Der er i beregningseksemplet anvendt en gennemsnitlig gaspris på 20 EUR/MWh (ekskl. transport til  

Energinet). Forwardprisen på TTF for vinteren 2020 ligger for øjeblikket på 18,775 EUR/MWh, hvorfor 20  

EUR/MWh ikke er urealistisk. 
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samlede, købte kapacitet på årskontrakter i Ellund, hvorfor aktørerne så må supplere 

med at købe kapacitet på dagskontrakter for at importere gas. I disse situationer vil det 

alt andet lige være den marginale importomkostning, der er med til at påvirke engrospri-

sen, således at prisen på dagsproduktet kan medføre en marginalt højere engrospris på 

gas. Tabel 5 nedenfor viser forskellen mellem tariffen på dagskapacitet i Ellund pr. MWh 

og en tarif på dagskapacitet uden sæsonfaktorer.  

TABEL 5 | ÆNDRING I TARIFFEN FOR DAGSKAPACITET MED SÆSONFAKTORER I       

FORHOLD TIL TARIFFEN FOR DAGSKAPACITET UDEN SÆSONFAKTORER  

Måned Prisforskel EUR/MWh 

 

Januar 0,34 

Februar 0,30 

Marts 0,32 

April 0,11 

Maj 0,05 

Juni -0,05 

Juli -0,11 

August -0,09 

September -0,03 

Oktober 0,14 

November 0,27 

December 0,34 

Kilde: Forsyningstilsynet baseret på Energinets metodeanmeldelse 

 

I 1. kvartal bliver dagskapacitet EUR 0,30-0,34 dyrere pr. MWh, og i november og decem-

ber ses en tillsvarende stigning i omkostningen til transmission. Det er primært i disse 

måneder (november til marts), hvor sæsonfaktorer vil kunne få en afsmittende effekt på 

engrosprisen. Isoleret set vil denne effekt kunne indebære en stigning i engrosprisen på 

0,27–0,34 EUR/MWh - afhængig af den enkelte dag og under forudsætning af, at det alene 

er dagskapacitetstariffen, der bestemmer engrosprisen.  

 

Sæsonfaktorers betydning for detailprisen på gas  

 

Forsyningstilsynet har spurgt Energinet, hvordan sæsonfaktorer forventes at påvirke for-

brugerprisen på gas for forskellige kundegrupper med forskellige load-faktorer og forskel-

lige sæsonprofiler.  

 

Energinet har svaret, at det er vanskeligt for Energinet at svare entydigt på dette spørgs-

mål, da sæsonfaktorers betydning for forbrugerprisen vil afhænge af den enkelte kundes 

aftale med gasleverandøren samt transportkundens kundeportefølje. Nogle slutkunder be-

taler en fast pris, mens andre betaler en variabel pris, som er indekseret i forhold til gas-

prisen.  

 

Hvis transportkunden har en kundeportefølje med et forholdsvist stabilt og forudsigeligt 

gasforbrug, så vil transportkunden i høj grad kunne anvende årskapacitet i samspil med 
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lagerkapacitet. I dette tilfælde vil sæsonfaktorer ikke have nogen væsentlig betydning for 

forbrugerprisen.  

 

Omvendt vil en transportkunde have svært ved at booke årskapacitet til en kunde med et 

højt gasforbrug ganske få dage om året. I sådanne situationer kan det være nødvendigt 

for transportkunden at booke dagskapacitet for at dække denne type forbrug/kunde. For-

brugerprisen for denne type kunde vil med sæsonfaktorer afhænge af, hvilken måned gas-

forbruget foretages. Hvis kunden forbruger gas i vintermånederne, så vil det blive dyrere - 

og omvendt hvis kunden forbruger gas i sommermånederne.  

 

Normalt har alle transportkunder imidlertid en portefølje af slutkunder med forskellige af-

tagerprofiler. Det betyder, at transportkunden typisk ikke bliver ramt af, at enkelte slutkun-

der har specielle aftager-profiler.  

 

Energinet har til illustration af, hvad sæsontariffer kunne betyde for en typisk villakunde, 

en lille virksomhed og en stor virksomhed, foretaget en simpel beregning af, hvad en pro-

centvis stigning i gas engrosprisen pga. sæsonfaktorer kunne have af konsekvenser for 

kunden (og under forudsætning af, at hele stigningen i engrosprisen videreføres til den 

pågældende kunde en til en). Engrosprisens andel af den samlede gasregning for en hus-

holdning og en lille virksomhed er forskellig, og forskellen skyldes primært afgifter og 

moms. Engrosprisens andel af den samlede regning for en husholdning udgør ca. 31 pct., 

mens engrosprisen udgør ca. 65 pct. af den samlede gasregning for en lille virksomhed 

og op til 75 pct. for en stor virksomhed.  

 

Dette betyder, i det simple beregningseksempel, at en stigning i engrosprisen pga. sæ-

sontariffer fra januar måned (den højeste sæsonfaktor) på de 1,68 pct. jf. eksemplet i tabel 

4 ovenfor, indebærer, at en villakunde ville kunne få en stigning på ca. 0,5 pct., en lille 

virksomhed en stigning i prisen på ca. 1,1 pct. og en stor virksomhed en stigning på ca. 

1,26 pct. Dette er kun en simpel beregning af en mulig betydning for slutkunder, og er som 

udgangspunkt udtryk for et teoretisk maksimum, da transportkunderne typisk vil have 

booket et miks af års, kvartal, måneds og dagsprodukter.  

 

Forsyningstilsynets betragtninger om detailprisen og betydning af sæsonfaktor 

Det er vanskeligt at forudsige, hvordan den danske gasdetailpris udvikler sig under Tyra-

nedlukningen, men en relativ stigning i transmissionstariffen bør få en afsmittende effekt 

på detailprisen.  

 

Forsyningstilsynet har nedenfor i tabel 6 vist de forskellige elementer, som den samlede 

gasdetailpris består af. Konkret vises der en simpel illustration af, hvad en isoleret og mo-

delteknisk effekt kunne være af indførelsen af en sæsonfaktor på den i eksemplet an-

vendte aktuelle detailpris for gas i august 2019.   
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TABEL 6 | DANSK DETAILPRIS PÅ GAS I FEBRUAR 2019 OG SIMPEL ILLUSTRATION AF 

STIGNING I DETAILPRIS VED TRANSMISSION FRA TYSKLAND (DKK/M3) 

 Detailpris i februar 2019 Teoretisk stigning i de-
tailpris ved transmis-

sion fra Tyskland uden 
sæsonfaktorer 

Teoretisk stigning i de-
tailpris ved transmis-

sion fra Tyskland med 
sæsonfaktorer  

Transmission fra Tysk-
land 0,00 0,10 0,13 

Gaspris (engros) 2,26 - - 

Distribution 1,49 - - 

Energiafgift 2,70 - - 

Nødforsyningstarif 0,04 - - 

Moms 1,50 0,03 0,03 

I alt  7,99 0,13 0,16 

Kilde: Forsyningstilsynet – baseret på tilsynets naturgasprisstatistik (detail) for 3. kvartal 2019 og anmeldelsen. 
Note: Kolonne 1 illustrerer, at Danmark fortsat er et eksportland. Transmission fra Tyskland er derfor sat til 0. 
Note: Gasprisen (engros) er beregnet som et vægtet gennemsnit af priserne, som de forskellige produkter på 
GasprisGuiden er udbudt til. Energiafgift består af naturgasafgift, NOx-afgift og CO2 afgift.  

 

Tabel 6 viser, at sæsontariffens andel af den danske detailpris er relativt lille. Eksempet 

illustrerer også, hvilken betydning det har for prisen, når Danmark skifter fra et eksportland 

land til at være et importland (øgede transportomkostninger). Men det er vanskeligt at 

forudsige, hvordan den danske engrospris for gas reelt vil udvikle sig, ligesom det er van-

skeligt at forudsige, hvordan detailprisen på gas udvikler sig. Det må dog forventes at 

øgede transportomkostninger og/eller eventuelle stigninger i engrosprisen vil få en afsmit-

tende effekt på den danske gasdetailpris.  

 

For at illustrere, hvad indførslen af sæsonfaktor isoleret set kunne betyde for en typisk 

villakunde med et forbrug på 1.700 m3 – og under antagelse af, at alle kundens gasmæng-

der om vinteren bliver påvirket af sæsontariffen - så vil det i eksemplet betyde, at gasreg-

ningen kunne stige med lidt over 40 kroner om året. Dette skal ses i forhold til en samlet 

regning på ca. 13.000 kroner ved en teoretisk detailpris på 7,64 kroner (7,48 + 0,16), jf. 

tabel 6. Forsyningstilsynet skal understrege, at der er tale om en simpel beregning af en 

mulig konsekvens af sæsonfaktor for en sådan type villakunde, hvor formålet primært er 

at vise, at en sæsonfaktor forventes at udgøre en relativ lille del af den samlede regning.  

 

Sæsonfaktorers betydning for brug af lager (herunder sommer/vinter spread) 

 

Forsyningstilsynet har spurgt Energinet om, hvordan sæsonfaktorer forventes at påvirke 

aktørernes mulighed for med fortjeneste at importere gas om sommeren og lægge gassen 

på lager til brug om vinteren. 

 

Energinet har svaret, at sæsonfaktorer forventes at øge sommer-vinter spreadet, hvorfor 

sæsontariffer giver transportkunderne en mulighed for at få en fortjeneste ved at importere 

gas om sommeren og lægge den på lager til om vinteren. Om sommeren er der et stort 

udbud og en mindre efterspørgsel på gas, hvilket typisk medfører en lavere gaspris. Om 

vinteren er der også et stort udbud, men også en høj efterspørgsel, hvilket medfører en 

højere pris. Uanset hvad prisforskellen på gas er mellem sommer og vinter (spreadet), så 

er forventningen, at sæsontariffer vil øge prisforskellen. Under Tyra-nedlukningen vil ud-
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buddet af gas til det danske marked falde, fordi Ellund er den eneste primære forsynings-

kild. Derfor vil gasprisen sandsynligvis stige relativt i forhold til f.eks. det nordtyske mar-

kedsområde, Gaspool, – både sommer og vinter.  

 

Sæsonfaktorer giver incitament til at udnytte samspillet mellem transmissionssystemet og 

lager mere effektivt, hvilket må forventes at øge værdien af at råde over lagerkapacitet. 

Værdien af at have lagerkapacitet vil normalt afhænge af prisforskellen mellem sommer-

gas og vintergas. Men under Tyra-perioden vil forsyningssikkerhedsværdien af lagerkapa-

citet imidlertid også spille ind, så lagerkapacitet samlet set har en forøget værdi for mar-

kedet. Det skyldes, at kapaciteten i Ellund-punktet er mindre end det forventede gasfor-

brug i vintermånederne.  

 

Hvis transportkapaciteten i Ellund-punktet bookes primært som årskapacitet, så vil det 

også have en positiv effekt på værdien af lagerkapacitet, da transportkunden så vil have 

et større incitament til at bruge kapaciteten om sommeren til at lægge gas på lager. I mod-

sat fald vil årskapaciteten blive uforholdsmæssig dyr. 

 

Energinet har endvidere svaret, at den relativt høje sæsonfaktor for marts måned bør til-

skynde markedets kommercielle aktører til at lade lagret gas forblive i lageret til det tidlige 

forår frem for at sælge gassen i januar eller februar, hvor gaspriserne forventes at være 

høje. Hvis en lagerkunde har solgt sin lagrede gas i januar, og derefter ikke har gas nok til 

at forsyne sine kunder, så vil de høje transmissionstariffer betyde, at det bliver dyrt at 

erstatte den manglende gas helt frem til udgangen af marts. De høje transmissionstariffer 

i marts skal således ”forsinke” tømningen af lageret, så man ikke risikerer, at lageret er 

helt tømt allerede i marts.    

 

Forsyningstilsynet bemærker, at den danske lagerkapacitet er udsolgt for lageråret 

2019/2020. Det skal dog bemærkes, at det danske sommer-vinter 2019 spread er usæd-

vanligt højt, fordi engrosprisen har været ”normal” i sommeren 2019, idet der stadig kom 

gas til markedet fra Tyra-feltet. Den danske engrospris vil i den kommende vinter blive 

”forhøjet” med omkostningen til import af gas fra Tyskland. 

 

Forsyningstilsynet har hentet GSD’s offentliggjorte priser for selskabets standard-lager-

produkter for lageråret 2020/2021 (1. maj 2020 – 30. april 2021), jf. figur 4 nedenfor.   

FIGUR 4 | LAGERPRISER FOR LAGERÅRET 2020/2021 
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Kilde: Forsyningstilsynet – hentet fra Gas Storage Denmark A/S.   

Note: Den gennemsnitlige markedspris for lagerkapacitet (”clearingprisen”) lå i intervallet 1,3 – 1,7 EUR/MWh i  

perioden 2016 – 2018.  

Forsyningstilsynet bemærker i denne forbindelse, at sommer-vinter spreadet 2020 (dvs. 

det der normalt udgør udgangspunktet for markedets værdisætning af lager) på TTF har 

ligget i et niveau omkring 1,0 - 1,5 EUR/MWh gennem hele 2018 – men har dog i andet 

halvår af 2019 ligget i intervallet 2,0-3,0 EUR/MWh.   Forsyningstilsynets markedsrapport 

for 2018 for gas-engrosmarkedet (offentliggjort 17.6.2019) viser, at GSD’s gennemsnitlige 

lagerpris (for et standardprodukt, SBU) var 1,44 EUR/MWh i lageråret 2018/2019 og 1,30 

EUR/MWh i lageråret 2017/2018. 

 

Fortjenesten ved at købe gas om sommeren for at lægge den på lager til om vinteren 

bestemmes primært af sommer-vinter spreadet, men også af prisen på lagerkapacitet og 

transportkundens omkostning til at transportere gassen til markedet. Hvis sommer-vinter 

spreadet er tilstrækkelig stort, vil det kunne betale sig at transportere og lagre billig som-

mergas, som kan sælges med fortjeneste den kommende vinter. Er der sæsonfaktorer, så 

vil fortjenesten ved at lagre billig sommer-gas til afsætning den kommende vinter stige, 

fordi forskellen mellem udgiften til transmission om sommeren og udgiften til transmission 

om vinteren stiger. 

 

Som omtalt i det foregående afsnit, må det alt andet lige forventes, at tariffen for transmis-

sionskapacitet på dagsbasis kan blive bestemmende for engrosprisen på gas i de koldeste 

perioder under Tyra-nedlukningen. Om sommeren forventes det imidlertid ikke, at prisen 

på dagskontrakter bliver bestemmende for engrosprisen, da der er rigelig kapacitet på 

Ellund og aktørerne forventes at have ”overskydende” kapacitet, som er købt på års-

kontrakter. 

 

Prisen på transmissionskapacitet på dagsbasis stiger i december og januar med EUR 

0,34/MWh, når der anvendes sæsontariffer, jf. tabel 5. Da denne stigning i prisen på trans-

missionskapacitet på dagsbasis isoleret set kan øge engrosprisen på gas i december og 

januar, må det forventes, at fortjenesten ved at lagre billig sommer-gas til afsætning den 

kommende vinter stiger tilsvarende.    

 

Som et eksempel på et sommer-vinter spread viser Figur 5 (nedenfor) sommer–vinter 

spreadet 2020 for TTF. Der findes ikke et marked for forward-produkter i Danmark, og 

derfor bruges prissætningen på TTF (den likvide nederlandske gashub) som indikation for 

det danske sommer/vinter spread 2020. 
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FIGUR 5 | SOMMER-VINTER SPREADET 2020 FOR TTF   

 

Kilde: Forsyningstilsynet baseret på data fra Energinet 

 

Når der importeres gas til Danmark, må det forventes, at omkostningen til transmission 

aflejres i forskellen mellem prisen i Holland (TTF) og prisen i Danmark, så både den dan-

ske sommerpris og den danske vinterpris bliver højere end den hollandske. Forskellen 

mellem den danske sommerpris og den danske vinterpris bør dog teoretisk svare til som-

mer/vinter 2020 spreadet for TTF, under forudsætning af, at der ikke forventes flaskehalse 

i systemet ved import af gassen. 

 

Derfor kan sommer–vinter spreadet for TTF teoretisk benyttes som indikation af bruttofor-

tjenesten ved om sommeren at importere gas til lagring og vinterbrug i Danmark. Brutto-

fortjenesten er efter omkostning til transmission, men før omkostning til lager. 

 

Hvis der ikke anvendes sæsontariffer, og hvis lagring af gas koster EUR 3,0/MWh, så vil 

det kunne betale sig at købe gas om sommeren for at lægge den på lager til vinterbrug, 

hvis sommer–vinter spreadet på figur 4 er højere end EUR 3,0/MWh. Sommer–vinter spre-

adet skal altså være højere end ”Tærskel 1” i figur 5.   

 

Hvis der er sæsonfaktorer, så kan fortjenesten ved at lagre billig sommer-gas til afsætning 

den kommende vinter isoleret set stige med omtrent EUR 0,34/MWh, og det betyder, at 

sommer–vinter spreadet ikke længere skal være højere end EUR 3/MWh, men ”kun” skal 

være højere end EUR 2,66/MWh, svarende til ”Tærskel 2” i figur 5.  

 

Ved anvendelse af sæsonfaktorer forskydes den modeltekniske tærskelværdi altså fra 

EUR 3,0/MWh til EUR 2,66/MWh, fordi det alt andet lige kan betale sig at købe gas om 

sommeren for at lægge den på lager til vinterbrug ved lavere værdier af sommer-vinter 

spreadet i figur 5.  
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Sandsynligheden for, at det kan betale sig at importere sommergas med henblik på lagring 

kan altså isoleret set stige ved anvendelse af sæsonfaktorer – primært fordi, at en sæson-

faktor i vintermånederne forventes at øge spreadet.  

 

Figur 5 viser imidlertid også, at indtil medio oktober 2019 har sommer–vinter 2020 spre-

adet for TTF konstant været lavere end ”Tærskel 2”.     

 

Forsyningstilsynets betragtninger ovenfor giver en indikation af, hvordan lagermarkedet 

kan forventes at reagere. Det skal dog bemærkes, at der ud over sommer/vinter spreadet 

er andre forhold, der i praksis kan påvirke transportkundernes incitament til at lagre gas – 

f.eks.  leveringssikkerhed, kontrakt-forpligtelser, prisen på alternative brændsler etc.  

 

Forholdet mellem lagerfyldning og risikoen for en nødsituation 

Da formålet med sæsonfaktorer er at styrke forsyningssikkerheden under Tyra-nedluknin-

gen via (rettidig) lagerfyldning har Forsyningstilsynet endvidere indhentet oplysninger fra 

Energinet, der viser sammenhængen mellem lagerfyldning og risikoen for en nødsituation 

under Tyra-nedlukningen, jf.  figur 6.  

FIGUR 6 | FORHOLDET MELLEM LAGERFYLDNING OG RISIKO FOR NØDSITUATION 

 

 

Kilde: Forsyningstilsynet – hentet fra Energinets præsentation på aktørforum, december 2018. 

Note: Kurven ”... (DEA) + 200 MCM/Y” viser sandsynligheden for en nødsituation (Emergency), hvis det årlige 

gasforbrug viser sig at blive 200 mio. m3 højere end den formelle forbrugsprognose fra Energistyrelsen (DEA).  

 

 

Figur 6 viser, at risikoen for, at Energinet må erklære en nødsituation, stiger ganske be-
tragteligt, hvis lagerfyldningen ikke er tilstrækkelig og rettidig. Og behovet for fyldte lagre 
bliver endnu mere udtalt, hvis faldet i gasforbruget ikke bliver så stort, som Energistyrelsen 
forventer i styrelsens formelle prognose. Energistyrelsen forventer således et meget kraf-
tigt fald i gasforbruget (200 mio. m3 om året) primært på grund af, at grundbeløbet til gas-
fyrede kraftvarmeværker bortfalder. Flere aktører har givet udtryk for, at de anser Energi-
styrelsens prognose for at være endog meget optimistisk. 
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SAGENS PARTER 

 

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

ningsretlig part i sagen. Metoden for sæsontariffer er anmeldt til Forsyningstilsynet af Ener-

ginet som ansvarlig transmissionssystemoperatør for det danske gastransmissionssystem 

efter § 40, stk. 1, i naturgasforsyningsloven – dvs. Energinet Gas TSO har status af ”an-

søger” i forvaltningsretlig forstand. 

 

Energinets metoder for betaling for gastransport i det danske transmissionssystem er af 

generel karakter og retter sig ensartet til alle transportkunder, som transporterer gas i 

transmissionssystemet – dvs. en større kreds af aktører (20-30) - og Forsyningstilsynet 

vurderer, at ingen individuelle transportkunder bliver væsentligt og individuelt berørt af 

sæsonfaktorer på en måde, der påvirker dem væsentligt anderledes og mere intensivt end 

alle øvrige transportkunder. Forsyningstilsynet vurderer derfor, at ingen individuelle trans-

portkunder bør betragtes som forvaltningsretlige parter i sagen.   

 

Forsyningstilsynet har vurderet, om det danske lagerselskab, Gas Storage Denmark A/S 

(GSD) (CVR nr. 29 85 12 47), skal betragtes som forvaltningsretlig part i sagen. GSD er 

ikke anmelder/ansøger, men tilsynet finder efter en konkret vurdering, at GSD alligevel bør 

tillægges partsstatus.    

 

Det følger således af forarbejderne til forvaltningsloven, at der i vurderingen af partsstatus 

navnlig må lægges vægt på, hvor væsentlig den pågældendes interesse i sagen er, og 

hvor nært denne interesse er knyttet til sagens udfald.  

  

Der er kun ét lagerselskab i Danmark, og GSD har en væsentlig interesse i metodeanmel-

delsen, da GSD bliver påvirket af metoden. Sæsonfaktorer har til hensigt at bidrage til 

forsyningssikkerheden og skal give tilskynde transportkunderne til at transportere mere 

gas gennem Ellund-punktet om sommeren (hvor gastransport efter metoden kommer til at 

koste forholdsmæssigt mindre) end om vinteren (hvor kortsigtet gastransport efter meto-

den bliver dyrere) under Tyra-nedlukningen, hvor næsten al gas til forsyning af det danske 

gasmarked skal importeres til Danmark fra Tyskland. Den overskydende gas om somme-

ren skal nødvendigvis lægges på lager og trækkes ud om vinteren, hvor der er behov for 

gas fra lagrene, idet der ikke er tilstrækkelig transmissionskapacitet i Ellund-punktet til at 

dække gasforbruget i Danmark. Metodeanmeldelsen har derfor også til formål at frem-

kalde en særlig brug af det virtuelle danske lagerpunkt under Tyra-nedlukningen.   

 

GSD er også pålagt en rolle i forhold til at sikre forsyningssikkerheden (formålet med me-

toden) i henhold til naturgasforsyningsloven, idet lagerselskaber skal stille nødvendig la-

gerkapacitet til rådighed for systemoperatørens opgave med at sikre forsyningssikkerhe-

den, jf. lovens § 15, stk. 1. I forhold til systemoperatørens pligt til at sikre en effektiv sy-

stemdrift og varetage forsyningssikkerheden anses lagervirksomheden normalt som en 

integreret del af det danske gassystem, selvom lagerselskabet i øvrigt skal drives som en 

kommerciel virksomhed, hvor prissætningen er fri.         

 

GSD har således uden tvivl en væsentlig interesse i sagen – økonomisk, systemmæssigt 

og planlægningsmæssigt. Denne interesse er knyttet direkte til sagens udfald, dvs. om 

metoden bliver godkendt eller ej, og de faktiske konsekvenser af metoden er mere udpræ-

gede for GSD end for andre aktører.  
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HØRING 

 

Energinet sendte et udkast til anmeldelse i markedshøring den 18. januar til den 8. februar 

2019 og igen fra den 20. februar til den 27. februar 2019. 

 

Efter den anden høringsperiode konstaterede Energinet, at udkastet til anmeldelsen ikke 

var i overensstemmelse med visse formelle krav til sæsontariffer i NC TAR, og Energinet 

sendte derfor et revideret udkast til anmeldelse i høring fra den 15. marts til den 25. marts 

2019. 

 

Energinet anmeldte sit endelige metodeanmeldelse for sæsontariffer til Forsyningstilsynet 

den 15. marts 2019 – dvs. samtidig med at det reviderede metodeanmeldelse var i mar-

kedshøring igen. Evt. nye høringssvar ville blive eftersendt til Forsyningstilsynet. 

 

Forsyningstilsynet sendte Energinets anmeldelse i offentlig høring på Forsyningstilsynets 

hjemmeside den 10. april 2019 med høringsfrist den 1. maj 2019. 

 

Desuden fremsendte Forsyningstilsynet anmeldelsen i formel høring hos relevante regu-

lerende myndigheder i nabolande, dvs. Bundesnetzagentur (den nationale regulator i 

Tyskland) den 11. april 2019 og Energimarknadsinspektionen (den nationale regulator i 

Sverige) den 12. april 201. I begge tilfælde var høringsfristen for høringssvar den 1. maj 

2019. Forsyningstilsynet modtog ikke høringssvar fra hverken Bundesnetzagentur eller 

Energimarknadsinspektionen.  

 

Forsyningstilsynet modtog fire høringssvar i forbindelse med den offentlige høring: 

 

Gas Storage Denmark (GSD) 

GSD støtter Energinets forslag om anvendelse af sæsontariffer. GSD mener, at de højere 

priser på korte kapacitetsprodukter om vinteren vil give markedets aktører et incitament til 

i højere grad at anvende kapacitet i sommerperioden, og det vil betyde, at gastransmissi-

onssystemet udnyttes mere effektivt. Desuden mener GSD, at de høje priser på transmis-

sionskapacitets sidst på vinteren (marts) vil give aktørerne et incitament til at lade gas 

forblive på lager i marts, og dette vil være positivt for forsyningssikkerheden ved udgangen 

af vinteren, hvor der tidligere har været problemer 

 

Ørsted 

Ørsted er imod anvendelse af sæsonfaktorer i transmissionstariffen og mener, at sæson-

faktorer vil skabe usikkerhed om regler og procedurer og fastlæggelse af tarifferne. Ørsted 

mener, at det væsentligste problem i forhold til forsyningssikkerhed under Tyra-nedluknin-

gen er, at GSD fastholder en pris for lagerkapacitet, som ligger over gældende markeds-

niveau. Ørsted finder ikke, at sæsonfaktorer er det rigtige redskab til at løse dette. 

 

SEAS NVE 

SEAS NVE er imod indførsel af sæsontariffer. SEAS NVE ser til dels forslaget om sæson-

tariffer som en konsekvens af, at priserne for lagerkapacitet i Tyra-perioden er faslåst på 

et niveau, som er højere end markedsværdien. SEAS NVE mener desuden, at betaling for 

sikring af forsyningssikkerheden bør ske via nødforsyningstariffen og fremhæver specielt 

”individuelle fyldningskrav” (filling requirements) som et egnet redskab hertil.  
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(Fyldningskrav betyder, at lagerkunder mod betaling forpligter sig til at have/beholde en 

vis mængde gas på lager på et givent tidspunkt (vintermånederne), som lagerkunden så 

skal stille til rådighed for Energinet, hvis Energinet erklærer en nødsituation for det danske 

gasmarked. Energinet køber individuelle fyldningskrav via udbud, og de individuelle fyld-

ningskrav giver Energinet en backup af gas i en nødsituation). 

 

SEAS-NVE bemærker i øvrigt, at hvis det alligevel besluttes at indføre sæsontariffer, så 

bør de tidligst indføres fra og med gasåret 2020/21, da en ændring af tarifstrukturen fra 1. 

oktober 2019 ikke vil ændre på fyldningen af lageret for vinteren 2019/20.  

 

Tønder Fjernvarmeselskab 

Tønder Fjernvarmeselskab er imod forslaget om sæsontariffer, som Tønder Fjernvarme-

selskab mener vil betyde en ukontrollerbar ekstra udgift, da behovet for varme er størst 

om vinteren. 

 

Forsyningstilsynet har den 26. november 2019 sendt udkast til afgørelse i partshøring hos 

sagens forvaltningsretlig parter, Energinet og GSD, med høringsfrist den 10. december 

2019. 

 

Forsyningstilsynet har den 27. november 2019 offentliggjort udkast til afgørelse på Forsy-

ningstilsynets hjemmeside til offentlig høring med høringsfrist den 10. december 2019. 

 

De modtagne høringssvar fra disse høringer er samlet i et bilag til afgørelsen (bilag x). 

 

Forsyningstilsynet har i sin begrundelse for afgørelsen taget højde for de kommentarer fra 

parterne og markedet, som Forsyningstilsynet betragter som saglige og retligt relevante. 
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RETSGRUNDLAG 

1. PARTSBEGREBET  

 

I forbindelse med sagens behandling hos Forsyningstilsynet har tilsynet vurderet, hvem 

der kan anses som forvaltningsretlige parter i sagen.  

 

Forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer) 

tillægger en række beføjelser i forbindelse med behandling af en sag og en sags afgørelse 

til ”den, der er part” i den pågældende sag.  

 

Forvaltningsloven indeholder imidlertid ikke en definition af partsbegrebet. Med støtte i 

forarbejderne til forvaltningsretten antages det dog i den juridiske litteratur og i praksis, at 

partsbegrebet i afgørelsessager omfatter: ansøgere, klagere, og andre med væsentlig og 

individuel interesse i sagens udfald.  

 

Det følger af forarbejderne til forvaltningsloven, at der med udtrykket ”ansøgere” forstås: 

personer, der til en forvaltningsmyndighed har indgivet ansøgning om en ydelse, tilladelse 

eller lignende. Forarbejderne til forvaltningsloven omtaler desuden, at personer, til hvem 

et forbud eller påbud rettes eller vil blive rettet, vil have stilling som part i den pågældende 

sag.  

 

Ved afgørelsen af, hvorvidt andre end ansøgere og klagere (sidstnævnte ikke relevant i 

denne sag) kan have partsstatus i en given sag, skal der foretages en vurdering af, om 

den pågældende har en tilstrækkelig væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Det 

følger således af forarbejderne til forvaltningsloven, at der i vurderingen navnlig må læg-

ges vægt på, hvor væsentlig den pågældendes interesse i sagen er, og hvor nært denne 

interesse er knyttet til sagens udfald.  

 

2. SAGENS MATERIELLE BESTEMMELSER 

DANSKE RETSREGLER  

 

Naturgasforsyningsloven  

 

Naturgasforsyningsloven (bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning, LBK nr. 1127 af 

05/09/2018) fastsætter, at Forsyningstilsynet skal godkende metoder til fastsættelse af 

Energinets priser og betingelser for anvendelse af transmissionsnettet, jf. lovens § 36 a, 

stk. 1:  

 
§ 36 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet samt LNG-facilite-

ter fastsættes af transmissions-, distributions- og LNG-selskaber efter offentliggjorte metoder, som 

er godkendt af Forsyningstilsynet.  

 

Energinet Gas TSO skal sikre, at der kan ske en tilstrækkelig og effektiv transport af na-

turgas gennem transmissionsnettet – og stille tilstrækkelig kapacitet til rådighed, jf. lovens 

§ 11, stk. 1: 
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§ 11. Transmissionsselskaber og distributionsselskaber skal sikre en tilstrækkelig og effektiv trans-

port af naturgas med tilhørende ydelser i egne net, herunder 

 

1) opretholde den fysiske balance i nettet, 

2) stille fornøden transportkapacitet til rådighed, 

3) sikre måling af levering og aftag af naturgas i nettet og 

4) forsyne brugerne af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af naturgas, der transpor-

teres gennem nettet. 

(…) 

 

Energinet Gas TSO har ansvaret for forsyningssikkerheden i Danmark, jf. § 12, stk. 1, nr. 

3: 

 

§ 12. Et transmissionsselskab skal 

1) i fornødent omfang tilslutte anlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet (opgraderingsan-

læg), distributionsnet samt forbrugere, 

2) sikre kvaliteten af den naturgas, der leveres fra transmissionsnettet, 

3) varetage forsyningssikkerheden i Danmark, 

4) samarbejde med andre transmissionsselskaber i Danmark og i andre lande med henblik på en 

effektiv udveksling af naturgas, 

(…)   

 

Lagerselskaber har pligt til at stille den nødvendige lagerkapacitet til rådighed for trans-

missionssystemoperatørens opgave med sikre forsyningssikkerheden (§ 12), jf. § 15, stk. 

1, nr. 3.  

 

§ 15. Et lagerselskab skal 

1) måle leverancer af naturgas til og fra lageret, 

2) forsyne brugerne af lageret med de nødvendige oplysninger om måling af naturgas, der tilføres 

og udtrækkes fra lageret, og 

3) stille nødvendig lagerkapacitet til rådighed for transmissionsselskabers varetagelse af de i § 12, 

stk. 1, nr. 3, nævnte opgaver. 

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af bestem-

melserne i stk. 1, herunder om afgrænsningen af opgaverne og den nødvendige lagerkapacitet, der 

skal stilles til rådighed til nødforsyningsformål. 

 

Naturgasforsyningsloven har ikke særskilte regler om tariffastsættelse (herunder sæson-

tariffer), som ikke fremgår af EU-rettens regler om tariffer/tarifmetoder, og naturgasforsy-

ningsloven er derfor ikke omtalt yderligere i dette retsgrundlag.   

 

Lov om Energinet 

 

Bekendtgørelse af Lov om Energinet (LBK nr. 997 af 27/06/2018) fastsætter, at Energi-

nets formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur på 

el- og gasområdet og at sikre en åben og lige adgang for alle brugere af nettene, jf. lo-

vens § 2, stk. 1. 

 

§ 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. 

(…) 
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De enkelte gasaktiviteter i Energinet skal drives som adskilte aktiviteter, og at der ikke 

må ske nogen form for krydssubsidiering mellem de enkelte datterselskaber i Energinet, 

jf. § 12.  

 

§ 12. Energinet og virksomhedens helejede datterselskaber skal i deres interne regnskabsføring 

med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning  

1) føre separate regnskaber for hver af deres elektricitetsrelaterede og naturgasrelaterede aktivite-

ter, her‐ under drift af systemansvarlig virksomhed, transmissions-, distributions-, lager-, gasop-

strømsrørlednings- og gasopstrømssystemvirksomhed, og for deres olierørlednings- og separati-

onsaktiviteter, og  

2) specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributionsnet, lagerfaciliteter, gasop-

strømsrørledningsnet og gasopstrømssystemer samt olierørledning og separationsfaciliteter.  

(…)   

 

EU-RETLIGE REGLER   

 

Metoder til fastsættelse af transmissionstariffer er i dag udtømmende reguleret i europæ-

isk regulering – dvs. i den europæiske gasforordning og den afledte netregel om harmo-

niserede transmissionstarifstrukturer for gas (NC TAR). 

 

Den europæiske gasforordning  

 

Gasforordningen (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 

715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om 

ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005) fastsætter de grundlæggende krav til de na-

tionale transmissionstariffer – herunder at tarifferne (og metoderne bag) skal afspejle om-

kostningerne, tilgodese behovet for systemintegritet, være gennemsigtige og ikke-diskri-

minerende, og at de skal bidrage til effektiv handel med gas samt konkurrence samtidig 

med at krydssubsidiering undgås, jf. artikel13: 
 

Artikel 13 - Tariffer for netadgang 
 

1. De tariffer eller metoder til beregning af disse, som transmissionssystemoperatører anvender, og 

som er godkendt af de regulerende myndigheder i medfør af artikel 41, stk. 6, i direktiv2009/73/EF, 

samt de tariffer, der er offentliggjort i medfør af artikel 32, stk. 1, i samme direktiv, skal være gen-

nemsigtige, tilgodese behovet for systemintegritet og forbedring deraf og afspejle de faktiske om-

kostninger, for så vidt sådanne omkostninger svarer til en effektiv og strukturelt sammenlignelig net-

operatørs omkostninger og er gennemsigtige, samtidig med at de giver et rimeligt investeringsafkast, 

og der skal, hvor det er rimeligt, tages hensyn til de regulerende myndigheders benchmarking af 

tariffer. Tarifferne eller metoderne til beregning af disse skal anvendes på en ikke-diskriminerende 

måde.  

 

Medlemsstaterne kan beslutte, at tarifferne også kan fastsættes gennem markedsbaserede ordnin-

ger, såsom auktioner, forudsat at sådanne ordninger og indtægterne herfra er godkendt af den re-

gulerende myndighed.  

 

Tarifferne eller metoderne til beregning af disse skal bidrage til en effektiv handel med gas samt 

konkurrence på markedet, samtidig med at krydssubsidiering mellem netbrugerne undgås, og sam-

tidig med at der anspores til investeringer og opretholdes eller skabes interoperabilitet for transmis-

sionsnet.  
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Tariffer for netbrugere skal være ikke-diskriminerende og skal fastsættes særskilt for hvert indfød-

ningspunkt til og udtagningspunkt fra transmissionssystemet. Mekanismer til omkostningsfordeling 

og metoder til takstfastsættelse i forbindelse med indfødningspunkter og udtagningspunkter godken-

des af de nationale regulerende myndigheder. Medlemsstaterne sikrer, at netafgifter efter en over-

gangsperiode, dvs. senest den 3. september 2011, ikke beregnes ud fra kontraktmæssigt fastsatte 

transportruter. 

 

2. Tarifferne for netadgang må hverken begrænse markedets likviditet eller medføre skævheder i 

handelen på tværs af grænserne mellem forskellige transmissionssystemer. Når forskelle i tarifstruk-

turer eller balanceringsmekanismer hindrer handelen på tværs af transmissionssystemerne, skal 

transmissionssystemoperatøren uanset artikel 41, stk. 6, i direktiv 2009/73/EF i tæt samarbejde med 

de relevante nationale myndigheder arbejde aktivt for konvergens mellem tarifstrukturerne og prin-

cipperne for gebyropkrævning, herunder i forbindelse med balancering. 

  

NC TAR 

 

Med hjemmel i den europæiske gasforordning (artikel 8) er der vedtaget en europæisk 

netregel om transmissionstarifstrukturer, forkortet som NC TAR.   

 

NC TAR (Kommissionens forordning (EU) 2017/460 af 16. marts 2017 om fastsættelse af 

en netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas) fastslår i præamblen, 

at lagres bidrag til systemdrift og forsyningssikkerhed skal anerkendes, jf. betragtning 4 

 

(4) For at undgå dobbeltbetaling for transmission til og fra lagerfaciliteter bør denne forordning fast-

sætte en mindsterabat, som anerkender en sådan infrastrukturs generelle bidrag til systemets flek-

sibilitet og forsyningssikkerheden (…). 

 

NC fastsætter, hvad niveaet af kapacitetstariffer for korte kapacitetsaftaler (kortere end et 

år) højst må udgøre i forhold til et årskapacitetsaftaler, der er referenceproduktet. Ligele-

des fastsætter NC TAR kriterierne for fastsættelse af eventuelle sæsonvariationer i tarif-

ferne – og forholdet mellem niveauet for multiplikatorer og sæsontariffer, jf. artikel 13: 
 
Artikel 13 - Multiplikatorers og sæsonfaktorers niveau  

 

1. Multiplikatorers niveau skal ligge inden for følgende intervaller:  

 

a) for kvartalsstandardkapacitetsprodukter og månedsstandardkapacitetsprodukter må den respek-

tive multiplikators niveau ikke være lavere end 1 og ikke højere end 1,5  

 

b) for dagsstandardkapacitetsprodukter og intradag standardkapacitetsprodukter må den respektive 

multiplikators niveau ikke være lavere end 1 og ikke højere end 3. I behørigt begrundede tilfælde 

kan de respektive multiplikatorers niveau være lavere end 1, men højere end 0, eller højere end 3.  

 

 2. Hvis sæsonfaktorer anvendes, skal det aritmetiske gennemsnit over gasåret af produktet af mul-

tiplikatoren, som gælder for det respektive standardkapacitetsprodukt, og de relevante sæsonfakto-

rer, ligge inden for samme interval som niveauet af de respektive multiplikatorer i stk. 1  

3. Senest den 1. april 2023 må det maksimale niveau for multiplikatorer for dagsstandardkapacitets-

produkter og intradagstandardkapacitetsprodukter ikke være højere end 1,5, hvis agenturet inden 

den 1. april 2021 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 713/2009 udsteder en anbefaling om, 

at det maksimale niveau af multiplikatorer bør reduceres til dette niveau. Denne anbefaling skal tage 

hensyn til følgende aspekter i forbindelse med brug af multiplikatorer og sæsonfaktorer før og fra 

den 31. maj 2019:  
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a) ændringer i reservationsadfærd b) virkninger på transmissionstjenesteindtægter og deres op-

krævning c) forskelle mellem niveauet af transmissionstariffer gældende for to på hinanden følgende 

tarifperioder d) krydssubsidiering mellem netbrugere, som har kontraheret års- og ikke-årsstandard-

kapacitetsprodukter e) indvirkningen på gasstrømme på tværs af grænserne. 

 

NC TAR fastsætter, hvordan mindstepriser for kortere produkter end årsproduktet skal 

beregnes for uafbrydelig kapacitet med sæsonfaktorer, jf. artikel 15. 

 
Artikel 15 - Beregning af mindstepriser for ikke-årsstandardkapacitetsprodukter for uafbry-

delig kapacitet med sæsonfaktorer  

 
1.Hvis sæsonfaktorer anvendes, skal mindstepriserne for ikke-årsstandardkapacitetsprodukter for 

uafbrydelig kapacitet beregnes i overensstemmelse med de relevante formler, der er fastsat i artikel 

14, som så ganges med den respektive sæsonfaktor beregnet som anført i stk. 2-6.  

2.Metoden fastsat i stk. 3 skal være baseret på de forventede gasstrømme, medmindre mængden 

af gasstrømmen i det mindste i en måned er lig med 0. I så fald skal metoden være baseret på den 

forventede kontraktuelle kapacitet.   

3.For månedsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet skal sæsonfaktorerne beregnes 

i følgende sekventielle trin: a) for hver måned i et givet gasår skal brugen af transmissionssystemet 

beregnes på grundlag af forventede gasstrømme eller forventet kontraktuel kapacitet ved hjælp af: 

 i) dataene for det enkelte sammenkoblingspunkt, hvis sæsonfaktorerne beregnes for hvert sam-

menkoblingspunkt 

 ii) de gennemsnitlige data om forventede gasstrømme eller forventet kontraktuel kapacitet, hvis 

sæsonfaktorerne beregnes for nogle eller alle sammenkoblingspunkter b) de resulterende værdier i 

litra a) opsummeres c) brugsprocenten beregnes ved at dividere hver af de resulterende værdier i 

litra a) med den resulterende værdi i litra b) d) hver af de resulterende værdier i litra c) ganges med 

12.  

Hvis de resulterende værdier er lig med 0, skal disse værdier justeres til den laveste værdi af hhv. 

0,1 eller den laveste resulterende værdi, som ikke er 0 e) det oprindelige niveau af de respektive 

sæsonfaktorer beregnes ved at hæve hver af de resulterende værdier i litra d) til samme potens, 

som ikke er mindre end 0 og ikke mere end 2 f)det aritmetiske gennemsnit af produkterne af de 

resulterende værdier i litra e) og multiplikatoren for månedsstandardkapacitetsprodukter beregnes 

g) den resulterende værdi i litra f) sammenlignes med det interval, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, 

som følger: i) hvis værdien ligger inden for intervallet, er niveauet af sæsonfaktorerne lig med de 

respektive resulterende værdier i litra e) ii) hvis værdien ligger uden for intervallet, finder litra h) 

anvendelse h)niveauet af sæsonfaktorerne beregnes som produktet af de respektive resulterende 

værdier i litra e) og korrektionsfaktoren beregnet som følger: i) hvis den resulterende værdi i litra f) 

er større end 1,5, skal korrektionsfaktoren beregnes som 1,5 divideret med denne værdi ii) hvis den 

resulterende værdi i litra f), er mindre end 1,5, skal korrektionsfaktoren beregnes som 1 divideret 

med denne værdi.  

4.For dagsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet og intradagstandardkapacitetspro-

dukter for uafbrydelig kapacitet skal sæsonfaktorerne beregnes ved at udføre de trin, der er fastsat 

i stk. 3, litra f)-h), på tilsvarende vis.  

5.For kvartalsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet beregnes sæsonfaktorerne i føl-

gende sekventielle trin: a) det oprindelige niveau af de respektive sæsonfaktorer beregnes som en 

af følgende: i) det er lig med det aritmetiske gennemsnit af de respektive sæsonfaktorer, som gælder 

for de tre relevante måneder ii) det er ikke lavere end det laveste og ikke højere end det højeste 

niveau af de respektive sæsonfaktorer, der gælder for de tre relevante måneder.   

b) de trin, der er fastsat i stk. 3, litra f)-h), udføres med de resulterende værdier i litra a) på tilsvarende 

vis.  

6.For alle ikke-årsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet kan de værdier, som følger 

af beregningerne i stk. 3-5, rundes op eller ned. 
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NC TAR fastsætter endvidere, at den nationale regulator (NRA) skal foretage en særskilt 

høring hos nabo-regulatorer om evt. sæsonfaktorer, og NC TAR fastsætter kriterier for, 

hvorledes regulator skal vurdere evt. sæsonfaktorer, jf. artikel 28, stk. 1 og stk. 3: 

 
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 nati-

onale reguleringsmyndighed foretage en høring af de nationale reguleringsmyndigheder i alle direkte 

forbundne medlemsstater og de relevante interesseparter 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 synspunkter, der fremsættes af nationale regule-

ringsmyndigheders i direkte forbundne medlemsstater.  

 

2. De efterfølgende høringer gennemføres hver tarifperiode fra datoen for beslutningen nævnt i stk. 

1. Efter hver høring og som fastsat i artikel 32, litra a), skal den nationale reguleringsmyndighed 

træffe og offentliggøre en begrundet beslutning om de aspekter, der er nævnt i stk. 1, litra a-c). 

 

3. Ved vedtagelsen af beslutningerne i stk. 1 og 2 skal den nationale reguleringsmyndighed tage 

hensyn til de indkomne høringssvar og følgende aspekter:  

 

a) for multiplikatorer: 

 i) balancen mellem at lette kortfristet handel med gas og give langsigtede signaler til effektiv inve-

stering i transmissionssystemet  

ii) indvirkninger på transmissionstjenesteindtægter og opkrævningen heraf  

iii) behovet for at undgå krydssubsidiering mellem netbrugere og at forbedre mindsteprisers afspej-

ling af omkostningerne 

iv) situationer med fysiske og kontraktuelle begrænsninger  

v) indvirkningen på gasstrømme på tværs af grænserne 

 

b) for sæsonfaktorer:  

i) indvirkningen på at lette den økonomiske og effektive udnyttelse af infrastrukturen  

ii) behovet for at forbedre mindsteprisers afspejling af omkostningerne. 

 

Den europæiske gasforsyningssikkerhedsforordning  

 

Gasforsyningssikkerhedsforordningen (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FOR-

ORDNING (EU) 2017/1938 af 25. oktober 2017 om foranstaltninger til opretholdelse af 

gasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010) fastsætter de 

grundlæggende krav til forsyningssikkerheden i de enkelte medlemsstater, ligesom forord-

ningen fastlægger roller og ansvar, herunder at ansvaret for forsyningssikkerheden helt 

grundlæggende påhviler alle naturgasvirksomheder, herunder gasleverandører og lager-

selskaber, nationale myndigheder og EU-Kommissionen, jf. artikel 2, nr. 9, i kombination 

med artikel 3, stk. 1, og med henvisning til definitionen af ”naturgasvirksomhed” i gasdi-

rektivet.   

 

Artikel 2 – Definitioner  

 9) »naturgasvirksomhed«: naturgasvirksomhed som defineret i artikel 2, nr. 1), i direktiv 2009/73/EF   
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Gasdirektivets artikel 2, nr. 1: 

 

1) »naturgasvirksomhed«: enhver fysisk eller juridisk person, der driver mindst en af følgende former 

for virksomhed: produktion, transmission, distribution, forsyning, køb eller oplagring af naturgas, her-

under LNG, og som er ansvarlig for de kommercielle, tekniske og/eller vedligeholdelsesmæssige op-

gaver i forbindelse med disse aktiviteter, men som ikke er endelig kunde 

(…) 

 

Artikel 3 - Ansvaret for gasforsyningssikkerheden  

 

1. Gasforsyningssikkerheden er et fælles ansvar, som påhviler naturgasvirksomhederne, medlems-

staterne, navnlig gennem deres kompetente myndigheder, og Kommissionen, inden for deres re-

spektive aktivitets- og kompetenceområder. 

(…) 
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN   

Forsyningstilsynet begrunder i det følgende, hvorfor tilsynet kan godkende, at Energinet 

indfører sæsonfaktorer i kapacitetstarifferne på Ellund-punktet i en midlertidig periode, 

hvor det store danske gasfelt, Tyra, er ude af drift. Tyra-feltet er ude af drift, fordi feltet er 

sunket, og feltet skal derfor genopbygges. Genopbygningen vil efter planen vare fra den 

1. oktober 2019 til den 1. oktober 2022.  

 

Forsyningstilsynet vurderer først, om indførelsen af sæsonfaktorer lever op til en række 

formelle krav, som er fastsat i den europæiske netregel om harmoniserede transmissions-

tarifstrukturer for gas (NC TAR). Dernæst vil tilsynet vurdere, om indførelsen af sæsonfak-

torer materielt lever op til relevante bestemmelser om formål, roller og ansvar i forhold til 

forsyningssikkerhed, systemdrift og salg af lagerkapacitet i naturgasforsyningsloven, gas-

forordningen og NC TAR.  

 

Begrundelsen (vurderingen) er derfor inddelt i en række afsnit: 

 

 Vurdering af processuelle og formelle krav ved anvendelse af sæsonfaktorer   

 Vurdering af metodeanmeldelsen i forhold til ansvaret for forsyningssikkerheden   

 Vurdering af metodeanmeldelsen i forhold til krav om effektiv systemdrift 

 Vurdering af forventede markedseffekter ved at indføre sæsonfaktorer 

 Sammenfatning og afsluttende bemærkninger 

 

Vurdering af processuelle og formelle krav ved anvendelse af sæsonfaktorer   

 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at anvendelse af sæsonfaktorer ikke er om-

talt i dansk lovgivning (naturgasforsyningsloven og særlige regler for Energinets virksom-

hed), mens der til gengæld er ret detaljerede bestemmelser om sæsonfaktorer i europæisk 

lovgivning, dvs. i NC TAR.  

 

Den nationale regulerende myndighed (Forsyningstilsynet i Danmark) skal i sin ”beslut-

ning” (dvs. afgørelse) om sæsonfaktorer tage hensyn til de indkomne høringssvar, jf. NC 

TAR artikel 28, stk. 3.   

 

De høringssvar, som er omtalt i NC TAR, handler om høringssvar fra ”de nationale regu-

leringsmyndigheder i alle direkte forbundne medlemsstater og de relevante interessepar-

ter”, jf. NC TAR artikel 28, stk. 1. Forsyningstilsynet har hørt den regulerende myndighed 

i Sverige (Ei) og den regulerende myndighed i Tyskland (Bundesnetzagentur) om Energi-

nets forslag til indførelse af sæsonfaktorer på Ellund-punktet. Forsyningstilsynet har ikke 

modtaget bemærkninger fra disse regulatorer. Forsyningstilsynet har opfyldt kravet om 

høring af ”relevante interesseparter” ved at sende både metodeanmeldesen og udkast til 

afgørelse i offentlig høring på tilsynets hjemmeside og i direkte partshøring hos sagens 

forvaltningsretlige parter. Forsyningstilsynet har taget højde for de modtagne høringssvar 

i begrundelsen for afgørelsen 

 

De formelle krav til niveauet for sæsonfaktorer fremgår af artikel 13 i NC TAR. Sæsonfak-

torer er i overensstemmelse med NC TAR artikel 13, såfremt de anvendte sæsonfaktorer 

lever op til de beregnings-tekniske krav i NC TAR artikel 15, jf. sagsfremstillingen og lov-

grundlaget.  
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Forsyningstilsynet har valideret de anmeldte niveauer fra Energinet, som Energinet selv 

har beregnet, jf. bilag 3 til metodeanmeldelsen, og tilsynet konstaterer, at de anmeldte 

(reviderede) niveauer, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen, er inden for de niveauer, som er tilladt 

efter NC TAR.   

 

Tilsynet konstaterer således, at Energinets anmeldte sæsonfaktorer er i overensstem-

melse med de formelle ”beregningstekniske” krav til sæsonfaktorer i NC TAR, jf. NC TAR 

artikel 13 og 15, jf. artikel 14, og Forsyningstilsynet kan godkende de anmeldte sæsonfak-

torer i forhold til de processuelle krav, jf. ovenfor om den gennemførte og planlagte hø-

ringsproces for sæsonfaktorer.  

 

Vurdering af metodeanmeldelsen i forhold til ansvaret for forsyningssikkerheden   

 

Forsyningstilsynet konstaterer indledningsvist, at det anmeldte metodeanmeldelse alene 

har til formål at styrke forsyningssikkerheden under Tyra-nedlukningen, jf. at forslaget er 

begrænset i tid og kun skal gælde for netop den periode, hvor Tyra-feltet er ude af drift. 

Energinet har således ikke angivet andre formål med sæsonfaktorer, og sæsonfaktorer 

blev afskaffet fra 2016 med henvisning til, at transmissionssystemet har rigelig kapacitet i 

forhold til gasforbruget. Det er derfor fundamentalt for sagen at vurdere, om hensynet til 

forsyningssikkerheden overhovedet kan begrunde, at Energinet indfører midlertidige sæ-

sonfaktorer i den danske tarifstruktur.  

 

Ifølge naturgasforsyningsloven (§ 12, stk. 1, nr. 3) har Energinet (TSO) ansvaret for forsy-

ningssikkerheden i Danmark. Dette betyder efter Forsyningstilsynet vurdering, at Energi-

net i hver fald skal sikre, at der til enhver tid er er tilstrækkelig transmissionskapacitet til 

rådighed, således at gasmarkedets aktører kan føre den gas gennem systemet, som er 

nødvendig for at forsyne forbrugerne med gas. Om vinteren er behovet for gas meget 

større end om vinteren.   

 

Forsyningstilsynet bemærker, at kapaciteten i Ellund-punktet under Tyra-nedlukningen 

langt fra er tilstrækkelig til at dække det forventede behov om vinteren, jf. figur 1 og 2 i 

sagsfremstillingen, der viser forskellen mellem kapacitet og forbrug før og under Tyra-

nedlukningen. Der er derfor behov for at gøre noget for at udjævne denne forskel og re-

ducere behovet for at bruge Ellund-punktet om vinteren. Sæsonfaktorer i Ellund-punktet 

kombineret med rettidig lagerfyldning kan være egnede instrumenter hertil.   

 

Før Tyra-nedlukningen var der rigelig kapacitet til det dansk-svenske gasmarked i det dan-

ske transmissionssystem med både Ellund og Nybro som entry-punkter til markedet, og 

efter Tyra-nedlukningen vil Danmark være endnu bedre stillet i forhold til forsyningssikker-

heden, idet det fra oktober 2022 vil være muligt at transportere gas til det dansk-svenske 

marked via Baltic Pipe ruten – ud over Ellund og Nybro. Forsyningstilsynet bemærker, at 

tilsynet har pålagt Energinet at reservere 10 pct. af kapaciteten i Baltic Pipe ruten (North 

Sea Entry) til kortere kapacitetskontrakter (ikke-Open Season kontrakter) i overensstem-

melse med den europæiske netregel om kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmissi-

onssystemer (NC CAM), jf. tilsynets afgørelse af 2. juni 2017 (sag 17/02274).  

 

Baltic Pipe Projektet gør det også muligt at importere gas fra Polen til Danmark via Baltic 

Pipe (op til 3 mia. m3 om året), hvis det er nødvendigt for at sikre forsyningssikkerheden 

og/eller hvis det giver forretningsmæssig mening for transportkunderne.  
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Det vil derfor være samfundsøkonomisk uansvarligt, hvis Energinet pålægges at foretage 

nye anlægsinvesteringer for at opfylde den nævnte forpligtelse til at sikre tilstrækkelig 

transmissionskapacitet til Danmark for den korte periode, hvor transmissionskapaciteten 

kan siges at være den knappe faktor, der kan forhindre et velfungerende gasmarked i 

Danmark. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det så til gengæld også må betyde, at Energinet må gives 

en vid adgang til at afsøge alternative muligheder for at få den eksisterende kapacitet brugt 

bedst muligt –herunder at foretage ændringer i f.eks. tarifstrukturen for systemets entry- 

og exit-punkter i et forsøg på at optimere den måde, den eksisterende kapacitet bliver 

brugt på   under Tyra-nedlukningen. Og tvivlen må komme Energinet til gode – forstået på 

den måde, at  Energinet bør have mulighed for at gennemføre tiltag, medmindre det kan 

fastslås, at et foreslået tiltag er i strid med de formål og hensyn, som hhv. transmissions-

systemoperatører og lagerselskaber skal varetage, eller hvis det vil have uforholdsmæs-

sige skadelige virkninger på markedets funktionsmåde, jf. afsnittene nedenfor om tilsynets 

vurdering af kravene til effektiv systemdrift og de forventede markedseffekter ved at have 

sæsonfaktorer. 

 

Energinet har forpligtelsen til at sikre transportkapaciteten, men Energinet har ikke forplig-

telsen eller retten til at sikre gassen til markedet – forstået på den måde, at markedets 

aktører selv skal sikre deres egne porteføljer i det omfang, det overhovedet er muligt, hvil-

ket blandt andet indebærer, at markedets aktører må tænke (mere) langsigtet under Tyra-

nedlukningen – f.eks. ved at købe kapacitet på længere kontrakter og transportere deres 

gas til markedet på et tidligere tidspunkt (sommer) og ved at købe (rettidig) lagerkapacitet, 

jf. afsnittet nedenfor om forholdet mellem transmission og lager og lagerselskabets forplig-

telser i forhold til forsyningssikkerhed. 

 

Forsyningstilsynet bemærker i denne forbindelse, at den europæiske forsyningssikker-

hedsforordning – modsat formuleringen i naturgasforsyningsloven – fastsætter, at forsy-

ningssikkerheden er et fælles ansvar, som påhviler naturgasvirksomhederne, medlems-

staterne, og Kommissionen, jf. forordningens artikel 3, stk. 1. Både transmissionsvirksom-

heder, forsyningsvirksomheder og lagervirksomheder er omfattet af begrebet ”naturgas-

virksomhed”, jf. forordningens artikel 2, nr. 9, jf. artikel 2, nr. 1, i gasdirektivet. Det vil sige, 

at forordningen fastlægger et bredt ansvarsområde for forsyningssikkerhed. Forordningen 

gælder umiddelbart og direkte, og den har forrang for national ret, i det omfang der er 

uoverensstemmelse mellem forordningen og nationale bestemmelser.  

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at der  er et ændringsforslag til naturgasforsy-

ningsloven på vej fra lovgiver (lovforslag nr. L 17), som har til hensigt at tydeliggøre, at 

Energinet ikke alene har ansvaret for forsyningssikkerheden men kun skal ”varetage op-

gaver i forbindelse med forsyningssikkerheden” – altså en ændring af ordlyden af natur-

gasforsyningslovens § 12, stk. 1, nr. 3. Udkastet til forslag til ændringslov var i høring fra 

den 9. juli 2019 til den 22. august 2019, og ministeren fremsatte lovforslaget i folketinget 

den 2. oktober 2019 med forventet ikrafttræden den 1. januar 2020.     

 

Forsyningstilsynet finder således, at der er hjemmel i gasforordningen (og i naturgasforsy-

ningsloven fra 2020) til at indføre proportionale tiltag for at forbedre forsyningssikkerheds-

situationen – også selvom det kan betyde, at transportkunderne eller andre gasaktører 

bliver berørt og må acceptere at skulle foretage visse tilretninger og justeringer i deres 

forretning i perioden. Det kan f.eks. være tilfældet for de transportkunder, som normalt 

køber/sælger gas og transportkapacitet kortsigtet for at foretage arbitrage, og som ikke 
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har slutkunder på det danske gasmarked, jf. afsnittet nedenfor om forventede markedsef-

fekter ved sæsonfaktorer.  

 

Forsyningstilsynet finder dog, at det må kræve særlig lovhjemmel, hvis transportkunderne 

eller andre naturgasvirksomheder skal pålægges definerede økonomiske byrder i forbin-

delse med en øget ”markedsgørelse” af ansvaret for forsyningssikkerheden i Danmark.    

 

Dette gælder også for lagerselskaber, som er omfattet af definitionen ”naturgasvirksom-

hed” i gasdirektivet og forsyningssikkerhedsforordningen (se ovenfor). Men lagerselskaber 

har i øvrigt ikke særskilte pligter i forhold til forsyningssikkerhed efter naturgasforsynings-

loven, bortset fra pligten til at stille lagerkapacitet til rådighed for transmissionssystemope-

ratørens varetagelse af opgaver vedrørende forsyningssikkerhed, jf. naturgasforsynings-

lovens § 15, stk. 1, nr. 3. Denne pligt udmøntes i dag på den måde, at Energinet køber 

den mængde kapacitet og udtræk fra lagerselskabet, som er nødvendig for at leve op til 

de europæiske forsyningssikkerhedsstandarder og den infrastrukturstandard (N-1), som 

er fastsat i den forsyningssikkerhedsforordningen med udgangspunkt i tre europæiske kri-

seniveauer (Early Warning – Alert – Emergency). Købet sker på forhandlede vilkår, og 

Energinet har førsteret til at købe kapacitet, dvs. Energinet forhandler med lagerselskabet 

(GSD) og indgår separate aftaler om dette ”nødlager”, før de kommercielle lagerkunder får 

adgang til at købe lagerkapacitet/udtræk/injektion.  

 

I den høring over metodeanmeldelsen, som Forsyningstilsynet har gennemført, er det ble-

vet anført, at Energinets omkostninger til forsyningssikkerhed bør betales via nødforsy-

ningstariffen, dvs. den tarif, som alle danske forbrugere betaler, og ikke ved, at Energinet 

ændrer i strukturen for transportkunders transmissionstariffer. Det er også blevet nævnt, 

at Energinet burde benytte ”individuelle fyldningskrav” (indiviudal filling requirements) til at 

afdække en risiko for manglende lagerfyldning i stedet for sæsonfaktorer. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at nødforsyningstariffen – som navnet antyder – dækker 

omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i nødsituationer. En nødsituation (Emer-

gency) er defineret i den europæiske forsyningssikkerhedsforordning (artikel 11, stk. 1, 

litra c) som det ultimative krise-niveau, hvor ” (…) alle relevante markedsbaserede foran-

staltninger er blevet gennemført, men gasforsyningen er utilstrækkelig til at opfylde den 

resterende gasefterspørgsel, således at det tillige er nødvendigt at indføre ikke-markeds-

baserede foranstaltninger med henblik på navnlig at sikre gasforsyninger til beskyttede 

kunder (…)”. 

 

Ikke-markedsbaserede foranstaltninger betyder, at gasmarkedets aktører ikke længere 

sikrer forsyningssikkerheden via deres egen markedsadfærd, men gasforsyningen sikres 

(tillige) via kontrollerede, ikke-markedsbaserede instrumenter. Energinets køb af nødlager 

er det væsentligste ikke-markedsbaserede redskab i Danmark, og Energinet kun kan ak-

tivere nødlageret, når der formelt er erklæret ”Emergency”.     

 

Naturgaskunder er enten beskyttede kunder eller ikke-beskyttede kunder i forhold til den 

europæiske forsyningssikkerhedsforordning, og i en nødsituation kan Energinet afbryde 

gasforsyningen til de ikke-beskyttede gaskunder, og de to kundegrupper betaler en for-

skellig pris, som afspejler denne forskel i beskyttelse, dvs. nødforsyningstariffen er diffe-

rentieret. Svenske forbrugere betaler slet ikke nogen nødforsyningstarif.  

  

Forsyningstilsynet finder derfor, at tiltag – herunder individuelle fyldningskrav - som er 

dækket af nødforsyningstariffen (som en offentlig serviceforpligtelse (PSO) opkrævet af 
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distributionsselskaberne), ikke er et egnet instrument i forhold til formålet i denne sam-

menhæng – nemlig at sikre en effektiv systemdrift og forsyningssikkerheden helt generelt 

for alle gaskunder i både Danmark og Sverige for at minimere risikoen for, at det bliver 

nødvendigt at erklære en nødsituation for det dansk-svenske gasmarked.    

 

Forebyggende tiltag, som har generel og ikke-selektiv karakter, og hvor Energinet ikke får 

yderligere omkostninger, bør have forrang, og sæsonfaktorer er et sådant tiltag.  Forsy-

ningstilsynet finder samlet, at ansvaret for forsyningssikkerheden i Danmark ikke blot tilla-

der men tilsiger, at Energinet skal iværksætte tiltag for at optimere kapacitetssituationen 

for at reducere risikoen ved Tyra-nedlukningen. Nye anlægsinvesteringer, som skal beta-

les via tarifstigninger og dermed i sidste ende betales af forbrugerene, er ikke en farbar 

vej. Sæsonfaktorer er derimod et almindeligt og lovformeligt tarif-element, som   er inden 

for skiven af muligheder, som Energinet kan benytte for at få en bedre udnyttelse af Ellund-

punktet under Tyra-nedlukningen.  

 

Ansvaret for forsyningssikkerheden er bredt, og ansvaret påhviler også transportkunder, 

som må være indstillet på og kan ”pålægges” at udvise ekstra fleksibilitet med hjemmel i 

gældende ansvarsbestemmelser om forsyningssikkerhed og afgørelser truffet i medfør af 

disse bestemmelser.  

 

Vurdering af metodeanmeldelsen i forhold til krav om effektiv systemdrift 

 

Forsyningstilsynet skal i en ”beslutning” (afgørelse) om sæsonfaktorer tage hensyn til sæ-

sonfaktorers virkning i forhold til at ”lette den økonomiske og effektive udnyttelse af infra-

strukturen” og i forhold til ”behovet for at forbedre mindsteprisers afspejling af omkostnin-

gerne”, jf. NC TAR artikel 28, stk. 3, litra b, i) og ii).  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at metodeanmeldelsen, som det er anmeldt, handler om at 

sikre forsyningssikkerheden via en mere effektiv brug af systemet, og at sæsonfaktorer 

som redskab skal give transportkunderne et økonomisk incitament til at bruge Ellund-

punktet mere effektivt i en tidsbegrænset periode. Forsyningstilsynet finder således ikke, 

at der er nogen særlig virkning ved sæsonfaktorer i forhold til bestemmelsens andet led, 

dvs. behovet for at forbedre mindsteprisers (forstået som startpriser i kapacitetsauktioner) 

afspejling af omkostningerne. Det er ikke således, at anvendelsen af sæsonfaktorer er 

knyttet til omkostningsstrukturen – eller betinget af en særlig ændring i omkostningsstruk-

turen for Ellund-punktet - under Tyra-nedlukningen.   

 

Vedrørende bestemmelsens første led, dvs. sæsonfaktorernes evt. indvirkning på at ”lette 

den økonomiske og effektive udnyttelse af infrastrukturen”, bemærker Forsyningstilsynet, 

at det ikke giver så meget mening at tale om ”den økonomiske udnyttelse af infrastruktu-

ren”, og sætningen bør derfor reelt læses og forstås som en ”økonomisk effektiv udnyttelse 

af infrastrukturen”. ”Infrastrukturen” må forstås som både transmissionsinfrastruktur og la-

ger-infrastruktur, idet NC TAR også har bestemmelser og formålsbetragtninger om lagre-

nes rolle og tariffer til/fra lagerfaciliteter.  ”Energiinfrastruktur” er defineret i den europæiske 

infrastrukturforordning som ”fysisk udstyr eller anlæg henhørende under energiinfrastruk-

turkategorierne”. Lagre er én af kategorierne, og Forsyningstilsynet finder derfor, at det er 

nødvendigt at vurdere sæsonfaktorer både i forhold til transmission og lager og i forhold til 

sæsonfaktorers evt. bidrag til at få en bedre udnyttelse af både transmissionssystemet og 

lagrene under Tyra-nedlukningen. 
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Energinet skal ifølge sektorlovgivningen drive gassystemet samfundsøkonomisk og tek-

nisk effektivt og sikkert, og Forsyningstilsynet finder, at en effektiv og sikker systemdrift 

understøtter både samfundsøkonomien og forsyningssikkerheden. En bristet forsynings-

sikkerhed medfører således i sig selv store samfundsøkonomiske tab. 

 

Forsyningstilsynet bemærker i den forbindelse, at Ellund-punktet (entry) vil udgøre en reel 

flaskehals i gassystemet i vinterperioden (januar til marts) under Tyra-nedlukningen, idet 

behovet for gas er væsentligt større end den tekniske kapacitet i punktet i disse tre måne-

der, jf. figur 2 i sagsfremstillingen. Hvis transportkunderne ikke importerer gas mere jævnt 

over året og lagrer gas i rette tid under Tyra-nedlukningen, så er forsyningssikkerheden 

alvorligt truet, jf. figur 6 i sagsfremstillingen, der viser sammenhængen mellem (manglende 

rettidig) lagerfyldning og risikoen for en decideret nødsituation, hvor de ikke-beskyttede 

kunder, dvs. nogle af Danmarks største virksomheder og næste hele den svenske industri, 

risikerer at få deres gasforsyning afbrudt. Som nævnt kan sæsonfaktorer være et egnet 

redskab til at få mere jævn gasimport i perioden, idet de gør, at det bliver billigere for 

transportkunderne at købe årskapacitet og importere mere gas om sommeren og kombi-

nere det med rettidig lagring i stedet for at det kan betale sig for transportkunderne at 

slække på lagerfyldningen (undlade at betale en forsikringspræmie) og i stedet satse på 

at kunne købe kapacitet i Ellund og importere gas på dagen om vinteren. 

 

Forsyningstilsynet bemærker i forlængelse heraf, at Energinet er forpligtet til at sælge 

transportkapaciteten i Ellund-punktet via auktioner, jf. den europæiske netregel for kapa-

citetstildeling, NC CAM, hvilket betyder, at de transportkunder, som har størst betalings-

villighed eller betalingsevne bestemmer prisen for alle transportkunder, hvilket grundlæg-

gende er et sundt princip. Hvis der er kapacitet nok, så bliver startprisen i auktionerne også 

slutprisen, og transportkunderne kommer til at betale en tarif, der svarer til den regulerede 

tarif, dvs. den teoretisk korrekte tarif. Men hvis der er en særlig situation med en forudsi-

gelig og markant flaskehals om vinteren – som Tyra-nedlukningen - og der ikke er andre 

alternativer for markedet, så bliver det sådan, at kun de transportkunder med størst beta-

lingsevne kan være sikker på at kunne købe kapacitet med kort varsel om vinteren, mens 

f.eks. mindre eller nye transportkunder med mindre betalingsevne ikke kan være sikker på 

at kunne få kapacitet. Disse transportkunder kan være tvunget til at købe kapacitet tidligere 

på året og kombinere det med lagerfyldning for at være sikker på at kunne forsyne gas-

kunder om vinteren.    

 

Forsyningstilsynet finder, at det understøtter kravet om, at Energinet skal sikre en effektiv 

transport af naturgas og stille fornøden transportkapacitet til rådighed, jf. naturgasforsy-

ningslovens § 11, stk. 1, og sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene, jf. § 2, 

stk. 1, i lov om Energinet, hvis Energinets tarifstruktur under Tyra-nedlukningen er indrettet 

sådan, at den i videst muligt omfang bidrager til at undgå, at der kommer meget høje 

auktionspriser på de korte kapacitetsprodukter om vinteren, hvilket kunne favorisere  visse 

transportkunder og give grobund for spekulativ adfærd – med risiko for, at lagrene ikke 

bliver fyldte i rette tid inden vintersæsonen. Sæsonfaktorer kan være et egnet middel til at 

undgå en sådan situation.   

 

Sæsonfaktorer kan derfor siges at være udtryk for en økonomisk effektiv udnyttelse af 

infrastrukturen, der som nævnt omfatter både transmission og lager, i det omfang sæson-

faktorer kommer til at virke efter hensigten. Forsyningstilsynet konstaterer umiddelbart, at 

metodeanmeldelsen samlet set ikke medfører øgede omkostninger og tarifstigninger, som 

det fremgår af det anmeldte. Der er tale om en omfordeling af indtægterne, hvor de eksi-

sterende multiplikatorer på korte kapacitetsprodukter, jf. omtalen ovenfor, suppleres af 
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sæsonmæssige multiplikatorer. Hvis der mod forventning kommer en overdækning som 

følge af metodeanmeldelsen, så skal Energinet betale denne overdækning tilbage via ta-

rifferne efterfølgende.  

 

Forsyningstilsynet finder, Energinet som udgangspunkt har både en ret og en pligt til at 

igangsætte proportionale tiltag, som kan modvirke, at der opstår en knaphed på kapacitet 

i Ellund-punktet, som kunne være undgået eller i det mindste reduceret. Dette følger af 

naturgasforsyningsloven, som fastsætter, at transmissionssystemoperatøren har ansvaret 

for at drive transmissionssystemet effektivt og stille den nødvendige transmissionskapaci-

tet til rådighed, jf. naturgasforsyningslovens § 11, stk. 1. Sæsonfaktorer, som giver trans-

portkunderne incitament til at bruge systemet mere jævnt henover året, kan som udgangs-

punkt være et egnet tiltag til at leve op til denne forpligtelse. Om tiltaget kommer til at virke 

adfærdsregulerende og får den ønskede effekt afhænger af en række faktorer – og især 

af, om sæsonfaktorerne er høje nok. Forsyningstilsynet har som et led i sagsoplysningen 

spurgt Energinet om niveauet for sæsonfaktorer evt. kunne være lavere og stadig få den 

ønskede effekt i form af en mere effektiv udnyttelse af gassystemet. Energinet har svaret, 

at Energinet finder, at niveauet er det rette, og det er søgt fastsat således, at sæsonfakto-

rerne skaber en effekt, dvs. giver tilstrækkeligt incitament for transportkunderne til at købe 

årskapacitet, men uden at de skaber for store omvæltninger for aktører med forskellige 

kundegrupper.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at der blev observeret et skifte mod kortere kapacitets-

bookinger, efter sæsonfaktorer blev afskaffet i 2016, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen, der 

viser bookingmønstret i 2015 (med sæsonfaktorer) og 2018 (uden sæsonfaktorer). Dette 

kunne indikere, at en genindførsel af sæsonfaktorer på et sammenligneligt niveau faktisk 

vil få den modsatte effekt. Der er dog ikke tale om et markant skifte, og udviklingen mod 

kortere og kortere bookinger er i øvrigt et fænomen, som også ses på europæisk plan – 

uafhængigt af sæsonfaktorer.  

 

Forsyningstilsynet finder, at Forsyningstilsynet som myndighed dårligt kan forholde sig til, 

om niveauet bør være højere eller lavere, men grundlæggende bør det naturligvis være 

så lavt som muligt i forhold til den ønskede effekt, jf. at sæsonfaktorer udgør en undtagelse 

(der bør fortolkes/anvendes restriktivt) fra en hovedregel om ikke at have sæsonfaktorer i 

det danske transmissionssystem, jf. Energitilsynets afgørelse fra september 2016 (sag nr. 

16/01111), som ophævede sæsonfaktorer i det danske transmissionssystem.   

 

Forsyningstilsynet er enig med Energinet i, at årskapacitetsbookinger må forventes at ud-

gøre en ”sunk cost” for transportkunderne, som derfor kan optimere deres gastransport i 

forhold til markedssignalerne (marginale priser) på dagen, hvilket kan øge likviditeten på 

gasmarkedet. Jo mere likvidt et marked er, jo mere effektivt må markedet forventes at 

være, og et mere effektivt marked må forventes at betyde, at også gasinfrastrukturen ud-

nyttes økonomisk effektivt.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, Energinet kun anmelder sæsonfaktorer på det punkt i sy-

stemet, hvor der er en reel fysisk flaskehals – dvs. metodeanmeldelsen går ikke videre 

end formålet (forsyningssikkerheden og effektiv systemdrift) tilsiger, og Forsyningstilsynet 

noterer, at markedets aktører i processen har givet udtryk for, at der kun er behov for 

sæsonfaktorer i Ellund-punktet, hvilket Energinets endelige metodeanmeldelse har taget 

højde for. Forsyningstilsynet finder endvidere, at det er rimeligt og tilrådeligt at tage ud-

gangspunkt i det tidligere niveau for sæsonfaktorer, hvilket Energinet har gjort i metode-

anmeldelsen. 
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Forsyningstilsynets vurderer således samlet, at indførelse af sæsonfaktorer i Ellund-punk-

tet i en midlertidig periode afspejler reelle systembehov/systemintegritet og en økonomisk 

effektiv brug af gassystemet under Tyra-nedlukningen, jf. NC TAR artikel 28, stk. 1, natur-

gasforsyningslovens § 11, stk. 1, samt gasforordningens artikel 13, stk. 1. Dette gælder i 

hvert fald i det omfang, metoden ikke vurderes at ville få uacceptable markedseffekter, 

hvilket Forsyningstilsynet vurderer i afsnittet ”vurdering af forventede markedseffekter ved 

at indføre sæsonfaktorer” nedenfor. 

 

Samspillet mellem transmission og lager 

 

Formålet med Energinets metodeanmeldelse er, at få transportkunderne til i højere grad 

at importere gas om sommeren under Tyra-nedlukningen, idet kapaciteten i Ellund-punktet 

ikke er tilstrækkelig til at dække behovet i vintermånederne januar til marts, figur 2 i sags-

fremstillingen. Det er dermed et afledt formål medmetodeanmeldelsen at få transportkun-

derne til at fylde gas på lager, idet der ikke er afsætning for mere importeret gas om som-

meren. Metodeanmeldelsen forudsætter således et ganske tæt samspil mellem transmis-

sion og lager. Dette giver anledning til at vurdere forholdet mellem transmission og lager, 

idet transmission er en reguleret aktivitet baseret på en hvile-i-sig-selv regulering, mens 

der er forhandlet adgang til lager, dvs. et lagerselskab forhandler selv sine lagerpriser og 

adgangsbetingeler med markedets aktører.   

 

Forsyningstilsynet bemærker for det første, at det naturligvis er forbudt at overføre økono-

miske midler fra et reguleret transmissionsselskab til et lagerselskab, som er ureguleret, 

idet det vil udgøre ulovlig krydssubsidiering, jf. § 12, stk. 1, i Lov om Energinet.  

 

Metodeanmeldelsen medfører ikke, at der sker en direkte overførsel af økonomiske midler 

fra Energinet til GSD. Sæsonfaktorer bliver alene anvendt på transmissionstariffen på El-

lund-punktet, og der er ikke transmissionstariffer til og fra lager i Danmark. Det vil sige, at 

metodeanmeldelsen ikke giver nogen direkte indtægt til lagerselskabet.     

 

Men Forsyningstilsynet finder, at GSD sandsynligvis vil profitere af metodeanmeldelsen, 

jf. formålet med metodeanmeldelsen, som er beskrevet i sagsfremstillingen. Der er dog 

tale om en afledt effekt af sæsonfaktorer på transmissionsniveau, som ikke er ulovlig eller 

kritisabel, i det omfang metodeanmeldelsen i øvrigt kan godkendes i forhold til de opgaver 

og hensyn, som transmissionsvirksomheden og lagerselskabet skal varetage. De opgaver 

og hensyn vedrører især forsyningssikkerhed og effektiv systemdrift, som er vurderet 

ovenfor. 

 

Forsyningstilsynet henviser endvidere til, at Tyra-nedlukningen er en helt unik udfordring 

for det samlede dansk system, hvilket gør det nødvendigt at tænke holistisk og inddrage 

hele den overordnede infrastruktur i de løsninger, som Energinet fremlægger. De to dan-

ske lagre er fra starten designet som en del af det samlede system (mht. antal og place-

ring), der også havde som hovedformål at sikre en høj grad af forsyningssikkerhed for 

Danmark og Sverige. Også den europæiske lovgivning (NC TAR) anerkender naturgas-

lagres generelle bidrag til transmissionssystemets fleksibilitet og forsyningssikkerhed, jf. 

betragtning 4 i præamblen til NC TAR. 

 

Hvis de danske lagre ikke bliver fyldt under Tyra nedlukningen, så øges risikoen for, at 

Energinet må erklære en nødsituation (”Emergency”) for det danske gassystem ganske 
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væsentligt. Energinet har som led i sit Tyra-beredskab regnet på forholdet mellem lager-

fyldning og risikoen for, at Energinet må erklære en nødsituation for det danske gassy-

stem, jf. figur 6 i sagsfremstillingen (supplerende sagsoplysning). Det fremgår således, at 

hvis lagerfyldningen kommer under 90 pct., så er der en markant øget risiko for, at Ener-

ginet må erklære en nødsituation for det danske gassystem, og risikoen øges markant ved 

en endnu lavere lagerfyldning eller hvis det danske gasforbrug falder mindre end forudsat 

i den formelle prognose fra Energistyrelsen. I en nødsituation risikerer de største gasfor-

brugende industrivirksomheder i Danmark, de såkaldte ”ikke-beskyttede” gaskunder, at 

blive afbrudt, og over 90 pct. af det svenske gasforbrug vil kunne blive afbrudt. Indførelse 

af sæsonfaktorer under Tyra-nedlukningen vil give incitament til (rettidig) lagerfyldning, 

hvilket reducerer risikoen for, at der skal erklæres en nødsituation, som kan medføre store 

socioøkonomiske tab. 

 

Forsyningstilsynet finder således at det er sagligt at have eller indføre tarifelementer, som 

giver incitament til at sikre et mere effektivt samspil mellem lager og transmissionssyste-

met for at løse en midlertidig flaskehals i transmissionssystemet og/eller forbedre forsy-

ningssikkerheden. Energinet må derfor godt samarbejde tæt med GSD om f.eks. drifts-

mæssige og tekniske løsninger under Tyra-nedlukningen eller præsenterer løsninger, som 

også tænker aktørers lagerbrug ind, så længe Energinet respekterer, at der er forhandlet 

adgang til lager, jf. naturgasforsyningslovens § 20 a, stk. 1.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at GSD allerede i efteråret 2018 offentliggjorde, at GSD ville 

have ”faste lagerpriser” for Tyra-perioden, og at disse lagerpriser lå væsentligt over det 

sommer/vinter spreadet, som normalt danner udgangspunkt for prissætningen på lager-

produkter i lande, hvor der er forhandlet adgang, jf. sagsfremstillingens figur 4, der viser, 

at GSD har udmeldt lagerpriser på mellem 3 og 4 EUR/MWh for et standardprodukt med 

kapacitet/indtræk/udtræk (Standard Bundled Unit, SBU) for lageråret 2020/2021, på trods 

af, at det sommer/vinter-spreadet i hele 2018 tilsagde en pris i intervallet 1,0 – 1,5 

EUR/MWh for en SBU. GSD’s gennemsnitlige lagerpris (for et standardprodukt, SBU) i 

lageråret 2018/2019 var på 1,44 EUR/MWh, mens den var 1,30 EUR/MWh for lageråret 

2017/2018, jf. Forsyningstilsynets markedsovervågningsrapport 2018 for engrosmarkedet 

for gas. 

 

Der er altså tale om, at GSD på et meget tidligt tidspunkt har udmeldt en lagerstrategi med 

faste (mindste)lagerpriser under Tyra-nedlukningen, som er frakoblet de normale prissig-

naler for det kommercielle lagermarked, og som er væsentligt højere end de gennemsnit-

lige priser for de seneste lagerår.  

 

Forsyningstilsynet finder, at det er naturligt, at prisen for lagerkapacitet er højere end nor-

malt i en situation, hvor der ikke kommer gas fra Nordsøen, og når den eneste alternative 

gasrute til Danmark (Ellund) ikke har kapacitet nok til at dække forbruget i Danmark og 

Sverige om vinteren (januar til marts). Adgang til lager og rettidig lagerfyldning kan løse 

dette problem for systemet og for den enkelte gasleverandør, og det vil derfor kun være 

naturligt, hvis lagrenes bidrag til den generelle forsyningssikkerhed og den specifikke le-

veringssikkerhed for den enkelte aktør, kommer til udtryk i de lagerpriser, som GSD og 

lagermarkedets kunder finder frem til som led i den forhandlede adgang.  

 

GSD har tilkendegivet over for markedet og tilsynet, at den ekstra forsyningssikkerhed, 

som lageret bidrager til, ikke bliver værdisat i en markedspris, der er baseret på som-

mer/vinter spreadet, som ikke kan fastsættes nationalt. Det er den ”prisformel”, som lager-

markedet er vant til at forholde sig til, men markedet må acceptere at denne prisformel, 
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som er baseret på europæiske forward priser, ikke kan eller bør være udgangspunktet for 

lagerpriserne i Danmark under Tyra-nedlukningen, idet den ikke tager højde for, at lagrene 

er en ”essential facility”, som tilbyder en forsikringsværdi, som markedet ikke bør kunne 

slippe for at betale i Tyra-perioden. Hvis markedet fortsat tror, at Energinet påtager sig 

ansvaret for den generelle forsyningssikkerhed alene, og lagerselskabet ikke ændrer ved 

noget, så slipper gasmarkedet igen for at betale til den generelle forsyningssikkerhed uan-

set at al logik tilsiger, at gasmarkedet bør betale mere for den ekstra forsyningssikkerhed 

og leveringssikkerhed, som lagrene giver markedet og de enkelte lagerkunder under Tyra-

nedlukningen.   

 

Forsyningstilsynet kan ikke afvise dette synspunk, og Forsyningstilsynet henviser til tilsy-

net betragtninger ovenfor om ansvaret for forsyningssikkerheden og til, at der også på 

europæisk niveau er en debat og en stigende forståelse for, at lagres bidrag til transmis-

sionssystemernes fleksibilitet og drift (fx balancering) og forsyningssikkerhed skal aner-

kendes i de nationale tarifstrukturer. Denne forståelse er f.eks. udtrykt i præamblen til NC 

TAR (betragtning 4), og i konkrete bestemmelser om beregning af transmissionstariffer 

til/fra lagerfaciliteter. Forsyningstilsynet har også haft møder med aktører, som udtaler kri-

tik af lagerselskabet, men som samtidig har givet udtryk for, at de er parat til at betale for 

den ekstra værdi (forsikringspræmie) i forhold til forsyningssikkerheden generelt og deres 

egen leveringssikkerhed over for slutkunder. Spørgsmålet er så blot, hvad denne ekstra 

sikkerhed eller forsikringspræmie skal værdisættes til. Dette kan Forsyningstilsynet ikke 

svare på, og lagerselskabet og markedet må selv ”forhandle” sig frem til dette niveau.  

 

Forsyningstilsynet finder dog, at det er problematisk for denne ”forhandling”, at der kun er 

ét lagerselskab, GSD, som ejer begge lagre, og dermed har et markeds -monopol på lager, 

og at GSD -  i den periode, som metodeanmeldelsen dækker – har en monopollignende 

kontrol over fleksibilitetsmarkedet - forstået på den måde, at gas fra Nordsøen slet ikke er 

tilgængelig som alternativ fleksibilitetskilde, og Ellund som alternativ fleksibilitetskilde kan 

være udelukket på grund af manglende kapacitet, jf. sagsfremstillingens figur 2. Gasmar-

kedets aktører er derfor tvunget til at købe lager for at være sikker på at kunne levere gas 

til deres kunder om vinteren, og med sæsonfaktorer bliver de endvidere økonomisk straf-

fet, hvis de vælger ikke at importere gas om sommeren for at lægge gassen på lager til 

vintersæsonen.   

 

Forsyningstilsynet ikke har hjemmel til at gribe ind i ”forhandlingerne”, jf. at der er forhand-

let adgang til lager, hvor den regulerende myndighed ikke skal/må forholde sig til et lager-

selskabs konkrete prise og kun kan gribe ind, hvis selve princippet for prissætning er lovs-

stridigt, f.eks. fordi det ikke er gennemsigtigt, eller fordi det er diskriminerende, jf. natur-

gasforsyningslovens § 20 a, stk. 3. Forsyningstilsynet finder ikke, at det er tilfældet i denne 

situation.  

 

Markedet må ”forhandle” sig frem til rimelige løsninger, og alle parter må udvise en rimelig 

grad af fleksibilitet og forståelse for hvad, der er på spil. Forsyningstilsynet henviser til 

GSD’s hjemmeside under ”pricing”, hvor GSD selv nævner, at GSD skal agere på kom-

mercielle vilkår, hvilket medfører, at de tilbudte priser og vilkår vil blive justeret regelmæs-

sigt i forhold til ændringer i markedsforholdene – på en måde, som er ubestridelig fra et 

konkurrencesynspunkt (oversat fra engelsk).  

 

Forsyningstilsynet finder på den baggrund, at det er kritisabelt, når GSD har meldt offent-

ligt ud, at selskabet har et ”afkastkrav” på 4,7 % for 2019, som er ”aftalt med ejer”, jf. 

Energinet koncernens årsrapport for 2018, og når GSD har meddelt markedet, at den 
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samme prisstrategi med ”faste lagerpriser” på mellem 3 og 4 EUR/MWh, der understøtter 

dette afkastkrav, også vil gælde i hvert fald for lageråret 2020/2021 og som udgangspunkt 

også for lagåret 2021/2022. 

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at GSD fastsætter lagerpriser, hvor selskabet indregner en 

præmie for den afgørende rolle for den generelle forsyningssikkerhed og de enkelte aktø-

rers mulighed for at levere gas til deres kunder, som lager tilbyder under Tyra-nedluknin-

gen. Og som nævnt ovenfor må markedet forventes at være parat til at betale mere end 

hvad sommer/vinter spreadet tilsiger under Tyra-nedlukningen, idet dette spread ikke re-

flekterer den ekstra værdi, som lager reelt tilbyder markedet i den danske situation. Der er 

ingen objektiv målestok for denne værdi, men Forsyningstilsynet konstaterer, at GSD i 

fraværet heraf har taget udgangspunkt i selskabets omkostninger og en given forrentning 

(et ”afkastkrav”). 

 

Forsyningstilsynet kan ikke konkludere, at lagerselskabets udgangspunkt med en forrent-

ning på 4-5 % udtrykt som en WACC (weighted average cost of capital), dvs. en vægtet 

gennemsnitlig forrentning af selskabets kapitalomkostninger, i en situation, hvor der – des-

værre – er et kvasi-monopol på fleksibilitetsmarkedet i Danmark, kan siges at være eksor-

bitant eller ude af trit med det afkast, som lagerselskaber kan forvente at oppebære i situ-

ationer, hvor lagervirksomhed ikke er konkurrenceudsat. Hvis der ikke er mulighed for en 

effektiv konkurrence på lager (fleksibilitet), eller hvis lagre er afgørende for systemet eller 

forsyningssikkerheden, så skal (bør) medlemslande som udgangspunkt vælge at indføre 

”reguleret adgang” til lager, og en række medlemslande i EU har derfor reguleret adgang 

til lager.  

 

Forsyningstilsynet bemærker i den forbindelse, at den regulerede tarif for de største lager-

selskab i Europa (STOGIT i Italien) er fastsat således, at lagerselskabet fik en forrentning 

før skat (WACC) på 6.5 % i reguleringsperioden 2016-2018 og 6.7 % i 2019. Og i Frankrig 

er der kommet ny lovgivning (2017), som indfører regulerede lagertariffer fra den 1. januar 

2018. Lagrenes betydning for forsyningssikkerheden i Frankrig er det bærende hensyn 

bag lovændringerne, som den franske regulator (CRE) har udmøntet i en afgørelse fra 

2018, hvor CRE fastlægger de økonomiske parametre, herunder aktivbase og forrentning, 

for de franske lagre (drevet af selskaberne Storenergy, TIGF og Géométhane) for en første 

reguleringsperiode, der dækker 2018 og 2019. Forrentningen er udtrykt som en forrentning 

før skat (WACC), som CRE sætter til 5.75%. 

 

Forsyningstilsynet noterer, at der er i de nævnte eksempler er tale om afkast, som er noget 

højere end det ”afkastkrav”, som GSD indregner i selskabets udmeldte lagerpriser for pe-

rioden, hvor Energinet ønsker at anvende sæsonfaktorer. Selv om der kan være en vis 

usikkerhed forbundet med at sammenligne direkte med andre lande (f.eks. på grund af 

forskelle i renteniveauer m.m.), så finder Forsyningstilsynet dog, at Forsyningstilsynet kan 

fastslå, at der er tale om en forrentningssats hos GSD, som ikke giver Forsyningstilsynet 

grund til at tro, at GSD forsøger at realisere en urimelig fortjeneste i forbindelse med lag-

renes særlige position under Tyra-nedlukningen  

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at det en opgave for lovgiver at ændre på regule-

ringen for lager, hvis der vurderes at være tale om et strukturelt problem i det danske 

lagermarked, men Forsyningstilsynet finder ikke, at der er tale om et strukturelt problem, 

som må formodes at fortsætte efter Tyra-nedlukningen, idet prisen for dansk kommerciel 

lagerkapacitet historisk har fulgt sommer/vinter spreadet ganske tæt. Og Forsyningstilsy-

net forventer, at de danske lagerpriser kommer til at følge sommer/vinter spreadet helt tæt 
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også efter Tyra-nedlukningen, idet gasmarkedet får endnu mere fleksibilitet – og dermed 

konkurrence på fleksibilitet - når Baltic Pipe Projektet og det fuldt moderniserede Tyra-felt 

åbner for gastransport fra oktober 2022. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at lagerkapaciteten ifølge GSD er helt udsolgt for lageråret 

2019/2020, og der er på tidspunktet for denne afgørelse solgt 89 pct. lagerkapacitet for 

lageråret 2020/2021 samt 64 pct. for lageråret 2021/2022. Disse tal inkluderer Energinets   

nødlager på 2.000 GWh (ca. 20 pct.) og en række optionskontrakter, som lagerkunderne 

kan vælge ikke at indløse. Optionskontrakterne udgør ca. 10 pct. af den samlede tekniske 

kapacitet. Dette kunne samlet indikere, at gasmarkedet anerkender, at det har en væsent-

lig større værdi at råde over lagerkapacitet under Tyra-nedlukningen i forhold til en nor-

malsituation, og at markedet rent faktisk er parat til at påtage sig et (økonomisk) medan-

svar for at komme sikkert igennem Tyra-perioden. 

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at der er tale om en kortvarig periode, hvor mar-

kedet for fleksibilitet er sat ud af kraft, og Forsyningstilsynet henviser også i denne sam-

menhæng til tilsynets betragtninger ovenfor om, at ansvaret for forsyningssikkerheden er 

bredt.    

 

Forsyningstilsynet finder, at Energinet har både en ret og en pligt til at inddrage lagrene 

og tage højde for lagermarkedets status i de tiltag, som Energinet fremlægger for at hånd-

tere Tyra-nedlukningen. Dette følger af, at lagre er en del af ”infrastrukturen”, som sæson-

faktorer skal give en økonomisk effektiv udnyttelse af, jf. NC TAR artikel 28, stk. 2. Ener-

ginet er tvunget til at reagere, mens der er tid, og kan ikke afvente, at der udspiller sig et 

scenarie, hvor lagerkunder venter (for længe) med at købe lagerkapacitet for at presse 

lagerselskabet til at sætte sine priser ned, mens lagerselskabet afviser eller venter (for 

længe) med at sætte sine priser ned for ikke at fravige et bestemt afkastkrav, som selska-

bets ledelse har besluttet at holde fast i uafhængigt af, hvad aktørerne siger og gør. Dette 

kan resultere i, at lagrene bliver fyldt for sent, og så er forsyningssikkerheden i realiteten 

truet i lige så høj grad som hvis de slet ikke bliver fyldte. Dette er ikke acceptabelt fra en 

TSO-synsvinkel, jf. ovenfor om Energinets roller og ansvar i forbindelse med forsynings-

sikkerhed og systemdrift.  

 

Energinet har formodningsvist ikke indsigt i eller indflydelse på lagerselskabets prisstrate-

gier men må handle – og handle rettidigt - i forhold til hvad Energinet selv kan kontrollere, 

og ud fra hvad der under de givne omstændigheder kan give den mest effektive udnyttelse 

af det samlede infrastruktur, som også omfatter de danske lagre. Forsyningstilsynet kon-

staterer, at to danske naturgaslagre og transmissionssystemet tilsammen kan dække det 

danske og svenske gasbehov selv om vinteren, jf. figur 3 i tilsynets supplerende sagsop-

lysning. Hvis gasmarkedets aktører har en (økonomisk) effektiv adgang til begge disse 

infrastrukturer – og hvis lagrene bliver fyldt op, som det historisk er sket - så er der grund-

læggende ikke noget problem i forhold til forsyningssikkerheden, og Energinet behøvede 

så ikke indføre sæsonfaktorer i Ellund-punktet. Energinet kan siges at have et udvidet 

systemansvar, som også omfatter lager som kritisk infrastruktur under Tyra-nedlukningen, 

og det er dette ansvar som betinger indførelsen af sæsonfaktorer i en situation, hvor det 

er usikkert, om lagerselskabet og lagerkunderne kommer til at agere som det er nødven-

digt under Tyra-nedlukningen.   

 

Forsyningstilsynet finder samlet, at Energinet har ret til at bruge sæsonfaktorer med ud-

gangspunkt i de hensyn og opgaver, som Energinet skal varetage – også selvom GSD vil 

profitere af metodeanmeldelsen. Energinet må tænke holistisk under Tyra-nedlukningen, 
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og Energinet har derfor ret til at inddrage lager i de løsninger, som Energinet præsenterer 

for at håndtere Tyra-nedlukningen. Lager må i denne sammenhæng betragtes som kritisk 

infrastruktur. Der er forhandlet adgang til lager, og Forsyningstilsynet har ikke hjemmel til 

at træffe afgørelse om lagerpriser. Det er kritisabelt, at GSD har offentliggjort lagerpriser, 

der præsenteres som værende ”ikke til forhandling” under Tyra-nedlukningen. Og lager-

selskabets monopolstatus på fleksibilitet er problematisk for den forhandlede adgang un-

der Tyra-nedlukningen.  

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at der er særlige regler, som giver hjemmel til at 

gribe ind over for decideret markedsmisbrug, i form af REMIT-forordningen, som Forsy-

ningstilsynet håndhæver, og konkurrenceloven, som Konkurrence- og forbrugerstyrelsen 

håndhæver.   

 

Vurdering af forventede markedseffekter ved at indføre sæsonfaktorer 

 

Forsyningstilsynet har ovenfor vurderet Energinets metodeanmeldelse ud fra en række 

formål/hensyn og roller/ansvar i forhold til forsyningssikkerhed og systemdrift. Forsynings-

tilsynet kan godkende metodeanmeldelsen ud fra disse formål og hensyn. 

 

Men alt andet lige så udgør sæsonfaktorer en undtagelse fra en hovedregel, og forslaget 

er af bebyrdende karakter for markedets aktører, fordi forslaget skal virke adfærdsregule-

rende, og fordi transportkapacitet (korte produkter) bliver dyrere om vinteren, hvilket kan 

påvirke forskellige typer transportkunder forskelligt. Sæsonfaktorer kan derfor evt. påvirke 

gasmarkedet og forbrugerne på en negativ måde. Hvis dette er tilfældet, så er det afgø-

rende for Forsyningstilsynet, at disse negative markedseffekter ikke er så store, at de må 

siges at være uacceptable i forhold til den potentielt positive effekt af tiltaget i forhold til 

forsyningssikkerheden og systemdriften.   

 

Forsyningstilsynet har derfor stillet supplerende spørgsmål til Energinet og lavet egne be-

regninger for at vurdere de sandsynlige markedseffekter ved at have sæsonfaktorer, jf. 

sagsfremstillingens afsnit ”supplerende sagsoplysning”. I det følgende vurderer Forsy-

ningstilsynet den sandsynlige effekt af sæsonfaktorer på: Køb og brug af kapacitet, en-

grosmarkedet, detailmarkedet og lagermarkedet (herunder betydningen af spreadet). 

 

Sæsonfaktorers betydning for køb og brug af transmissionskapacitet  

 

Energinet forventer, at aktørerne i højere grad vil købe transmissionskapacitet på årsbasis 

på Ellund-punktet, hvis der bliver indført sæsonfaktorer på punktet, jf. afsnittet ”Energinets 

vurdering af konsekvenser af sæsonfaktorer på Ellund-punktet”.  

 

Forsyningstilsynet finder, at Energinets vurdering er plausibel. Forsyningstilsynet finder, at 

det må forventes, at markedets aktører i en vis grad vil foretrække at købe transmissions-

kapacitet på årsbasis, hvis der anvendes sæsonfaktorer.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at der blev observeret et skifte mod kortere kapacitets-

bookinger, efter sæsonfaktorer blev afskaffet i 2016, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen, der 

sammenligner transportkundernes kapacitetskøb i 2015 (seneste gasår med sæsonfakto-

rer) og 2018 (seneste gasår), hvor der ikke var sæsonfaktorer. I 2015 blev 87 pct. af ka-

paciteten købt på årskontrakter, mens andelen af kapacitet købt på årskontrakter var faldet 

til 71 pct. i 2018, hvilket kunne indikere, at en genindførsel af sæsonfaktorer på et sam-

menligneligt niveau vil få den modsatte effekt – altså et øget salg af årskapacitet.  
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Der er dog ikke tale om et markant skifte, og helt generelt er tendensen, at aktørerne på 

engrosmarkederne i Europa køber stadigt kortere kapacitetsprodukter, så om det ”om-

vendte” skifte fra korte produkter til årskontrakter vil blive lige så markant, som det fremgår 

af tabel 3 er tvivlsom. Forsyningstilsynet finder således, at det er meget svært at vurdere, 

hvor meget højere andelen af køb af transmissionskapacitet på årsbasis vil blive, og For-

syningstilsynet kan tvivle på effekten ved det nuværende niveau. Forsyningstilsynet finder 

dog, at enhver tvivl i forhold til størrelsen på sæsonfaktorerne bør komme ansøgeren 

(Energinet) til gode, idet alternativet (ingen eller lavere sæsonfaktorer) kan risikere at øge 

flaskehalsen i Ellund-punktet, mens for høje sæsonfaktorer omvendt kan virke markeds-

forstyrrende. Energinet kan således anmelde et anderledes niveau for sæsonfaktorer til 

selvstændig godkendelse, hvis det godkendte niveau viser sig at være utilstrækkeligt eller 

får utilsigtede konsekvenser, jf. tilsynets afsluttende bemærkninger nedenfor. 

 

Forsyningstilsynet finder endvidere, at en højere andel af transmissionskapacitet købt på 

årskontrakter vil betyde, at transportkundernes incitament til at importere gas stiger, fordi 

transportkunderne herefter vil betragte udgiften til transmissionskapacitet som en ”sunk 

cost”. Det betyder, at det kan betale sig at importere gas fra Tyskland på daglig basis om 

vinteren, selvom om den danske engrospris er lidt højere end den tyske, og det vil muligvis 

kunne lægge en dæmper på udsvingene i den danske engrospris i forhold til den tyske 

engrospris. Om sommeren vil det bedre kunne betale sig at importere billig gas med hen-

blik på at lægge gassen på lager til vinterbrug. Samlet vil dette kunne betyde, at den dan-

ske infrastruktur bliver brugt mere effektivt og smidigt under Tyra-nedlukningen, hvilket i 

sig selv vil give en bedre forsyningssikkerhed, jf. tilsynets vurdering ovenfor om forsynings-

sikkerhed og effektiv systemdrift.   

 

Engrosprisen i Danmark under Tyra-nedlukningen 

 

Danmark har igennem mange år været nettoeksportør af gas, og det danske gasmarkeds 

integration i det europæiske gasmarked har betydet, at den danske engrospris gennem-

snitligt har været lavere end engrosprisen i Tyskland og Holland i de seneste år. 

 

Under Tyra-nedlukningen forventes dette at ændre sig, fordi langt hovedparten af det det 

danske og svenske gasforbrug skal importeres fra Tyskland gennem Ellund-forbindelsen. 

Den danske engrospris må forventes at stige i forhold til den tyske engrospris, så den 

danske engrospris bliver højere end den tyske. Hvor meget højere den danske engrospris 

vil blive er vanskeligt at vurdere, men teoretisk bør prisforskellen svare til omkostningen 

ved transmission fra Tyskland til Danmark. Den umiddelbare omkostning til import at gas 

fra Tyskland til Danmark er i øjeblikket omkring EUR 0,9/MWh, hvis der anvendes lange 

kontrakter for transmissionskapacitet. Denne omkostning er eksklusive volumentariffen på 

EUR 0,32/MWh til Energinet, som transportkunden først skal betale, når gassen befinder 

sig i exitzonen, altså før gassen eventuelt handles på engrosmarkedet i Danmark.  

 

Energinets tariffer forventes at stige i løbet af perioden med renovering af Tyra, fordi det 

danske gasforbrug forventes at falde, og fordi Energinets udgifter til forsyningssikkerhed 

stiger. Derfor må det forventes, at forskellen på engrospriserne i Danmark og Tyskland vil 

stige yderligere. 
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Sæsonfaktorers betydning for engrosmarkedet   

 

Konsekvensen af sæsonfaktorer vil alt andet lige være, at transportkundens pris for at 

importere gas stiger om efteråret og vinteren, hvis transportkunden anvender korte kapa-

citetsprodukter, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen. Da størstedelen af gassen til Danmark og 

Sverige skal importeres under Tyra-nedlukningen, må det formodes, at en stigning i prisen 

på transmission fra Tyskland til Danmark vil sætte sig i den danske engrospris. Afhængigt 

at hvilket kapacitetsprodukt, der bliver bestemmende for den danske engrospris, så kan 

engrosprisen stige med op til EUR 0,34 per MWh som følge af de anmeldte sæsonfaktorer, 

jf. tabel 4 i sagsfremstillingen. Denne stigning svarer til ca. 1,68 pct. i forhold til en teoretisk 

engrospris på 20 EUR/MWh, jf. tabel 5, og i forhold til den nuværende day-ahead engros-

pris på den danske gasbørs (PEGAS ETF), som er ca. EUR 10-12 per MWh, vil en stigning 

i engrosprisen isoleret set kunne ligge i intervallet 2,8 – 3,4 pct. Forsyningstilsynet skal 

dog bemærke, at den nuværende pris på 10 – 12 EUR/MWh er relativt lav, og at forward-

priserne på TTF for vinteren 2020 ligger på 17,77 EUR/MWh, hvilket vil sige, at sæsonfak-

tors betydning på engrosprisen i vinterperioden, alt andet lige, kan udgøre ca. 2 pct.  

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at det ikke kan udelukkes, at dagskapacitetstarif-

ferne i vintermånederne periodisk kan komme endnu højere op, hvis der kommer så meget 

efterspørgsel på kapaciteten (fx hvis det bliver en meget kold vinter), at dagskapacitets-

priserne bliver budt op i kapacitets-auktionerne på PRISMA. I sådanne tilfælde vil sæson-

faktoren ikke være årsag til en stigning i engrosprisen på markedet – men derimod den 

højere pris for dagskapacitet fastsat ved auktion kombineret med den generelt større ef-

terspørgsel efter gas i en kold periode.  

 

Forsyningstilsynet finder, at den sandsynlige stigning i engrosprisen på gas som følge af 

anvendelse af sæsonfaktorer er begrænset, og den bør ikke få afgørende negative kon-

sekvenser for gasmarkedets funktionsmåde. Det faktum, at næsten hele gasforbruget skal 

dækkes af import fra Ellund-punktet, må forventes at få større effekt på engrosprisen end 

sæsonfaktorer på tarifferne i Ellund-punktet men der er her tale om en given ting og en 

naturlig markedseffekt, som ikke kan reguleres. 

 

Forsyningstilsynet finder det som udgangspunkt ikke urimeligt, at sæsonfaktorer får en 

afsmittende effekt på engrosprisen i Danmark, da der reelt er en flaskehals i systemet om 

vinteren og høj efterspørgsel efter gas. Men det er klart, at hvis der indføres sæsonfaktorer 

- som trods alt må forventes at medføre en stigning i engrosprisen - så er det vigtigt, at der 

kan siges at være et reelt behov for at indføre sæsonfaktorer. Forsyningstilsynet har vur-

deret behovet (herunder formål og hensyn) ovenfor i afsnittene om forsyningssikkerhed 

og effektiv drift.  

 

Sæsonfaktorers betydning for detailmarkedet   

 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at det er vanskeligt at forudsige, i hvilket 

omfang detailprisen på gas bliver påvirket af sæsonfaktorer. Forsyningstilsynet er enig 

med Energinet i, at sæsonfaktorers betydning for detailprisen vil afhænge af den enkelte 

kundes aftale med gasleverandøren samt transportkundens kundeportefølje. Nogle slut-

kunder betaler en fast pris, mens andre betaler en variabel pris, som er indekseret i forhold 

til gasprisen.  
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Forsyningstilsynet har dog alligevel anmodet Energinet om at forsøge at estimere sæson-

faktorers mulige betydning for detailprisen for gas. Energinet kommer i sit beregningsek-

sempel frem til, at detailprisen for en villakunde kan stige med 0,52 pct., og at detailprisen 

for henholdsvis en lille og stor virksomhed kan stige med 1,09 pct. og 1,26 pct. Energinet 

anfører dog også, at beregningerne repræsenterer et teoretisk maksimum.  

 

Forsyningstilsynet har også forsøgt at illustrere, hvordan sæsonfaktorer vil kunne påvirke 

detailprisen, jf. tabel 6 i tilsynets supplerende sagsoplysning. Forsyningstilsynet bemær-

ker, at det er vanskeligt at forudsige udviklingen i detailprisen, men såfremt det antages, 

at stigningen i engrosprisen i Danmark kan blive op til EUR 0,34 per MWh (svarende til 3 

øre/m3), jf. afsnittet ovenfor om engrosprisen, og under forudsætning af, at prisstigningen 

får afsmittende effekt på detailprisen, så vil det svare til en prisstigning på ca. 0,4 pct. ved 

den aktuelle detailpris for gas, som er ca. 7,57 DKK/m3.  

 

Forsyningstilsynet finder, at en eventuel stigning i detailprisen i denne størrelsesorden er 

forholdsmæssig og rimelig i forhold af det positive bidrag, som sæsonfaktorer potentielt 

kan give i forhold til forsyningssikkerhed og effektiv systemdrift. Forsyningstilsynet finder, 

at der er tale om en meget lille stigning for den enkelte husholdning, og der er tale om en 

stigning, som ikke bør få nogen betydning for den enkelte virksomheds konkurrenceevne. 

Forsyningstilsynet bemærker endelig, at der er tale om en kortvarig stigning.    

 

Sæsonfaktorers betydning for anvendelsen af gaslager 

 

Sæsonfaktorer påvirker den mulige fortjeneste ved at lagre sommergas til vinterbrug, fordi 

omkostningen til import af gas om sommeren falder, jf. sagsfremstillingen (supplerende 

sagsoplysning).  

 

Forsyningstilsynet har vurderet samspillet mellem transmission og lager ovenfor, og For-

syningstilsynet finder, at den ekstra værdi af lager til forsyningssikkerhed og systemdrift, 

som GSD foreløbig har indregnet i sine ”faste” lagerpriser for hele Tyra-perioden, og som 

GSD har meldt ud til markedet (f.eks. på Energinets aktørforum), kan indebære en risiko 

for, at lagermarkedet ikke clearer sig selv eller at der opstår en ”hønen og ægget” situation, 

hvor lagrene ikke bliver fyldt i rette tid, hvilket skal ske fra maj til november. I den situation 

vil sæsonfaktorer på Ellund-punktet øge sandsynligheden for, at der i løbet af sommerpe-

rioden bliver fyldt tilstrækkeligt gas i gasslagrene til brug for den efterfølgende vinter. Det 

skyldes, at de anmeldte sæsonfaktorer vil forskyde en teoretisk tærskelværdi for sommer-

vinter spreadet nedad, hvilket gør det mere sandsynligt, at der ved et givent sommer-vinter 

spread vil blive importeret gas om sommeren til lagring til vinterbrug, jf. tilsynets bereg-

ningseksempel i den supplerende sagsoplysning.   

 

Det er imidlertid meget svært at vurdere, hvordan sæsonfaktorer vil påvirke importen af 

gas. Hvis sommer-vinter spreadet er (for) lavt, så kan det tænkes, at sæsonfaktorer kun 

får meget begrænset effekt, fordi besparelsen i omkostningen ved at importere gas om 

sommeren ikke er tilstrækkelig til at sikre, at det kan betale sig for aktørerne at importere 

gas om sommeren til lagring til vinterbrug.  

 

Energinet har ingen indflydelse på sommer-vinter spreadet, og Forsyningstilsynet har ikke 

mulighed for at forudsige spread-udviklingen på nogen kvalificeret måde. Men anvendelse 

af sæsonfaktorer vil alt andet lige øge sandsynligheden for, at det kan betale sig for aktø-

rerne at importere gas om sommeren til brug om vinteren, idet en sæsonfaktor alt andet 

lige vil øge det danske sommer-vinter spread.  
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Sammenfatning og afsluttende bemærkninger   

Forsyningstilsynet vurderer samlet, at Forsyningstilsynet kan godkende metodeanmeldel-

sen.   

Forsyningstilsynet konstaterer, at sæsonfaktorer som tarifelement er tilladt efter NC TAR, 

og at det forslag om sæsontariffer, som Energinet har anmeldt, overholder formalia og er 

inden for de tilladte niveauer i NC TAR.  

Forsyningstilsynet finder, at sæsonfaktorer kan være et egnet instrument til at bidrage til 

en øget forsyningssikkerhed under Tyra-nedlukningen. Forsyningstilsynet finder, at der er 

tale om en ganske unik situation, som fordrer, at gasmarkedets aktører samarbejder og 

bidrager – enhver inden for sit område.  

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at ansvaret for forsyningssikkerheden er et kollektivt 

ansvar, og at det brede ansvar gør det muligt at fordre fleksibilitet og samarbejde fra alle 

aktører i markedet. Energinet har dog stadig en central rolle som systemansvarlig virk-

somhed, og Energinet kan siges at have et udvidet systemansvar, som også kan omfatte 

lagrene, der udgør kritisk infrastruktur under Tyra-nedlukningen. Dette betyder, at Energi-

net bør have vide rammer til at iværksætte tiltag, der kan sikre eller forbedre forsynings-

sikkerheden. Og det betyder, at Energinet kan være tvunget til at tage højde for lagermar-

kedets status i sin systemplanlægning for Tyra-perioden. 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at metodeforslaget i øvrigt respekterer den ansvars-

fordeling og de opgaver, som lovgivningen fastsætter for hhv. transmissionsselskaber og 

lagerselskaber.  

Forsyningstilsynet finder, at forslaget kan medvirke til at få en mere samfundsøkonomisk 

effektiv udnyttelse af systemet under Tyra. Forsyningstilsynet bemærker i den forbindelse, 

at Ellund-punktet (entry) vil udgøre en reel flaskehals i gassystemet i vinterperioden (ja-

nuar til marts) under Tyra-nedlukningen, idet efterspørgslen på gas i markedet klart over-

stiger den tekniske kapacitet i punktet i disse tre måneder. Forsyningstilsynet bemærker, 

at en bristet forsyningssikkerhed i sig selv vil give store samfundsøkonomiske tab. 

Forsyningstilsynet finder, at Energinet som udgangspunkt har både en ret og en pligt til at 

igangsætte proportionale tiltag, som kan modvirke, at der opstår en knaphed på kapacitet 

i Ellund-punktet, som kunne være undgået eller i det mindste reduceret.    

Forsyningstilsynet lægger til grund, at der er tale om et tiltag, som samlet ikke medfører 

højere transmissionstariffer for transportkunderne. Der er tale om en omfordeling af ind-

tægterne henover gasåret. Skulle en tarifmetode med sæsonfaktorer mod forventning 

medføre, at Energinet får en overdækning, så skal denne overdækning tilbagebetales til 

transportkunderne efterfølgende via lavere tariffer.  

Forsyningstilsynet finder, at det er sagligt at lægge vægt på, at der er tale om en helt særlig 

situation, som er kortvarig, og Energinet ønsker kun at have sæsonfaktorer i denne særlige 

og kortvarige periode. Hovedreglen er, at der ikke er sæsonfaktorer i det danske transmis-

sionssystem.  

Forsyningstilsynet finder, at GSD, vil kunne profitere af metodeanmeldelsen, men der er 

tale om en afledt gevinst, og Energinet har både en ret og en pligt til at tænke lager ind i 

selskabets samlede løsningsforslag for at klare Tyra-nedlukningen, idet lager er kritisk in-

frastruktur og en del af den ”infrastruktur”, som sæsonfaktorer – hvis de anvendes - ifølge 

lovgivningen skal bidrage til at give en effektiv udnyttelse af. Der er ikke tale om krydssub-

sidiering mellem transmission og lager, og lagerselskabet fastsætter selv sine kommerci-

elle adgangsvilkår og sine ”listepriser”, som er udgangspunktet for den forhandlede ad-

gang til lager. Det er som udgangspunkt rimeligt, at disse priser afspejler lagrenes øgede 
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værdi både for den generelle forsyningssikkerhed og for den enkelte aktørs sikkerhed for 

at kunne levere gas til sine kunder. Gasmarkedets aktører bør tage dette med i betragt-

ning, når de regner på deres betalingsvillighed for lagerprodukter under Tyra-nedluknin-

gen. Forsyningstilsynet finder dog, at det er problematisk for den forhandlede adgang, at 

der kun er ét lagerselskab (monopol), som har et kvasi-monopol på fleksibilitetsydelser 

under Tyra-nedlukningen, som svarer til den periode, hvor der skal gælde sæsonfaktorer 

i det danske transmissionssystem. Og Forsyningstilsynet finder, at det er kritisabelt, når 

GSD har offentliggjort, at selskabet på forhånd har et fast afkastkrav på 4,7 % for lageråret 

2019/2020, som er aftalt med ejeren. Energinet og GSD har samme ejer, og det kan skabe 

mistillid i markedet til den forhandlede adgang, når GSD på et tidligt tidspunkt har meddelt 

markedet, at lagerselskabet fastholder en bestemt prisstrategi uanset hvad.   

Forsyningstilsynet finder, at Energinet har ret til at iværksætte tiltag, som inddrager lager 

og tager højde for lagermarkedets status, herunder de positioner, som både lagerselska-

bet og lagerselskabets kunder indtager. Energinet er tvunget til at reagere rettidigt i forhold 

til de forpligtelser, Energinet har som TSO, og Energinet kan ikke afvente, at der evt. kom-

mer til at udspille sig et scenarie på lagermarkedet, hvor lagerkunder venter (for længe) 

med at købe lagerkapacitet for at presse lagerselskabet til at sætte sine priser ned, mens 

lagerselskabet afviser eller venter (for længe) med at sætte sine priser ned for ikke at 

fravige en foruddefineret prisstrategi. Dette kan resultere i, at lagrene bliver fyldt for sent, 

og så er forsyningssikkerheden i realiteten truet i lige så høj grad som hvis de slet ikke 

bliver fyldte.   

Forsyningstilsynet finder dog ikke, at der er tale om et strukturelt problem i det danske 

lagermarked, og der er tale om en kortvarig periode, hvor det normale fleksibilitetsmarked 

ikke kan fungere, som det burde.  

Forsyningstilsynet finder derfor, at der ikke bør lægges hindringer i vejen for de Tyra-tiltag, 

som Energinet foreslår, jf. tilsynets vurderinger ovenfor, medmindre det kan fastslås, at et 

foreslået tiltag vil få så negative konsekvenser for gasmarkedets funktionsmåde, at det 

kan siges at være uforholdsmæssigt indgribende i markedet i forhold til de formål og hen-

syn, som forslaget skal varetage.  

Forsyningstilsynet vurderer, at den danske engrospris må forventes at stige i forhold til 

den tyske engrospris, så den danske engrospris bliver højere end den tyske (hvilket alle-

rede kan observeres for perioden efter den 1. oktober 2019). Forsyningstilsynet finder det 

som udgangspunkt ikke urimeligt eller unaturligt, at sæsonfaktorer får en afsmittende ef-

fekt på engrosprisen i Danmark, da der reelt er en flaskehals i systemet om vinteren og en 

naturlig høj efterspørgsel efter gas under Tyra-nedlukningen. Forsyningstilsynet finder, at 

den sandsynlige stigning i engrosprisen på gas som følge af anvendelse af sæsonfaktorer 

er relativt begrænset, og den bør ikke få afgørende negative konsekvenser for gasmarke-

dets funktionsmåde.  

Forsyningstilsynet vurderer, at sæsonfaktorer ikke vil medføre prisstigninger på detailmar-

kedet af en størrelsesorden, som er et problem for hverken private husholdninger eller 

virksomheder. Forsyningstilsynet vurderer, at sæsonfaktorer kan medvirke til at sikre, at 

de danske lagre bliver fyldt – og fyldt rettidigt, idet sæsonfaktorer vil øge sandsynligheden 

for, at det kan betale sig for aktørerne at importere mere gas om sommeren og lægge 

”overskudsgassen” på lager til brug om vinteren.   

Forsyningstilsynet finder derfor ikke, at det kan fastslås, at sæsonfaktorer i Ellund-punktet 

kan forventes få uforholdsmæssigt negative markedseffekter, som bør føre til, at Forsy-

ningstilsynet ikke godkender det anmeldte.      
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Forsyningstilsynet finder således samlet, at den anmeldte metode lever op til den euro-

pæiske netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer – formelt og materielt - og 

at metoden i øvrigt lever op til europæiske gasforordnings generelle krav om, at tariffer for 

adgang til transmissionssystemet skal være gennemsigtige og tilgodese behovet for sy-

stemintegritet og generelt anvendes på en ikke-diskriminerende måde, jf. den europæiske 

gasforordnings artikel 13, stk. 1. 

Metodens varighed 

Vedrørende metodeanmeldelsens varighed, så anfører Energinet, at sæsonfaktorer skal 

gælde fra 2019 (nu 2020) til 2022 afhængig af om, Tyra-nedlukningen bliver kortere eller 

længere. Energinet vil løbende vurdere, om sæsonfaktorer er nødvendige.  

Forsyningstilsynet bemærker, at sæsonfaktorer er et tarifelement, som principielt bør be-

handles som en del af Energinets samlede tarifmodel, som Forsyningstilsynet godkender, 

jf. omtalen af processen i sagsfremstillingen. Tarifmodeller (aktuelt modellen, som tilsynet 

har godkendt i medfør af NC TAR for perioden 1/10 2019 til 1/10 2022, jf. sag nr. 18/20253) 

gælder for en fastsat reguleringsperiode, og der kan normalt ikke ændres i den godkendte 

metode undervejs i perioden.    

Gasmarkedets aktører har behov for at have forudsigelighed om både tariffernes størrelse 

og deres gyldighedsperiode, når de skal foretage forretningsmæssige beslutninger. Dette 

gælder både i forhold til køb af transmissionskapacitet og køb af lagerprodukter. Også 

dette forhold tilsiger, at Energinet ikke af egen drift bør kunne ophæve (eller ændre i) de 

godkendte sæsonfaktorer i løbet af den periode, som sæsontarifferne er godkendt for.  

Den godkendte periode for de anmeldte sæsontariffer er to gasår (2020/2021 og 

2021/2022), og Forsyningstilsynet finder af ovennævnte grunde, at de godkendte sæson-

tariffer som udgangspunkt skal gælde for disse to fulde gasår, således at Energinet ikke 

af egen drift kan ophæve eller ændre i de godkendte sæsonfaktorer i løbet af perioden. 

Dette bør gælde selvom sæsonfaktorer udgør en undtagelse til hovedreglen om ikke at 

anvende sæsontariffer i det danske transmissionssystem. Hvis de godkendte sæsonfak-

torer ikke virker efter hensigten eller endog viser sig at have uventede negative konse-

kvenser, så må Energinet anmode Forsyningstilsynet om at godkende, at de fjernes eller 

ændres fra starten af et nyt gasår. Det samme gælder, hvis der er behov for at forlænge 

perioden ud over de to gasår, som godkendelsen gælder for.  

Forsyningstilsynet forventer, at dette i så fald kan ske efter en forsimplet godkendelses-

proces. 


