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NOTAT 

FREMSENDELSE AF TILLÆG TIL METODE - 
GASBALANCERING 
I henhold til naturgasforsyningslovens1 § 36 a samt § 40 skal Energinet Gas TSO fremsende de 
metoder, der bruges til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til det dan-
ske gas transmissionssystem, til godkendelse hos Forsyningstilsynet. 
 
Nærværende metodeanmeldelse er et tillæg til Energinets markedsbaserede balancemodel, 
som blev godkendt af Energitilsynet, nu Forsyningstilsynet, ved afgørelse af 23. september 
20142. Balancemodellen er løbende blevet justeret senest ved Forsyningstilsynet afgørelse af 
29. januar 20193. Denne metodeanmeldelse omhandler følgende ændringer:   
 

A. At Balancing Area Manager (BAM’en) fra dag til dag kan indføre en minimumsincita-
mentsbetaling for ubalanceprisen for adjustment step 2 på mellem 0,1-0,5 EUR/MWh 
(og minus 0,1- minus 0,5 ved negative priser) i tilfælde af uhensigtsmæssig markeds-
adfærd som følge af manglende incitament ved lave gaspriser i markedet. Derudover 
anmeldes det, at minimumsincitamentsbetalingen kan øges yderligere til mellem 0,5-
2 EUR/MWh (og minus 0,5-minus 2 ved negative priser) i tilfælde af, at markedssitua-
tionen kræver et højere incitament, hvilket BAM’en efterfølgende skal redegøre skrift-
lig for over for Forsyningstilsynet. 

B. En tilføjelse til den nuværende formel for købs- og salgspris på balancegas (step 1 og 
step 2), så den nuværende incitamentsstruktur opretholdes i tilfælde af negative pri-
ser. 

 
Det er Energinet Gas TSO´s vurdering, at ovenstående tillæg til de allerede godkendte metoder 
om Energinets markedsbaserede balancemodel er i overensstemmelse med naturgasforsy-
ningsloven samt gældende EU Regulering, og dermed kan godkendes af Forsyningstilsynet.  
 
Ovenstående ændringer vil være gældende for det fælles balanceområde med Sverige, i hen-
hold til JBZ4. 

 

1 Lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020 om naturgasforsyning. 
2 Energinet.dk’s nye kommercielle balancemodel – metodegodkendelse: https://forsyningstilsynet.dk/gas/afgoerelser/energinetdk-s-

kommercielle-balanceringsmodel  
3 Tilrettelser til balancering, som følge af genopbygningen af Tyra platformen: https://forsyningstilsynet.dk/gas/afgoerelser/forsynings-

tilsynet-godkender-fjernelse-af-price-caps-i-energinets-markedsbaserede-balancemodel-for-gas  
4 Metodegodkendelse af JBZ: https://forsyningstilsynet.dk/gas/afgoerelser/forsyningstilsynet-metodegodkender-joint-balancing-zone-

jbz-en-faelles-balanceringsmodel-for-danmark-og-sverige  
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Ovenstående ændringer vil alene betyde en tilrettelse af balanceringsprisbladet for JBZ, og vil 
dermed ikke kræve ændringer af Regler for Gastransport5, se bilag 1.  
 
Ovenstående ændringer vil være gældende, indtil eventuel ny balancemetode erstatter den 
nuværende metode. 
  

 

5 https://en.energinet.dk/Gas/Rules 
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1. Abstract 
Since December 2019 there has been a price tendency in the European gas market, where gas 
prices have reached a historical low level, due to the current supply/demand situation. In Den-
mark, the gas prices have reached a level of between 4-6 EUR/MWh during the last weeks.  
 
The market foresees that the price level could reach lower or even negative prices during the 
next months, due to a continued high level of supply, low demand and relatively full storages 
for the season across the EU. The gas exchange EEX are preparing for the possibility to trade 
negative prices within the coming weeks. 
 
In Denmark, this rises two issues: 

 In case of gas prices very close to zero, the incentive to balance can become ineffec-
tive, especially at night, where the BAM has no possibility to trade 

 In case of negative prices, the calculation of the incentive is mathematically incorrect, 
thus meaning that shippers are awarded for their imbalance. 

 
To secure that incentives to balance is maintained, both at very low prices and/or negative 
prices, the following measures are suggested, as supplements to the existing balancing 
method: 

A. In case of an unsatisfactory market behavior due to lack of incentives at low gas 
prices, the Balancing Area Manager (the BAM) is able to implement a minimum incen-
tive payment from day to day, for the adjustment step 2 price, of between 0.1-0.5 
EUR/MWh (and minus 0,1- minus 0,5 if prices are negative). Also, the minimum incen-
tive payment can be further increased to between 0.5-2 EUR/MWh (and minus 0.5-
minus 2 if prices are negative), in situations where the market situation requires a 
larger incentive, which the BAM must officially state towards the Danish Utility Regu-
lator. 

B. An addition to the current calculation of the buy-sell price for balancing gas (step 1 
and step 2), to secure that the current incentive structure is maintained in case of 
negative gas prices.  

 
Both measures are subject to approval by the Danish Utility Regulator (DUR). 
 

2. Baggrund for tillæg til metode 
2.1 Behov for ændringen 

Med Forsyningstilsynets metodegodkendelse af 23. september 2014 indførte Energinet de fæl-
leseuropæiske regler for balancering i henhold til Kommissionens forordning (EU) Nr. 312/2014 
af 26. marts 2014 om en net regel for balancering af gastransmissionsnet (NC BAL). De bæ-
rende principper i NC BAL er, at balancereglerne skal være markedsbaserede, og at transport-
kunderne skal have incitament til at balancere deres egen portefølje i løbet af et gasdøgn. 
 
Siden 2014 er der løbende blevet ændret på incitamentsstrukturen i balancereglerne, som 
følge af udviklingen i markedet. Seneste ændringer blev foretaget frem mod 1. april 2019 (på 
baggrund af Forsyningstilsynets afgørelse af 29. januar 2019, som følge af renoveringen af Tyra 
platformen, og de konsekvenser dette har på fleksibiliteten i gassystemet i de pågældende år). 
 
Siden december 2019 har der været en nedadgående pristendens i gasmarkedet, og helt aktu-
elt i juni 2020 er prisniveauet nede på omkring 4-6 EUR/MWh. Dermed er der en signifikant ri-
siko for, at priserne kan blive negative. Aktuelt er der et overudbud af gas i det europæiske 
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marked, da der både kommer store mængder af LNG og rørbundne gas. Samtidig er lagrene 
allerede historisk fyldte sammenlignet med tidligere år.  
 
Hos børsen EEX arbejder man på højtryk på, at det skal være teknisk muligt at have negative 
priser, hvilket ikke er muligt i dag. Dette sammenholdt med den aktuelle markedssituation har 
gjort, at Energinet Gas TSO har set nærmere på incitamentsstrukturen i reglerne, da vi bruger 
de priser, der bliver handlet på ETF hos EEX.  
 
I denne sammenhæng er der to forhold vi skal holde for øje: 

 Hvis priserne bliver handlet meget tæt på nul og/eller til nul, vil balancemodellens in-
citamentsstruktur ikke virke. Det skyldes, at prisen for at ende med en positiv uba-
lance vil være tæt på nul og/eller nul, da incitamentselementet regnes som en pro-
centsats af den neutrale gaspris. Dermed kan der opstå en situation, hvor det vil være 
billigst for transportkunderne at lade BAM’en håndtere en ubalance, i stedet for selv 
at balancere, eller i værste fald at det kan betale sig at arbitrere imod BAM’en. 

 Når EEX har fået gennemført, at det bliver teknisk muligt at handle til negative priser, 
er der brug for, at hvis der er negative priser, at fortegnene kan vendes ved afreg-
ningspriserne af cash-out. Dette vil sikre, at transportkunderne fortsat har det samme 
incitament til at balancere. Med den nuværende formel vil negative priser medfører, 
at incitamentet ”vender forkert”, således det kan betale sig at gå i ubalance. 

 
2.2 Lovgrundlag 

Energinet skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og 
vilkår for adgang til transmissionsnettet til Forsyningstilsynet med henblik på tilsynets godken-
delse, jf. naturgasforsyningslovens §§ 36 a og 40. 
 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om be-
tingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1775/2005) fastsætter de overordnede krav til de nationale regler for balancering, jf. artikel 
21. Det følger heraf, at reglerne for balancering skal udformes på en retfærdig, ikke-diskrimine-
rende og gennemsigtig måde og baseres på objektive kriterier. Balanceringsreglerne skal af-
spejle reelle systembehov, idet der tages hensyn til, hvilke ressourcer transmissionssystemope-
ratøren råder over. Balanceringsreglerne skal herudover være markedsbaserede. Gebyrerne 
for ubalancer skal i videst muligt omfang være omkostningsbaserede, men skal samtidig på 
passende vis anspore netbrugerne til at skabe balance i deres tilførsel og udtræk af gas. Kryds-
subsidiering mellem netbrugere skal undgås, og gebyrerne må ikke hindre nye markedsdelta-
gere i at komme ind på markedet.   
  
Metoden for beregning af gebyrerne for ubalance samt de endelige tariffer skal offentliggøres 
af de kompetente myndigheder eller transmissionssystemoperatøren.   
  
Med hjemmel i den europæiske gasforordning (artikel 8) er der vedtaget en europæisk netre-
gel om balancering; NC BAL (Kommissionens forordning (EU) Nr. 312/2014 af 26. marts 2014 
om en netregel for balancering af gastransmissionsnet).  
  
NC BAL fastsætter bl.a., at netbrugerne (transportkunderne) har det primære ansvar for at ba-
lancere nettet, at balanceringsregler skal afspejle systemets behov, og at reglerne skal give net-
brugerne incitamenter til at balancere, jf. artikel 4.  Fastsættelsen af de gældende priser er 
nærmere reguleret i artikel 22, og transportkunderne skal herudover betale et gebyr for uba-
lance, jf. artikel 23. NC BAL fastsætter en række krav til beregning af ubalancegebyret, jf. artikel 
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23, samt at metoden til beregning af det daglige ubalancegebyr, skal godkendes af den natio-
nale regulator (Forsyningstilsynet), jf. artikel 20.    
 

3. Metodeændringer 
3.1 Ændring af metode for adjustment step 2 

Adjustment step 2 blev indført som en del af den oprindelige balancemetode i 2014, og kom-
mer i spil, hvis den samlede balance for et givent gasdøgn ender i gul zone. Formålet med adju-
stment step 2 er at give incitament til, at markedet balancerer, også efter det sidste handels-
vindue i gul zone er lukket, hvilket er kl. 23:15. Adjustment step 2 blev indført som et alternativ 
til at handle i gul zone om natten, da der var skepsis i markedet omkring likviditeten på dette 
tidspunkt af gasdøgnet, hvor man så en risiko for, at der blev sat en skæv marginalpris. 
 
Adjustment step 2 er stadigvæk et væsentligt og nødvendigt element i balancemodellen for at 
kunne skabe incitament til også at balancere om natten, især hvis der ikke er sat en marginal-
pris i løbet af dagen. Incitamentsprocenten for adjustment step 2 har ændret sig over årerne, 
og blev senest skærpet i forbindelse med metodegodkendelsen af 29. januar 2019, for at 
styrke incitamentet i perioden, hvor Tyra genopbygges. 
 
I metodegodkendelse af 29. januar 2019 blev det godkendt: 

 At procenten for adjustment step 2 ikke længere skulle være en fast procent, men at 
procentsatsen skulle fastsættes pr. måned ved gasårets start 

 At procenten pr. måned skulle fastsættes i forhold til den højeste alternativomkost-
ning af: 

o Enten dagsomkostningen for kapacitet for at tage gas fra Tyskland til Dan-
mark ved en relativ lav gaspris (dengang fastsat til mellem 15-20 EUR/MWh) 

o Eller den kortsigtede udtræksomkostning fra lager 
o Dog højest op til 10 procent, som er den umiddelbare begrænsning i NC BAL 

 
Rationalet for denne metode var, at det altid skulle kunne betale sig at benytte alternative kil-
der til gas frem for at gå i ubalance mod transmissionssystemet. I indeværende år har procen-
ten enten heddet 5 eller 10 procent, afhængigt af alternativomkostningerne pr. måned. Aktu-
elt vil procenten være 5 procent frem til 1. oktober, hvor der skal beregnes nye procenter for 
det kommende gasår.  
 
Som det fremgår af metodegodkendelsen af 29. januar 2019, blev metoden for fastsættelsen 
af procenterne udregnet ud fra et prisleje på mellem 15-20 EUR/MWh, som på det tidspunkt 
blev betragtet som lavt. Baggrunden for at benytte dette prisleje som reference var at sikre, at 
markedet havde incitament til at balancere via Ellund eller lager i de fleste prisscenarier.  
 
I den nuværende markedssituation har vi i de seneste uger bevæget os ned i et prisleje på ca. 
4-6 EUR/MWh, hvilket giver et adjustment step 2 pris på mellem 0,2 og 0,3 EUR/MWh. Hidtil 
har markedet ikke reageret negativt på de relativt lave incitamenter, og balancen har ikke væ-
ret udfordret.  
 
På nuværende tidspunkt er det dog på ingen måde sikkert, at vi har set det laveste niveau 
endnu for denne sæson, og som nævnt forbereder EEX sig på at kunne tilbyde negative prisno-
teringer hurtigst muligt grundet en forventning i markedet til, at prisen kan komme til at falde 
yderligere i Q3 2020. 
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Jo tættere gasprisen kommer på 0 EUR/MWh, jo lavere incitament vil der være til at opret-
holde balancen også om natten, hvor der som før nævnt ikke kan sættes nogen marginalpris. 
Derfor foreslås det, at BAM’en får mulighed for at indsætte en minimumsincitamentsbetaling 
for adjustment step 2 som ikke udregnes i procent, og som kan sættes ind fra dag til dag i til-
fælde af, at der registreres en uhensigtsmæssig markedsadfærd, som følge af meget lave gas-
priser.  
 
Det vil sige, at minimumsbetalingen ikke vil gælde umiddelbart, men kun vil indføres hvis nød-
vendigt. 
 
Det foreslås, at minimumsincitamentsbetalingen kan indføres i to prisrammer: 

 Det er vores vurdering, at en minimumsbetaling på mellem 0,1 og 0,5 EUR/MWh bør 
være tilstrækkeligt i det fleste tilfælde. Denne kan BAM indføre uden yderligere krav 
fra dag til dag i tilfælde af en erfaret eller forventet uhensigtsmæssig adfærd på balan-
cemarkedet 

 Da det er ukendt og usikkert, hvordan markedet vil reagere under meget lave gaspri-
ser, foreslås det yderligere, at BAM kan øge minimumsincitamentsgebyret til mellem 
0,5-2 EUR/MWh, i tilfælde af en uforudset adfærd og med krav om en efterfølgende 
skriftlig redegørelse til Forsyningstilsynet. Baggrunden for denne fleksibilitet er yder-
mere, at der ikke er mulighed for at erklære Early Warning, da der ikke er tale om en 
forsyningskrise, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at indarbejde fleksibilitet i me-
toden i en normalsituation. 

 
Her følger et kort eksempel på hvordan minimumsincitamentsgebyret vil virke: 

 Adjustment step 2 procenten er 5 procent i den givne måned 
 BAM vælger at indføre en minimumsbetaling på 0,25 EUR/MWh 

 Det betyder, at hvis markedsprisen (neutral gaspris) er under 5 EUR/MWh, så vil 
det være minimumsbetalingen, der vil være adjustment step 2 prisen, dvs. 0,25 
EUR/MWh.  

 Hvis den neutrale gaspris for eksempel er 1,50 EUR/MWh, vil en transportkunde 
med positiv ubalance ved gasdøgnets slutning skulle sælge gassen til BAM til for 
1,25 EUR/MWh. 

 Hvis markedsprisen derimod er over 5 EUR/MWh, vil beregningen via den almin-
delige procent være højere, og dermed gældende. Hvis markedsprisen for eksem-
pel er 6 EUR/MWh, vil incitamentsbetalingen være 0,3 EUR/MWh 

 
Reglen kan/skal kunne gælde tilsvarende ved negative priser, således at incitamentet oprethol-
des. 
 
Det vurderes, at en sådan minimumsincitamentsbetaling kan rummes inden for kravene i NC 
BAL, og er i øvrigt i god tråd med en af hovedintentionerne med NC BAL omkring at skabe de 
rette incitamenter, for at markedet selv balancerer. Minimumsincitamentsbetalingen vil dog 
kræve godkendelse af regulator, da minimumsincitamentsbetalingen procentmæssigt kan 
komme til at overstige 10 procent. Ifølge BAL NC, artikel 22, stk. 7, må TSO’en højest opkræve 
en small adjustment på 10 procent ift. markedsprisen, hvis ikke regulator har givet tilladelse til 
andet.   
 
Det er værd at bemærke, at landende vi normalt sammenligner os med (Tyskland, England, 
Holland og Belgien) ikke har indført en minimumsbetaling, eller benytter sig af konceptet om-
kring adjustment step 2 i deres balancesystemer. Det skyldes, at alle disse lande har mulighed 
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for at handle om natten og derfor kan opnå en høj/lav marginalpris, som ikke er afhængig af en 
procent. 
 
3.2 Ændring af metode for beregning af adjustment step 1 og 2 

Den grundlæggende formel for beregning af købs- og salgspris for ubalancegas (step 1 og step 
2) har været gennemgående siden Metodegodkendelsen af 24. september 2014, og følger kra-
vene i NC BAL. 
 
Formlen hedder: 

 Købspris på balancegas: Neutral gaspris minus X % af den neutrale gaspris 

 Salgspris på balancegas: Neutral gaspris plus X % af den neutrale gaspris 
 
Som tillæg til den nuværende formel, foreslås det, at prisen bliver afhængig af, om den neu-
trale gaspris er positiv eller negativ. Dette er for at sikre, at formlen er matematisk korrekt ved 
negative priser, således at incitamentet for transportkunden til at balancere opretholdes, hvil-
ket er et gennemgående krav i NC BAL. 
 
På den baggrund vil den samlede formel for adjustment step 1 dermed hedde: 
 

 Ved positiv neutral gaspris (eksisterende metode) 
o Købspris på balancegas: Neutral gaspris minus 0,5 % af den neutrale gaspris 
o Salgspris på balancegas: Neutral gaspris plus 0,5 % af den neutrale gaspris 

 

 Ved negativ neutral gaspris (tilføjelse) 
o Købspris på balancegas: Neutral gaspris plus 0,5 % af den neutrale gaspris 
o Salgspris på balancegas: Neutral gaspris minus 0,5 % af den neutrale gaspris 

 
Ved adjustment step 2 vil formlen i udgangspunktet være den samme, men hvor minimumspri-
sen beskrevet i punkt 2.1 kan være indført. 
 
Det er væsentligt at bemærke, at i princippet, stemmer den korrigerede formel for negative 
priser ikke overens med den grundlæggende formel for beregning af ubalancer i NC BAL, hvor 
fortegnene netop er vendt for kun at kunne håndtere positive gaspriser. Men hvis grund form-
len følges i tilfælde af negative priser, vil vi være i strid med det overordnede princip i NC BAL 
om at markedet skal have de rette incitamenter til at balancere deres egen portefølje.  
 
Det er imidlertid Energinet Gas TSO’s vurdering, at ovenstående justering i formlen er nødven-
dig af hensyn til at have en tilstrækkelig incitamentstruktur, der understøtter principperne i   
gasforordningen og NC BAL om, at det er markedet (transportkunderne), der skal balancere sy-
stemet og have de rette incitamenter til at gøre dette. Justeringen er i overensstemmelse med 
de grundlæggende principper om, at reglerne om balancering skal udformes på en retfærdig, 
ikke-diskriminerende og gennemsigtig måde og baseres på objektive kriterier, ligesom det af-
spejler reelle systembehov og er markedsbaseret. 
 
Fastholdes den nuværende formel i en situation med negative priser, vil det derimod skabe det 
modsatte incitament, og det vil for transportkunderne kunne betale sig at være i ubalance. 
Denne udvikling vil således ikke understøtte principperne i gasforordningen og NC BAL.  
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4. Konsekvenser af metodeændringer 
4.1 Konsekvens af ændring af adjustment step 2 

I udgangspunktet vil denne ændring indføres som en option for BAM’en, så der vil ikke være 
nogen umiddelbar ændring af incitamentsstrukturen. Hvis indført, så sikrer denne, at der fort-
sat er incitament til at balancere om natten, selvom gasprisen er tæt på nul. På den måde sik-
rer mekanismen, at det almindelige incitament i balancesystemet til at balancere sin portefølje, 
som gælder ligeligt for alle typer transportkunder, og som er gældende ved et mere ”alminde-
ligt” prisniveau, også er til stede ved meget lave priser. 
 
Så kort sagt så er konsekvensen af denne ændring, at de almindelige incitamenter til at balan-
cere også kan gælde ved meget lave gaspriser. 
 
4.2 Konsekvens af ændring af beregning af adjustment step 1 og 2 

Ændringen medfører alene, at incitamentsstrukturen er identisk ved negative markedspriser 
som ved positive priser og sikrer, at transportkunder ikke kan arbitrere mod BAM’en, når mar-
kedspriserne er negative. 
 

5. Markedshøring 
Grundet den korte frist, har Energinet Gas TSO ikke sendt forslag til metodeændringer i høring i 
markedet, men vil sendes i høring af DUR. 
 

6. Tidslinje 
Nærværende tillæg til metode skal implementeres så hurtigt som muligt for at kunne få effekt i 
Q3 2020, hvor markedsudfordringen med lave/negative priser forventes at være størst. 
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7. Bilag 1: Konsekvensrettelse af metode i balanceprisblad  
Nedenfor vises skærmbillede af nuværende balanceprisblad, hvori ovenstående ændringer vil 
skulle tilføjes: 

 


