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Godkendelse af forslag til udbud af ny uaf-
brydelig kapacitet ved den dansk-tysk 
grænse efter NC CAM artikel 28  

 

RESUMÉ  

Sagen omhandler Forsyningstilsynets vurdering af projektforslag af 16. marts 2021 fra 

den danske transmissionsoperatør (TSO), Energinet Gas TSO A/S (Energinet) samt de 

to tyske TSO’er, Gasunie Deutschland (GUD) og Open Grid Europe (OGE), herefter 

samlet ”TSO’erne”, vedrørende etablering af ny uafbrydelig kapacitet i Tyskland syd for 

sammenkoblingspunktet Ellund mellem Danmark og Tyskland. Uafbrydelig kapacitet er 

kapacitet for transmission af gas, som ikke kan afbrydes af transmissionssystem-opera-

tørerne.  

 

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse TSO’ernes anmeldelse af projekt-

forslag om udbud og etablering af ny uafbrydelig kapacitet efter netregel om kapacitets-

mekanismer i gastransmissionssystemer, NC CAM. NC CAM sikrer ikke-diskrimine-

rende, gennemsigtige og effektive rammevilkår for kapacitetsallokering i gastransmissi-

onssystemet. 

 

Projektforslaget vil muliggøre udbud af uafbrydelig kapacitet fra 2027 ved sammenkob-

lingspunktet Ellund. Formålet med projektforslaget er at sikre funktionaliteten af det dan-

ske gasmarked og systemintegration imellem Danmark og Nordvesteuropa. Udbuddet 

af ny kapacitet sker på baggrund af en markedsefterspørgselsvurdering, der angav ef-

terspørgsel på ny kapacitet på op til 2,5 GWh/h. Denne efterspørgsel er en konsekvens 

af, at GUD per 1. januar 2020 reducerede den sydgående uafbrydelige kapacitet på den 

tyske side af Ellund fra 3,6 GWh/h til 0 GWh/h. 

 

Energinet vil i henhold til projektforslaget uden yderligere investeringer, kunne stille den 

tekniske kapacitet til rådighed, som er nødvendig for, at der kan udbydes uafbrydelig 

exit-kapacitet. Forsyningstilsynet har dermed vurderet, at afgørelsen udelukkende skal 

angå de formelle krav til udbud og etablering af ny kapacitet efter NC CAM, idet der ikke 

skal foretages en økonomisk test på dansk side, og Forsyningstilsynet derfor heller ikke 

skal fastsætte en såkaldt f-faktor.  

 

Forsyningstilsynet har ved afgørelsen vurderet, at TSO’ernes projektforslag opfylder de 

formelle krav i NC CAM vedrørende projektforslagets overholdelse af krav om en mar-

kedsefterspørgselsvurderingsfase, en designfase, samt de formelle krav til projektfor-

slagets indhold.  
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Vurderingen af det anmeldte fælles projektforslag skal ske i et koordineret samarbejde 

med den tyske regulator Bundesnetzagentur (BNetzA). Forsyningstilsynet har derfor 

gennem processen været i løbende dialog med BNetzA og har således truffet en koor-

dineret afgørelse. 

 

Forsyningstilsynet har derudover vurderet TSO’ernes projektforslag i forhold til eventu-

elle skadevirkninger for konkurrencen eller det indre gasmarkeds effektivitet. Forsy-

ningstilsynet har vurderet, at projektforslaget ingen eventuelle skadevirkninger har for 

konkurrencen eller effektiviteten for det indre gasmarked. Det er Forsyningstilsynets vur-

dering, at projektet vil have en positiv indvirkning for både konkurrencen på det danske 

gasmarked og det indre gasmarkeds effektivitet, da projektet imødekommer markeds-

aktørernes efterspørgsel ved at etablere ny kapacitet i sammenkoblingspunktet Ellund.  

 

Energinet finder reduktionen af uafbrydelig kapacitet for uberettiget. Energinet har derfor 

i en fælles aftale med GUD (Letter of Intent) taget udtrykkeligt forbehold for, at forud-

sætningen for Energinets deltagelse i det fælles projektforslag er, at der stilles sydgå-

ende uafbrydelig kapacitet på korte kontrakter til rådighed ved Ellund fra genidriftsæt-

telse af Tyra-platformen og fremefter, og derfor også efter 2027. Formålet med Letter of 

Intent er således, delvist at genetablere den kapacitet, der har været til rådighed i sam-

menkoblingspunktet Ellund, og som siden 1984 har sikret mulighed for, at Danmark kan 

eksportere gas til Tyskland.  

 

Udbuddet af uafbrydelig kapacitet vil forhindre de skadevirkninger som manglende ek-

sportmuligheder ellers vil påføre det danske gasmarkeds konkurrenceevne og effektivi-

tet efter etableringen af Baltic Pipe i oktober 2022 og den forventede genidriftsættelse 

af Tyra-platformen i 2. kvartal 2023. 

 

Forsyningstilsynet anser dermed Letter of Intent som en forudsætning for projektforsla-

get, og deraf følgende udbud af ny kapacitet. Forsyningstilsynet har derfor ved afgørel-

sen vurderet, at overholdelsen af Letter of Intent er afgørende for projektforslagets. For-

syningstilsynet og BNetzA har aftalt at følge implementeringen løbende. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at den europæisk regulering til enhver til skal overholdes, 

og at Forsyningstilsynet om nødvendigt kan være nødsaget til at følge op på hændel-

sesforløbet i det omfang kapacitet ikke reetableres. 

 

Forsyningstilsynets finder på baggrund af en samlet vurdering, at projektforslaget for 

udbud og etablering af ny kapacitet, som anmeldt ved det fælles komplette projektforslag 

af 16. marts 2021, med Letter of Intent som forudsætning, overholder de formelle krav 

som fastsat i NC CAM, hvorfor Forsyningstilsynet med denne afgørelse godkender det 

anmeldte projekt om etablering af ny grænseoverskridende dansk-tysk kapacitet.  

 

Forsyningstilsynets afgørelse indebærer, at TSO’erne kan udbyde den nye kapacitet på 

auktion i juni 2021. Den endelige etablering af ny kapacitet afhænger dermed af aukti-

onsresultatet og den endelige økonomiske test. 
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender projektforslag fra Energinet, Gasunie Deutschland (GUD) 

og Open Grid Europe (OGE) om etablering af ny uafbrydelig kapacitet i Tyskland ved 

sammenkoblingspunktet Ellund mellem Danmark og Tyskland.  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af artikel 28, stk. 2, i Kommissionens forordning nr. 

2017/459 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netværksregel om kapacitetstilde-

lingsmekanismer i gastransmissionssystemer og ophævelse af forordning (EU) nr. 

984/2013 (NC CAM).  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

 

SAGSFREMSTILLING  

Denne sag omhandler Forsyningstilsynets godkendelse af komplet projektforslag af 16. 

marts 2021 fra den danske TSO Energinet samt de to tyske TSO’er GUD og OGE, hvor-

efter TSO’erne søger godkendelse af etablering af ny kapacitet på den tyske side af 

sammenkoblingspunktet i Ellund mellem det danske og det tyske gastransmissionsnet.  

 

Projektforslaget er indleveret til Forsyningstilsynet iht. kapitel 5 i NC CAM,1 der fastsæt-

ter en proces for etablering af ny kapacitet. Denne proces fastslår, at TSO’erne mindst 

hvert andet år skal foretage en vurdering af markedsefterspørgselen for ny kapacitet i 

sammenkoblingspunkter. Hvis denne vurdering viser, at markedet efterspørger ny ka-

pacitet, skal de implicerede TSO’er indlede en designfase, hvori indgår tekniske under-

søgelser af etableringsmuligheder. Designfasen skal resultere i et fælles projektudkast, 

der skal i offentlig høring. Herefter skal et færdigt og fælles projektforslag fremlægges til 

de relevante nationale myndigheder til koordineret godkendelse.  

 

Efter koordineret godkendelse skal de implicerede TSO’er udbyde den ny kapacitet på 

de årlige kapacitetsauktioner. Resultatet af auktionen, mængden af solgt kapacitet og 

tilhørende pris, indgår herefter i en økonomisk test, der fastslår om projektet kan igang-

sættes og kapaciteten etableres. Denne test fastslår, om værdien af indtægter ved auk-

tionssalget overstiger en fastsat andel af værdien af etableringsomkostningerne. Denne 

andel benævnes f-faktoren og fastsættes af de regulerende myndigheder. Kun hvis te-

sten er positiv igangsættes projektet.   

 

Det indleverede projektforslaget vil muliggøre udbud af uafbrydelig kapacitet fra 2027 

ved Ellund i tillæg til den kapacitet, der stilles til rådighed som følge af Letter of Intent. 

Disse kapaciteter er nødvendige for at sikre funktionaliteten af det danske gasmarked 

og systemintegration imellem Danmark og Nordvesteuropa, jf. at GUD fra den 1. januar 

                                                        
1  Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet er overordnet reguleret i forordningen 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.  Med hjemmel i denne 

forordningen er der vedtaget en netregel, den såkaldte NC CAM:  Forordning (EU) 2017/459 af 16. 

marts 2017 om fastsættelse af en netregel om kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmissionssy-

stemer. 
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2020 har reduceret den sydgående uafbrydelige kapacitet på den tyske side af Ellund 

fra 3,6 GWh/h til 0 GWh/h. 

 

Der er redegjort nærmere for baggrunden for sagen i baggrundsafsnittet nedenfor. 

SAGSFORLØB 

 

Energinet blev den 2. februar 2019 bekendt med, at GUD fra den 1. januar 2020 havde 

reduceret den sydgående uafbrydelige kapacitet på den tyske side af Ellund fra 3,6 

GWh/h til 0 GWh/h. Energinet har igennem forløbet ment, at den tyske reduktion af ka-

pacitet fra Ellund er uberettiget, og at der på den tyske side af grænsen skal stilles syd-

gående uafbrydelig kapacitet til rådighed, når Tyra-platformen genidriftsættes.  

 

Mindst hvert andet år skal TSO’er iht. NC CAM, artikel 26, samarbejde om vurdering af 

markedsefterspørgslen efter ny kapacitet ved sammenkoblingspunkter. Derfor iværk-

satte TSO’erne i 2019 en markedsefterspørgselsvurdering, der er første fase i proces-

sen for etablering af ny kapacitet iht. NC CAM, kapitel 5. Markedsefterspørgselsvurde-

ringen, der blev offentliggjort 21. oktober 2019, gav ikke-bindende indikationer fra mar-

kedsaktørerne på 2,5 GWh/h fra oktober 2022 (bilag 1 til denne afgørelse).  

 

Efterfølgende foretog de to tyske TSO’er tekniske studier, der kunne ligge grund for en 

plan for udvidelse til at imødese efterspørgslen iht. til NC CAM, kapitel 5, artikel 27. Det 

resulterende udkast til projektforlag var i offentlig høring med frist til 10. september 2020, 

og indeholder forslag til investering og udvidelse udelukkende på den tyske side. Ener-

ginet var ikke involveret i udfærdigelsen af udkastet. 

 

Udkastet til projektforslag specificerede, at ny kapacitet ikke kan være tilgængelig før 

oktober 2027, bl.a. som følge af at udvidelsen skal samordnes med øvrige store udvi-

delser med ny kapacitet i det tyske transmissionsnet. 

 

Organisationen Dansk Energi, Energinet, samt selskaberne Ørsted Salg og Service A/S 

og PGNIG Supply & Trading GmbH indgav høringssvar. Markedsaktørerne tilkendegav 

alvorlig bekymring for den manglende kapacitets effekt på funktionaliteten af det danske 

gasmarked samt integrationen med det interne marked for gas i Nordvesteuropa. Der-

udover kritiserede de, at hvis selskaberne ønsker sydgående kapacitet i Ellund, vil pro-

cessen for ny kapacitet kunne tvinge dem til at foretage lange flerårige bookninger af 

kapacitet, da dette er den eneste måde at genetablere kapaciteten, selvom de har højere 

efterspørgsel efter kortere kapacitetsprodukter.  

 

Ydermere var Energinet ikke enig i grundlaget for projektforslaget og ville derfor trække 

sig fra det fælles projekt. Energinet udtalte, at indholdet og udtalelser i udkastet udeluk-

kende var de tyske TSO’ers synspunkt, og at de tyske TSO’er ikke havde samarbejdet 

eller informeret tilstrækkeligt. Desuden mente Energinet, at NC CAM-processen for ny 

kapacitet ikke var den rigtige tilgang, hverken praktisk eller juridisk, til at etablere eller 

genetablere den tabte kapacitet. 

 

De tre TSO’er anmeldte den 9. oktober 2020 et fælles projektforslag til godkendelse af 

processen for etablering af ny uafbrydelig bundlet kapacitet på 2,5 GWh/h fra den 1. 

oktober 2027 til 1. oktober 2042 til Forsyningstilsynet og BNetzA iht. til NC CAM, artikel 
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28 (bilag 2 til denne afgørelse). Dette projektforslag blev suppleret med yderligere ind-

hold den 4. marts (bilag 4 og 5) og den 16. marts 2021 (bilag 6), hvorfor den sidste dato 

er tidspunktet for, hvornår det komplette projektforslag er modtaget af begge regule-

ringsmyndigheder, jf. NC CAM, artikel 28, stk. 2. Projektforslag angår udelukkende in-

vesteringer på den tyske side. Udbuddet af ny kapacitet skal udbydes ved den årlige 

auktion for årskapacitetsprodukter den 5. juli 2021 som bundtede standard kapacitets-

produkter iht. NC CAM artikel 29, stk. 1. Det følger heraf, at der på den tyske side skal 

udbydes 2,5 GWh/h ny entry-kapacitet i alle gasår. På dansk side indgår en tilsvarende 

eksisterende exit-kapacitet, hvilket skal muliggøre udbuddet af den nye kapacitet på år-

sauktioner.    

 

Gennem markedsefterspørgselsvurderingen tilkendegav markedsaktørerne dog efter-

spørgsel efter uafbrydelig kapacitet fra 2022 og frem.  

 

Letter of Intent 

TSO’erne har derfor igennem en fælles aftale (herefter ”Letter of Intent”) af 28. januar 

2021 aftalt at sikre udbud uafbrydelig kapacitet i sydgående retning fra tidspunktet for 

Tyra-platformens genidriftsættelse.  

 

Energinet finder, som tidligere nævnt, reduktionen af uafbrydelig kapacitet uberettiget. 

Energinet har derfor i Letter of Intent taget udtrykkeligt forbehold for, at forudsætningen 

for Energinets deltagelse i Letter of Intent og det fælles projektforslag er, at der stilles 

sydgående uafbrydelig kapacitet på korte kontrakter til rådighed ved Ellund fra Tyra-

platformens forventede genidriftsættelse i 2023 i tillæg til den kapacitet, der udbydes i 

processen for ny kapacitet fra 2027. 

 

I henhold til dette Letter of Intent forpligtiger GUD sig inden for rimelig bestræbelse til at 

stille op til 1,5 GWh/h uafbrydelig entry-kapacitet til rådighed for markedet frem til den 

forventede idriftsættelse af LNG-terminaler i 2025. 

 

I perioden efter LNG-terminalers idriftsættelse ser GUD mulighed for flere scenarier for 

at udbyde sydgående uafbrydelig kapacitet i Ellund. GUD vil allokere uafbrydelig entry-

kapacitet mellem LNG-terminaler og Ellund-entry baseret på markedssignaler på en 

ikke-diskriminerende måde. TSO’erne vil ikke forpligte sig til et bestemt kapacitetsniveau 

for denne periode endnu, da der er en række usikre forhold, som f.eks. antallet af LNG-

terminaler, efterspørgsel på LNG, bookinger på LNG-terminalerne og entry-tryk ved El-

lund. 

 

GUD understreger dog, at enhver forpligtigelse skal forstås og fortolkes på en måde, der 

sikrer overholdelse af tysk og europæiske regulering, og at regulatorisk godkendelse er 

en forudsætning for eventuelle tekniske tiltag, der kan være nødvendige for at forstærke 

gastransmissionssystemet.  

 

Energinet udtrykker klart, at hvis det skulle vise sig, at ingen uafbrydelig sydgående ka-

pacitet i sammenkoblingspunktet i Ellund kan blive udbudt på kort sigt, og at markeds-

deltagerne derfor ikke vil have mulighed for at udtrykke en efterspørgsel efter sådan 

kapacitet, da vil Energinet fastholde dets position som udtrykt i Energinets høringssvar 

af 8. september 2020 til projektudkastet. I dette høringssvar understregede Energinet 

bl.a., at Energinet aldrig var enige i GUDs reduktion af kapaciteten i Ellund; at processen 
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for ny kapacitet ikke er den rette proces for genetablering af kapacitet; at reduktionen 

ikke overholder kravene i artiklerne 4 og 6 i NC CAM; og at de derfor ikke kan være en 

del af det fælles projektforslag.  

 

 

Partsrepræsentation 

Forsyningstilsynet har anmodet Myndighedsenheden hos Energinet om at tiltræde som 

partsrepræsentant for de tyske TSO’er, GUD og OGE. Myndighedsenheden hos Ener-

ginet har ved e-mail af 22. februar 2021 bekræftet, at Myndighedsenheden tiltræder som 

partsrepræsentant for GUD og OGE (bilag 3).   

BAGGRUND – DET DANSKE GASMARKED 

Det danske gastransmissionsnet blev anlagt i starten af 1980’erne. Den første del sam-

menkoblede Sønderjylland med det tyske gastransmissionsnet ved landsbyen Ellund, 

og blev taget i brug i 1982 for import af tysk gas indtil 1984. Herefter har Danmark været 

et eksportland for naturgas til Sverige og Tyskland og fra 2004 til Nederlandene via op-

strømsledningen fra Tyra-platformen til det Nederlandske opstrømssystem NOGAT.  

Det er fra Tyra-platformen, at størstedelen af den danske produktion bringes i land ved 

Nybro-gasbehandlingsanlæg ved den jyske vestkyst. Platformen er under genopbygning 

og forventes genidriftsat juni 2023. Under nedlukningen af Tyra-platformen er Danmark 

overgået til at være et importland, der er afhængig af gasforsyningen via sammenkob-

lingspunktet Ellund til Tyskland.  

 

Danmark har i årene 2002 til og med 2018 haft en gennemsnitlig årlig naturgasproduk-

tion på 6,9 mia. m3. Produktionen har generelt været faldende gennem årene, men indtil 

nedlukningen af Tyra-platformen har Danmark haft en markant højere produktion i for-

hold til forbruget. Produktionen forventes igen at overstige det danske forbrug, når Tyra-

platformen genidriftsættes. Det danske gasmarked afhænger dermed af eksportmulig-

hederne til både Nederlandene og Tyskland. 

 

Gasmarkedet i Danmark forsynes i dag af en lille egenproduktion af naturgas i Nord-

søen, produktion af bionaturgas og import af gas fra Tyskland via Ellund-sammenkob-

lingspunktet. Der er flere entry-punkter for naturgas i Danmark: Nybro, Ellund og to 

gaslagre ved hhv. Stenlille og Lille Torup. Derudover findes der et virtuelt entry-punkt for 

bionaturgas. Der findes samtidigt flere exit-punkter for naturgas: Ellund, de to gaslagre 

og den fælles balancezone.  

 

Det danske gasmarked har to virtuelle handelspunkter for levering af handlet gas: Ex-

change Transfer Facility (ETF) og Gas Transfer Facility (GTF). ETF bruges udelukkende 

som leveringspunkt for handel med standardprodukter via gasbørsen EEX. GTF er vir-

tuelt leveringspunkt for handel med bilaterale kontrakter.  
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FIGUR 1 | ILLUSTRATION AF DET DANSKE GASMARKED 

 
Kilde: Energinet 

Netbrugernes køb af kapacitet på det danske gasmarked giver ret til sende gas ud af 

eller ind i det danske transmissionsnet. Kapaciteten kan enten købes som uafbrydelig 

eller afbrydelig. Forskellen er, at Energinet ved afbrydelig kapacitet har ret til, i særlige 

situationer, at afbryde netbrugerens gasflow.  

 

Der findes fem kapacitetsprodukter for netbrugerne. Produkterne udbydes af Energinet 

på auktion via den fælleseuropæiske platform, PRISMA. Disse produkter er Within-day, 

daglig, månedlig, kvartalsvis og årlig. Der differentieres imellem korte og lange kapaci-

tetsprodukter. Within-day og daglig kapacitet er korte, imens de tre resterende katego-

riseres som lange.  Kapacitetsprodukterne giver netbrugerne retten, men ikke forpligti-

gelsen, til at sende gas op til maksimalt den købte kapacitetsmængde i den specifice-

rede periode. Kapacitet, der giver ret til at sende gas ind i transmissionssystemet ved 

entry-punkter, kaldes entry-kapacitet, og kapacitet, der giver ret til at tage gas ud af 

systemet ved exit-punkter, kaldes exit-kapacitet. Ved sammenkoblingspunkter, som El-

lund-punktet, skal der i princippet købes både exit- og entry-kapacitet for at kunne flytte 

gas fra et marked til et andet, f.eks. fra Danmark til Tyskland. De to TSO’er på hver sin 

side af sammenkoblingspunktet skal så vidt muligt udbyde deres respektive kapacitet 

som bundtede produkter ved samme auktioner, således at netbrugerne kun behøver at 

indgå én kapacitetskontrakt. 

 

Den kapacitet, som projektforslaget og denne afgørelse angår, er femten 1-årige kon-

trakter for bundtet uafbrydelig kapacitet fra 2027 til 2042. 
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SAMMENKOBLINGSPUNKTET ELLUND 

Ellund er sammenkoblingspunktet for gastransmission mellem Danmark og Tyskland, 

der siden 1984 har sikret sydgående kapacitet for eksport af naturgas til Tyskland. 

 

FIGUR 2 | EKSPORT AF GAS VED ELLUND-SAMMENKOBLINGSPUNKT 

 

Kilde: Baseret på data fra Energistyrelsen. 

Før nedlukningen af Tyra-platformen blev en markant andel af den danske naturgaspro-

duktion eksporteret til Tyskland via sammenkoblingspunktet Ellund. Det ses af figur 2, 

at der fra 2015 til 2018 blev eksporteret mellem 7 og 20 pct. af den danske naturgaspro-

duktion via Ellund. Punktet er derfor en vigtig del af et velfungerende dansk gasmarked, 

hvorfra den del af den danske produktion, der ikke efterspørges i Danmark og Sverige, 

effektivt kan afsættes på andre nordvesteuropæiske markeder. 

  

Det tyske markedsområde GASPOOL (GPL) er forbundet til Energinets danske entry-

exit system via "Ellund GUD" sammenkoblingspunkt.2 Det tyske markedsområde Net-

Connect Germany (NCG) er også forbundet til Energinets entry-exit system via "Ellund 

OGE" sammenkoblingspunkt.3 Den sydgående uafbrydelige kapacitet ved sammenkob-

lingspunktet Ellund administreres på tysk side af GUD, mens den på dansk side admi-

nistreres af Energinet. 

 

De to tyske markeder, GPL og NCG, forventes sammenlagt til et marked, Trading Hub 

Europe (THE), per 1. oktober 2021 med de to TSO’er som market area manager i en 

fælles enhed.  

 

                                                        
2 EIC: 21Z0000000000144V 

3 EIC: 21Z0000000000260 
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Energinet udbyder uafbrydelig exit-kapacitet, og GUD udbød indtil januar 2020 uafbry-

delig entry-kapacitet, ved sammenkoblingspunktet Ellund. Formålet med uafbrydelig ka-

pacitet ved Ellund er dermed at sikre markedsaktørerne mulighed for at transportere gas 

imellem markeder og sikre gasmarkedernes effektivitet.  

 

Forud for reduktionen var den samlede tyske importkapacitet 3.793.282 kWh/h fordelt 

med 3.621.666 kWh/h uafbrydelig entry-kapacitet udbudt af GUD og 171.616 kWh/h 

uafbrydelig entry-kapacitet udbudt af OGE. Energinet udbød, og udbyder stadig, 

10.000.000 kWh/h eksportkapacitet som uafbrydelig exit-kapacitet. 

 

Ved offentliggørelsen i slutningen af 2017 af den tyske nationale netværksudviklingsplan 

2018-28 reducerede GUD dets entry-kapacitet. OGEs entry-kapacitet forsvinder ved 

sammenlægningen af de to tyske markeder.  

 

Reduktionen af sydgående uafbrydelig kapacitet på den tyske side af Ellund til 0 GWh/h 

hindrer muligheden for eksport af gas fra Danmark til Tyskland. Det svækker dermed 

funktionaliteten af det danske gasmarked samt markedsintegrationen imellem Danmark 

og Nordvesteuropa. 

PÅVIRKNING AF MARKEDET 

Etableringen af uafbrydelig grænseoverskridende gastransmission mod Tyskland sikrer 

et likvidt og effektivt dansk gasmarked, hvilket vil bidrage til at minimere prisforskellen 

mellem det danske og de øvrige europæiske gasmarkeder. Likvide og effektive natio-

nale markeder anses som essentielle for målet om et samlet internt europæiske gas-

marked. Fraværet af uafbrydelig kapacitet mod Tyskland påfører aktører økonomisk ri-

siko ved opretholdelse af forsynings- og kundeporteføljer på det danske gasmarked. 

Dette kan have afskrækkende virkning for små eller nye aktørers beslutning om tilste-

deværelse på det danske marked. 

 

Da Tyra-platformen i den danske Nordsø er under ombygning, og det danske gasmar-

ked derfor er et importmarked, har reduktionen ingen betydelig effekt på nuværende 

tidspunkt. Den nye Baltic Pipe, der vil forbinde det polske marked med den norske Nord-

søproduktion via det danske marked, forventes idriftsat oktober 2022. Baltic Pipe giver 

derved også mulighed for at eksportere norsk gas til Tyskland via det danske marked 

og Ellund-sammenkoblingspunktet. Derfor vil både Letter of Intent, der sikrer kapacitet 

fra 2023 og frem, og den nye kapacitet, der udbydes fra 2027 iht. projektforslaget, have 

en positiv påvirkning af det danske marked. 

FORMÅLET MED NC CAM 

Spørgsmålet om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet er overordnet 

reguleret i forordning nr. 715/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissi-

onsnet.4 Med hjemmel i forordningen er vedtaget en netregel, den såkaldte NC CAM5. 

Forordningen fastsætter bl.a. bestemmelser om metoder for kapacitetstildeling, fastsæt-

                                                        
4   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 

5   Forordning (EU) 2017/459 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netregel om kapacitetstildelings-

mekanismer i gastransmissionssystemer 
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ter krav om markedsefterspørgselsvurdering, krav om tekniske undersøgelser for pro-

jekter for ny kapacitet med henblik på at designe projektet, samt regler om godkendelse 

ved de nationale reguleringsmyndigheder, samt disses offentliggørelse af godkendel-

serne. Formålet med NC CAM er at bidrage til harmonisering af kapacitetsallokering ved 

alle sammenkoblede transmissionsnet.  

 

Forsyningstilsynet vurdering af projektforslaget tager på den baggrund udgangspunkt i 

reglerne i NC CAM. Kapitel 5 i NC CAM indeholder de regler, der gælder for etablering 

af ny kapacitet i sammenkoblingspunkter. TSO’erne skal som led i etableringen af ny 

kapacitet fremlægge deres projektforslag for et projekt for ny kapacitet for den relevante 

reguleringsmyndighed med henblik på at opnå koordinerede godkendelser, jf. artikel 28, 

stk. 1.  

 

Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af projektforslaget skal ske i koordination 

med den tyske regulator, BnetzA, og Forsyningstilsynet, da anmeldelsen foretages af 

Energinet på dansk side og af de tyske TSO’er GUD og OGE på tysk side. Forsynings-

tilsynets afgørelse om godkendelse af projektforslaget skal derfor foretages i koordina-

tion med den tyske regulator, BnetzA, og Forsyningstilsynet skal i løbet af processen 

overveje BnetzAs synspunkter, jf. artikel 28, stk. 2.  Forsyningstilsynets og BnetzA’s 

koordinerede godkendelser af projektforslaget er en betingelse for, at den nye kapacitet 

for årene 2027-42 kan blive udbudt på den årlige kapacitetsauktion i juli 2021. 

ANMELDELSENS INDHOLD 

 

Anmeldelsen er et fælles projektforslag fra Energinet, GUD og OGE om etablering af ny 

uafbrydelig kapacitet fra 2027. Anmeldelsen er indleveret i medfør af NC CAM artikel 

28, stk. 1. Formålet med anmeldelsen er, at TSO’erne opnår Forsyningstilsynets god-

kendelse af projektforslaget for et projekt for ny kapacitet. Det følger af artikel 28, stk. 1, 

at TSO’erne efter høringen og afslutningen af designfasen for et projekt for ny kapacitet, 

jf. artikel 27, skal fremlægge projektforslaget for ny kapacitet for den relevante nationale 

myndighed.  

 

Projektforslaget er anmeldt i medfør af artikel 28, stk. 1, som i litra a-g fastsætter de 

formelle krav til indholdet af TSO’ernes projektforslag. Et projektforslag for et projekt for 

ny kapacitet skal derfor som minimum indeholde følgende oplysninger, jf. artikel 28, stk. 

1, litra a-g: 

 

a) Alle udbudsniveauer, der afspejler omfanget af forventet efterspørgsel på ny 

kapacitet i de relevante sammenkoblingspunkter som følge af processerne 

omhandlet i artikel 27, stk. 3, og artikel 26. 

b) De generelle regler og vilkår, som en netbruger skal acceptere for at deltage i 

og få adgang til kapacitet i den bindende kapacitetstildelingsfase i processen 

for ny kapacitet, inklusive eventuel sikkerhed, der skal stilles af netbrugere, og 

hvordan mulige forsinkelser i leveringen af kapacitet eller eventuel afbrydelse 

af projektet behandles kontraktligt. 

c) Tidsplaner for projektet for ny kapacitet, inklusive eventuelle ændringer i for-

hold til høringen beskrevet i artikel 27, stk. 3, og forholdsregler for at undgå 

forsinkelser og minimere virkningen af forsinkelser. 

d) Parametrene fastlagt i artikel 22, stk. 1. 
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e) Om en ekstraordinært udvidet tidshorisont for kontraktuel kapacitet for en 

yderligere periode på op til 5 år, ud over tildelingen på op til 15 år efter starten 

på den driftsmæssige brug, er nødvendig, jf. artikel 30. 

f) I givet fald den foreslåede alternative tildelingsmekanisme, inklusive begrun-

delse, jf. artikel 30, stk. 2, såvel som betingelserne, der er godkendt af trans-

missionssystemoperatøren for den bindende periode, jf. artikel 30, stk. 3. 

g) Hvis der anvendes en fastprismetode for projektet for ny kapacitet, elemen-

terne beskrevet i artikel 24, litra b), i forordning (EU) 2017/460. 

PRÆSENTATION AF PROJEKTFORSLAGET 

Det fælles projektforslag er et resultat af en markedsefterspørgselsvurdering og en de-

signfase, der er gennemført iht. NC CAM. Disse er nødvendige og påkrævede forud-

sætninger for projektforslaget. Markedsefterspørgselsvurderingen blev initieret i 2019, 

og der blev i forbindelse med vurderingen givet ikke-bindende efterspørgselsindikationer 

på 2,5 GWh/h fra oktober 2022. Designfasen blev efterfølgende initieret, og de endelige 

tekniske og økonomiske undersøgelser blev afsluttet den 10. september 2020. Det fæl-

les projektforslag blev anmeldt den 9. oktober 2020, og suppleret den 4. og 16. marts 

2021. 

 

Energinet finder reduktionen af uafbrydelig kapacitet for uberettiget. Energinet har derfor 

i en fælles aftale med GUD (Letter of Intent) taget udtrykkeligt forbehold for, at forud-

sætningen for Energinets deltagelse i det fælles projektforslag er, at der stilles sydgå-

ende uafbrydelig kapacitet på korte kontrakter til rådighed ved Ellund fra Tyra-platfor-

mens forventede genidriftsættelse i 2023 i tillæg til den kapacitet, der udbydes i proces-

sen for ny kapacitet fra 2027. Denne aftale er beskrevet nærmere i Sagsforløbet. Forsy-

ningstilsynet betragter derfor aftalen som en væsentlig forudsætning for det fælles pro-

jektforslag. 

 

Nedenfor gennemgås resultat og indhold af markedsefterspørgselsvurderingen og de-

signfasen, samt indholdet af det anmeldte projektforslag. 

MARKEDSEFTERSPØRGSELSVURDERING  

TSO’erne meddelte igangsættelsen af et projekt for ny kapacitet, da de offentliggjorde 

rapporten for markedsefterspørgselsvurderingen den 21. oktober 2019.  

 

På baggrund af de ikke-bindende indikationer afgivet i forbindelse med markedsefter-

spørgselsvurderingen, vurderede TSO’erne den hidtidige brug af sammenkoblingspunk-

tet i Ellund med henblik på en analyse af den tekniske kapacitet og den bookede firm 

kapacitet.  

 

På dansk side kunne det konstateres, at summen af den reserverede uafbrydelige ka-

pacitet på dansk side og de ikke-bindende indikationer fra markedet var mindre end den 

tekniske kapacitet, som Energinet allerede stiller til rådighed, hvorfor ny kapacitet ikke 

er nødvendig for at kunne levere markedsefterspørgslen på 2.500.000 kWh/h.  

 

Det blev herudover konstateret, at summen af den reserverede uafbrydelige kapacitet 

på tysk side og de ikke-bindende indikationer fra markedet var større end den tekniske 

kapacitet, som er til rådighed på tysk side, hvorfor parterne igangsatte et projekt for 
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etablering af ny kapacitet på den tyske side. På tidspunktet for udførslen af markedsef-

terspørgselsrapporten var den tekniske kapacitet på den tyske side af Ellund på 172.000 

kWh/h, hvorfor 2.328.000 kWh/h ny kapacitet ville være nødvendig for at kunne levere 

de 2.500.000 kWh/h, som var summen af de afgivne ikke-bindende indikationer fra mar-

kedsefterspørgslen.  

DESIGNFASE 

Efter afslutningen af markedsefterspørgselsvurderingen gennemførte de tyske TSO’er 

tekniske undersøgelser for at teste den tekniske gennemførlighed af projektet med hen-

blik på at designe en udvidelsesplan for at imødekomme markedets efterspørgsel. Re-

sultaterne blev fremlagt i et udkast til projektforslag, som blev sendt til høring med frist 

d. 10. september 2020. Energinet har oplyst, at de ikke var involveret i udarbejdelsen og 

høringen, men Energinet sendte svar til de tyske TSO’er under høringsprocessen. 

  

Ny kapacitet blev efterspurgt ved adskillige sammenkoblingspunkter ved de tyske græn-

ser ved markedsefterspørgselsvurderinger i 2019. I flere tilfælde skal efterspørgslen ved 

Ellund og andre punkter imødekommes ved overlappende investeringer. De tyske 

TSO’er analyserede derfor i alt 63 investeringsscenarier i de tekniske undersøgelser. 

Hvert scenarie var baseret på en specifik kombination af kapacitetsudvidelse for hvilken, 

der havde været udtrykt ikke-bindende efterspørgsel i forbindelse med markedsefter-

spørgselsvurderinger for andre sammenkoblingspunkter. 

 

Scenarierne i de tyske TSO’ers udkast indeholdt ikke længere den tekniske kapacitet på 

172.000 kWh/h, der var givet i den ovennævnte vurdering af markedets efterspørgsel. 

På baggrund af den tyske markedssammenlægning havde de tyske TSO’er ikke ansøgt 

om godkendelse fra BnetzA i henhold til artikel 9 i Gasnetadgangsforordningen (Gas 

NZV), og kunne derfor ikke angive det som grundlæggende kapacitet. De tyske TSO’er 

anførte herudover, at selvom den nye kapacitet oprindeligt var blevet anmodet om at 

være på plads i gasåret 2022-2023, ville den nu tidligst kunne være tilgængelig gasåret 

2027-2028. 

PROJEKTFORSLAG 

Det fælles komplette projektforslaget, anmeldt den 16. marts 2021, indeholder på den 

baggrund følgende indhold til opfyldelse af kravene i NC CAM, kapitel 5, artikel 28, litra 

a-f: 

ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA A. ALLE UDBUDSNIVEAUER  

Det følger for det første af artikel 28, stk. 1, litra a, at TSO’ernes projektforslag skal 

indeholde oplysninger om alle udbudsniveauer. Det følger for det andet af artikel 28, stk. 

1, litra a, at udbudsniveauerne skal afspejle markedsefterspørgslen.   

 

Udbudsniveau 

Udbudsniveau betyder summen af den eksisterende tilgængelige kapacitet og den ny 

kapacitet iht. projektforslaget. Det anmeldte projektforslag angiver ét udbudsniveau. Ud-

budsniveau 1 indebærer, at der skal udbydes 2.500.000 kWh/h ny, frit allokerbar uafbry-

delig entry-kapacitet i alle gasår på tysk side. På dansk side skal der udbydes den til-

svarende exit-kapacitet, så kapaciteten kan udbydes som bundtet kapacitet.  

 



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF FORSLAG TIL UDBUD AF NY UAFBRYDELIG KAPACITET VED 

DEN DANSK-TYSK GRÆNSE EFTER NC CAM ARTIKEL 28 

 

Side 13/34 

Udbuddet af kapacitet angår perioden fra gasåret 2027-2028 og frem til og med gasåret 

2041-2042. Dette svarer til den maksimalt tilladte tidsperiode på 15 år, jf. artikel 11, stk. 

3. 

 

Kapaciteten på den danske side af Ellund-punktet ses i nedenstående tabel 1. Projekt-

forslaget indeholder ingen investeringer på den danske side. Det danske udbud af exit-

kapacitet er dermed uændret for perioden. 

TABEL 1 | UDBUDSNIVEAU AF KAPACITET I KWH/H FOR DANSK SIDE – EXIT 

 

 

 

Gasår 

Art. 11, stk. 6  

NC CAM A 

Teknisk kapaci-

tet 

Art. 11, stk. 6  

NC CAM B 

Reserveret ka-

pacitet  

Art. 11, stk. 6  

NC CAM C 

Udbudt kapaci-

tet 

Art. 11, stk. 6  

NC CAM D 

Ekstra  

kapacitet 

Art. 11, stk. 6  

NC CAM E 

Ny  

kapacitet 

Art. 11, stk. 6  

NC CAM F 

Ny reserveret 

kapacitet 

GY 2027-2028 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2028-2029 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2029-2030 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2030-2031 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2031-2032 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2032-2033 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2033-2034 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2034-2035 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2035-2036 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2036-2037 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2037-2038 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2038-2039 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2039-2040 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2040-2041 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

GY 2041-2042 10,000,000 2,000,000 0 0 0 0 

 

Projektforslagets udbudsniveau er fastsat iht. artikel 11, stk. 6, og defineres således: 

 

Udbudsniveau = A – B – C + D + E – F, hvor 

 

A: er transmissionssystemoperatørens tekniske kapacitet for hvert af standardka-

pacitetsprodukterne, 

B: for årlige årsauktioner, hvor der udbydes kapacitet for de næste 5 år, er 

mængden af teknisk kapacitet (A), der er reserveret i henhold til artikel 8, stk. 

7; for årlige årsauktioner vedrørende kapacitet ud over de første 5 år er 

mængden af teknisk kapacitet (A), der er reserveret i henhold til artikel 8, stk. 

7, 

C: er den tidligere solgte tekniske kapacitet, justeret med den kapacitet, der gen-

udbydes i overensstemmelse med gældende procedurer for håndtering af ka-

pacitetsbegrænsninger, 

D: er den eventuelle yderligere kapacitet for et sådant år,  
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E: er den eventuelle ny kapacitet for et sådant år, der er medtaget på et eventu-

elt respektive udbudsniveau, og 

F: er mængden af eventuel ny kapacitet (E), der er reserveret, jf. artikel 8, stk. 8 

og 9. 

 

Som det fremgår af nedenstående tabel 2, anfører projektforslaget, at der skal udbydes 

ny kapacitet på den tyske entry-side på 2,500,000 kWh/h, hvoraf 500,000 kWh/h er re-

serveret til korte kontrakter. Dette er, jf. markedsefterspørgselsvurderingen, i overens-

stemmelse med de ikke-bindende markedsefterspørgselsindikationer fra markedsaktø-

rerne. Det samlede udbudsniveau for den tyske entry side inkluderer ingen eksisterende 

tilgængelig uafbrydelig kapacitet, idet der ingen uafbrydelig kapacitet udbydes på tids-

punktet for anmeldelsen af projektforslaget. 

TABEL 2 | UDBUDSNIVEAU AF KAPACITET I KWH/H FOR TYSK SIDE – ENTRY 

 

 

 

Gasår 

Art. 11, stk. 6  

NC CAM A 

Teknisk kapaci-

tet 

Art. 11, stk. 6  

NC CAM B 

Reserveret ka-

pacitet  

Art. 11, stk. 6  

NC CAM C 

Udbudt kapaci-

tet 

Art. 11, stk. 6  

NC CAM D 

Ekstra  

kapacitet 

Art. 11, stk. 6  

NC CAM E 

Ny  

kapacitet 

Art. 11, stk. 6  

NC CAM F 

Ny reserveret 

kapacitet 

GY 2027-2028 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2028-2029 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2029-2030 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2030-2031 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2031-2032 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2032-2033 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2033-2034 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2034-2035 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2035-2036 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2036-2037 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2037-2038 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2038-2039 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2039-2040 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2040-2041 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

GY 2041-2042 0 0 0 0 2,500,000 500,000 

 

Det endelige udbudsniveau af ny kapacitet er bestemt af den økonomiske test. Udbuds-

niveauet afhænger af resultatet af den bindende efterspørgsel fra markedsaktørerne i 

forbindelse med kapacitetsauktionen i juli 2021. Den ny kapacitet udbydes kun, hvis den 

økonomiske test er positiv på begge side af Ellund-punktet. Hvis den økonomiske test 

ikke er positiv, vil auktionen af den ny kapacitet ikke være juridisk bindende, hvilket med-

fører, at den ny kapacitet ikke etableres, jf. artikel 22, stk. 3.  
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ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA B. DE GENERELLE REGLER OG VILKÅR FOR AD-

GANG TIL KAPACITET  

TSO’ernes projektforslag skal indeholde de generelle vilkår, som en netbruger skal ac-

ceptere for at deltage i og få adgang til kapacitet i den bindende kapacitetstildelingsfase 

i processen for ny kapacitet.  

 

Appendiks 2 til projektforslaget (bilag 2) indeholder supplerende vilkår (”Supplementary 

Terms and Conditions”), der gælder i tillæg til de generelle vilkår (”General Terms & 

Conditions”) for bookning af kapacitet udbudt af GUD og OGE. 

ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA C. TIDSPLAN  

Projektforslaget skal indeholde en tidsplan for projektet for ny kapacitet, herunder de 

eventuelle ændringer i forhold til høringen, jf. artikel 27, stk. 3, og forholdsregler med 

henblik på at undgå forsinkelser.  

 

Projektforslaget indeholder følgende tidsplan for projektet: Denne er gengivet på origi-

nalsprog. 

TABEL 3 | OVERSIGT OVER PROJEKTFORSLAGETS TIDSPLAN 

Start Date End Date Description 

10.08.2020  Publication of the consultation documents 

10.08.2020 10.09.2020 Public consultation 

10.09.2020 08.10.2020 Planning of the offer levels by the TSOs in close  
cooperation with the NRA 

09.10.2020  Submission of the project proposal to the NRA 

09.10.2020 06.04.2021 Processing of the project proposal by the NRA 

07.04.2021  Approval and publication of the required parameters  
by the national regulatory authorities pursuant to  
Art. 28 (1) NC CAM 

08.04.2021 04.05.2021 Adaptation of the offer levels by the TSOs in 

consideration of the requirements of the NRA 

05.05.2021  Publication of the approved parameters, the capacity 
products and the template of the contract(s) for the  
capacities offered within the framework of the network 
expansion project 

05.07.2021  Annual auction/Economic test 

Kilde: Joint Project Proposal 

 

ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA D. PARAMETRE FOR ØKONOMISK TEST 

Projektforslaget skal indeholde en beskrivelse af parametrene for den økonomiske test, 

jf. artikel 22. Denne test skal ligeledes godkendes af den relevante regulator, jf. artikel 

28, stk. 1d. Den økonomiske test skal påvise rentabiliteten for investeringen bag etable-

ringen af den ny kapacitet. Den økonomiske test skal være positiv for, at projektet kan 
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godkendes. Det følger, at den økonomiske test altid vil være positiv såfremt nok tilgæn-

gelig årlig kapacitet bookes til at dække den specifikke andel af investeringsomkostnin-

gerne. 

 

Projektforslaget indeholder en beskrivelse af parametrene for den økonomiske test in-

klusive en oversigt over resultaterne af den økonomiske test for ethvert scenario på tysk 

side. Det fremgår af artikel 24, stk. 1, at de individuelle økonomiske testparametre for 

de involverede TSO’er for et givent udbudsniveau kombineres til en enkelt økonomisk 

test for at lette arbejdet og muliggøre udbuddet af bundtede kapacitetsprodukter. 

 

I henhold til NC CAM, artikel 22, stk. 1 omfatter den økonomiske test tre parametre. 

Ifølge artikel 22, stk. 1a, omfatter den ene parameter nutidsværdien af summen af frem-

tidige indtægter ved de respektive referencepriser, et potentielt auktionstillæg og et po-

tentielt ufravigeligt minimumstillæg. Ifølge artikel 22, stk. 1b omfatter den anden para-

meter den aktuelle værdi af den estimerede stigning i TSO’ens tilladte eller tilsigtede 

indtægt knyttet til etableringen af den nye kapacitet, dvs. investerings- og driftsomkost-

ninger for den ny kapacitet. 

 

Ifølge artikel 22, stk. 1c omfatter den tredje parameter f-faktoren. F-faktoren angiver, 

hvor stor en del af omkostningen ved ny kapacitet, der mindst skal dækkes af indtægter 

ved salget af kapaciteten ved det indledende, bindende auktionssalg. Det fremgår af 

artikel 23 stk. 1, at den nationale regulator skal fastsætte en f-faktor i forbindelse med 

den økonomiske test. F-faktoren skal fastsættes under hensyntagen til mængden af re-

serveret teknisk kapacitet, jf. artikel 23, stk. 1a, de positive afledte omkostninger for pro-

jektet for etableringen af ny kapacitet på markedet eller transmissionsnettet, jf. artikel 

23, stk. 1b, perioden for netbrugernes bindende tilsagn for kontraktuel kapacitet sam-

menlignet med investeringens økonomiske levetid, jf. artikel 23, stk. 1c, og hvor længe 

efterspørgslen på den ny kapacitet kan forventes at vare ved udover den økonomiske 

tests tidshorisont, jf. artikel 23, stk. 1d. 

 

Ifølge artikel 22, stk. 3, skal den økonomiske test være positiv på begge sider af sam-

menkoblingspunktet vedrørende mindst ét udbudsniveau for den nye kapacitet, førend 

et projekt kan igangsættes. Det fremgår yderligere af artikel 24, stk. 3, at den enkelte 

økonomiske test er positiv, hvis de underliggende tests på begge sider af punktet er 

positive. 

 

Den økonomiske test er positiv, hvis værdien for parameteren, jf. artikel 22, stk. 1a, er 

mindst lig med den andel af omkostningerne der fastsættes af f-faktoren. Den økonomi-

ske test er negativ, hvis værdien for parameteren, jf. artikel 22, stk. 1a, er mindre end 

andelen af omkostningerne fastsat af f-faktoren. 

 

Da ingen investeringer foretages på dansk side, anser Forsyningstilsynet ethvert scena-

rio for positivt. Det er dermed heller ikke Forsyningstilsynets opgave at fastsætte en f-

faktor. Denne fastsættes af BNetzA. 

 

Der henvises til projektforslaget (bilag 2) for yderligere information vedr. den økonomi-

ske test. 
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ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA E. OM EN EKSTRAORDINÆRT UDVIDET TIDSHO-

RISONT FOR KONTRAKUEL KAPACITET ER NØDVENDIG  

Projektforslaget skal indeholde oplysninger om, hvorvidt en ekstraordinært udvidet tids-

horisont for kontraktuel kapacitet for en yderligere periode på op til 5 år, ud over tildelin-

gen på op til 15 år efter starten på den driftsmæssige brug, er nødvendig, jf. artikel 30.  

 

Projektforslaget angiver ikke, at en yderligere periode ud over 15 år er nødvendig.  

ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA F. EVT. ALTERNATIV TILDELINGSMEKANISME 

Projektforslaget skal angive oplysninger om den foreslåede alternative tildelingsmeka-

nisme, hvis en alternativ tildelingsmekanisme anvendes.  

 

Projektforslaget angiver, at en alternativ tildelingsmekanisme ikke anvendes. 

ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA G HVIS FASTPRIS METODE HERFOR, JF. NC TAR  

Projektforslaget skal angive elementerne for en fastprismetode som angivet i NC TAR 

artikel 24, litra b, hvis en fastprismetode anvendes.  

 

Projektforslaget angiver, at en fastprismetode ikke anvendes. 

 

SAGENS PARTER 
 

Forsyningstilsynet har i forbindelse med sagens behandling vurderet, hvem der kan an-

ses som part(er) i sagen. 

 

Forsyningstilsynet anser Energinet Gas TSO A/S (CVR nr. 39315084) som part i sagen 

i forvaltningsretlig forstand, idet afgørelsen fastlægger forudsætningerne for Energinets 

salg af kapacitet.  

 

Forsyningstilsynet lægger i den sammenhæng til grund, at Myndighedsenheden hos 

Energinet, som er en del af Energinets koncernmoderselskab som selvstændig offentlig 

virksomhed (SOV) (CVR nr. 28980671), er partsrepræsentant for Energinet Gas TSO 

A/S.  

 

Forsyningstilsynet anser også Gasunie Deutschland Transport Services GmbH og Open 

Grid Europe GmbH som parter, idet Forsyningstilsynets afgørelse om at afslå godken-

delse af projektforslaget vil have væsentlig, individuel og retlig interesse for dem.  

 

Forsyningstilsynet har på baggrund af ovenstående og med henblik på at sikre koordi-

nation anmodet Myndighedsenheden hos Energinet om at tiltræde som partsrepræsen-

tant for Gasunie Deutschland Transport Services GmbH og Open Grid Europe GmbH. 

Myndighedsenheden har indvilliget heri, jf. bilag 3.  
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HØRING 

PARTSHØRING AF UDKAST TIL AFGØRELSE  

Forsyningstilsynet havde udkast til afgørelse om forslag til etablering af en ny grænse-

overskridende dansk-tysk naturgaskapacitet efter NC CAM artikel 28 i partshøring i pe-

rioden 24. marts – 12. april 2021.  

 

Myndighedsenheden hos Energinet bad, som part og partsrepræsentant, om udsættelse 

af fristen for høring til den 14. april 2021. Dette imødekom Forsyningstilsynet. 

 

Forsyningstilsynet modtog høringssvar fra Energinet, hvori Energinet bemærker, at Let-

ter of Intent af 28. januar 2021 ikke er tidsbegrænset. Det er således intentionen med 

Letter of Intent, at markedet efter genåbning af Tyra-feltet får mulighed for at tilkendegive 

efterspørgsel i forhold til den ”almindelige” uafbrydelige sydgående kapacitet, som per 

1. januar 2020 blev reduceret af Gasunie Deutschland på den tyske side af Ellund fra 

3,6 GWh/h til 0 GWh/h, mens markedet via processen for ny kapacitet får mulighed for 

at tilkendegive efterspørgsel i forhold til ”ny” uafbrydelig kapacitet samme sted.  

 

Forsyningstilsynet er enig med Energinets bemærkning. Forskellen mellem den kapaci-

tet, der udbydes som følge af Letter of Intent, og den kapacitet, der udbydes ved pro-

cessen for ny kapacitet, er derfor præciseret i denne afgørelse. 

OFFENTLIG HØRING AF UDKAST TIL AFGØRELSE  

Forsyningstilsynet havde udkast til afgørelse om forslag til etablering af en ny grænse-

overskridende dansk-tysk naturgaskapacitet efter NC CAM artikel 28 i offentlig høring i 

24. marts – 12. april 2021. 

 

Forsyningstilsynet modtog høringssvar fra markedsaktøren Ørsted Salg og Service A/S 

(Ørsted). Ørsted finder, at forbindelse og integration mellem gasmarkeder er ekstremt 

vigtigt for markedets evne til at fungere. Ørsted var derfor overraskede, da de tyske 

TSO’er besluttede at nedgradere den historiske udbudte uafbrydelige entry-kapacitet til 

Tyskland til afbrydelig kapacitet. På den bagrund ser Ørsted projektforslaget som en 

brugbar måde at genoprette situation på frem til i hvert fald 2027 og bemærker, at Ener-

ginet vil være i stand til at skabe den ekstra kapacitet uden yderligere investeringer fra 

2023 til 2027. Uafbrydelig kapacitet vil fra 2027 blive allokeret på en ikke-diskrimine-

rende måde. Ørsted forventer, at denne allokering vil tage behørigt hensyn til, at gas-

strømmene i stigende grad er baseret på kortsigtede prissignaler og bookinger. Derfor 

skal "design" af processen også tage hensyn til korte bookinger ved tildeling af kapacitet.  

 

Forsyningstilsynet er enig med Ørsted i at forbindelsen og integrationen mellem gas-

markeder er vigtig.  
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RETSGRUNDLAG 

EU retlige regler 

Metoder til fastsættelse af kapacitetsmekanismer i gastransmissionssystemer er i dag 

udtømmende reguleret i europæisk regulering – dvs. i den europæiske gasforordning og 

den afledte netregel om kapacitetsmekanismer i gastransmissionssystemer (NC CAM). 

Den europæiske gasforordning (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORD-

NING (EF) Nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastrans-

missionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005) fastsætter de grund-

læggende krav til de nationale transmissionstariffer – herunder at tarifferne (og meto-

derne bag) skal afspejle omkostningerne, tilgodese behovet for systemintegritet, være 

gennemsigtige og ikke-diskriminerende, og at de skal bidrage til effektiv handel med gas 

samt konkurrence, samtidig med at krydssubsidiering undgås. Herudover indeholder 

forordningen de generelle principper for kapacitetstildeling og procedurer for håndtering 

af kapacitetsbegrænsninger vedrørende transmissionssystemoperatører. 

Principperne for tildeling af kapacitet og de procedurer, der skal følges ved nye investe-

ringer, er overordnet beskrevet i artikel 16. 

Artikel 16 - Principper for kapacitetstildeling og procedurer for 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger vedrørende transmissi-
onssystemoperatører 

1.   Den størst mulige kapacitet på alle relevante punkter nævnt i arti-
kel 18, stk. 3, skal stilles til rådighed for markedsdeltagere under hen-
syntagen til systemintegritet og effektiv netdrift. 

2.   Transmissionssystemoperatører skal indføre og offentliggøre ikke-
diskriminerende og gennemsigtige mekanismer for kapacitetstildeling, 
der skal 

a) give passende økonomiske signaler med henblik på en effektiv 
og maksimal udnyttelse af den tekniske kapacitet og fremme 
investeringer i ny infrastruktur samt fremme grænseoverskri-
dende naturgasudveksling 

b) være forenelige med markedsmekanismen, herunder spotmar-
keder og handelspladser, og samtidig være fleksible og kunne 
tilpasses ændrede markedsforhold, og 

c) være forenelige med medlemsstaternes ordninger for netad-
gang. 

 

(3.-4. udeladt)  

5.   Transmissionssystemoperatørerne bedømmer jævnligt efterspørgs-
len på markedet efter nye investeringer. Når transmissionssystemope-
ratørerne planlægger nye investeringer, bedømmer de markedets efter-
spørgsel og tager højde for forsyningssikkerheden. 
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/459 AF 16. MARTS 2017 OM FAST-

SÆTTELSE AF EN NETREGEL OM KAPACITETSTILDELINGSMEKANIS-MER I 

GASTRANSMISSIONSSYSTEMER (anvendt populærforkortelse NC CAM)  

 

NC CAM fastsætter bl.a. bestemmelser om metoder for kapacitetstildeling, fastsætter 

krav om markedsefterspørgselsvurdering, krav om tekniske undersøgelser for projekter 

for ny kapacitet med henblik på at designe projektet, samt regler om godkendelse ved 

de nationale reguleringsmyndigheder, samt disses offentliggørelse af godkendelserne. 

Formålet med NC CAM er at opnå harmonisering af kapacitetstildeling på alle sammen-

koblingspunkter, at sikre en ikke-diskriminerende adgang for tredjeparter, samt at un-

derstøtte samarbejde mellem transmissionssystemoperatører, der støder op til hinan-

den. 

 

NC CAM er vedtaget med hjemmel i den europæiske gasforordning Europa-Parlamen-

tets og Rådets forordning nr. 715/2009 om betingelserne for adgang til naturgastrans-

missionsnet og om ophævelse af forordning nr. 1775/2005, særlig artikel 6, stk. 11, og 

artikel 7, stk. 3. Principperne for kapacitetstildeling og procedurer for håndtering af ka-

pacitetsbegrænsninger vedrørende transmissionssystemoperatører findes i artikel 16 i 

Gasforordningen. 

 

NC CAMs artikel 1, 2 og 8 indeholder overordnede bestemmelser om dels genstand og 

anvendelsesområde for forordningen, samt om selve tildelingsmetoden (auktioner). NC 

CAMs artikel 26-28, fastsætter 3 af 4 skridt af relevans for tildeling af ny kapacitet. Artikel 

26 indeholder en markedsefterspørgselsprocedure. Artikel 27 indeholder en designfase. 

Og artikel 28 indeholder en godkendelses- og offentliggørelsesprocedure. Endelig inde-

holder artikel 29-30 bestemmelser om bindende tildelingsmekanismer i forhold til 

TSO´erne. Bestemmelser i artikel 29-30 har dog ikke direkte relevans for denne sag. 

 

NC CAM artikel 1, 2, 8, 11, 17, 22 og 26-28, der har relevans for den aktuelle sag, har 

følgende ordlyd: 

 

Bestemmelsen fastsætter, at et centralt element i forordningen er regler om samarbejde 

ved tilvejebringelsen af ny kapacitet. 

 

Artikel 1 - Genstand 

 

Ved denne forordning fastsættes en netregel for kapacitetstildelingsme-

kanismer i gastransmissionssystemer for eksisterende og ny kapacitet. 

Denne forordning indeholder bestemmelser om, hvordan transmissions-

systemoperatører, der støder op til hinanden, samarbejder om at 

fremme kapacitetssalget under hensyntagen til såvel generelle kommer-

cielle som tekniske regler vedrørende kapacitetstildelingsmekanismer. 

 

 

Artikel 3 indeholder definitioner af de begreber, der anvendes i forordningen. De væ-

sentligste er de definitioner, der omhandler økonomisk test og proces for ny kapacitet. 
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Artikel 3 - Definitioner 

I denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 
715/2009, artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) 2017/460 og artikel 
2 i direktiv 2009/73/EF. Derudover gælder følgende definitioner: 

 
(1.-9. udeladt)  

 

10)   »økonomisk test«: en test, der anvendes til at bestemme, om pro-
jekter for ny kapacitet er økonomisk levedygtige 

11)   »proces for ny kapacitet«: en proces til vurdering af markedsefter-

spørgslen efter ny kapacitet, som inkluderer en ikkebindende fase, i hvil-

ken netbrugere udtrykker og kvantificerer deres efterspørgsel efter ny 

kapacitet, og en bindende fase, i hvilken en eller flere transmissionssy-

stemoperatører beder om bindende tilsagn om kontraktuel kapacitet fra 

netbrugere. 

 

(12-25. udeladt) 

 

Bestemmelsen om tildelingsmetode i artikel 8 tager bl.a. sigte på den situation, at der er 

behov for at udbyde ny kapacitet i markedet. Tildelingen er baseret på auktioner, og 

bestemmelsen beskriver de krav, der stilles til metode, mængder, høring mv. i forbin-

delse hermed. Centralt er bestemmelsen i stk. 7, litra a) vedr. tidspunkter for udbud. 

Centralt er også bestemmelsen i stk. 9 om høring af berørte parter, tilpasning mellem 

TSO´er og godkendelse fra nationale reguleringsmyndigheder. 

 

Artikel 8 – Tildelingsmetode 

 

1.   Der benyttes auktioner til kapacitetstildelingen i sammenkoblings-

punkterne, undtagen der hvor den alternative tildelingsmetode i henhold 

til artikel 30 anvendes. 

 
(2.-6. udeladt)  

 

7.   Enhver kapacitet, der er reserveret i henhold til stk. 6, udbydes under 

iagttagelse af følgende bestemmelser: 

a) en mængde svarende til mindst 10 % af den eksisterende tek-

niske kapacitet i hvert sammenkoblingspunkt må ikke udbydes 

tidligere end ved den årlige årskapacitetsauktion, jf. artikel 11, 

som ifølge auktionskalenderen afholdtes i løbet af det femte 

gasår forud for starten på det pågældende gasår, og 

b) en yderligere mængde svarende til mindst 10 % af den eksiste-

rende tekniske kapacitet i hvert sammenkoblingspunkt må ikke 

udbydes tidligere end den årlige kvartalskapacitetsauktion, jf. 

artikel 12, som ifølge auktionskalenderen afholdtes i løbet af det 

gasår, der gik forud for starten på det pågældende gasår. 

8.   For så vidt angår ny kapacitet, skal en mængde, der svarer til mindst 

10 % af den ny tekniske kapacitet i det berørte sammenkoblingspunkt 
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reserveres og udbydes ikke tidligere end på den årlige kvartalskapaci-

tetsauktion, jf. artikel 12, som afholdtes ifølge auktionskalenderen i løbet 

af det gasår, der gik forud for starten på det pågældende gasår. 

9.   Den nøjagtige kapacitetsandel, der skal reserveres, jf. stk. 6 og 8, er 

underlagt en høring af de berørte parter, tilpasning mellem transmissi-

onssystemoperatører og godkendelse fra de nationale reguleringsmyn-

digheder i hvert sammenkoblingspunkt. De nationale reguleringsmyn-

digheder skal især overveje at reservere en højere kapacitetsandel med 

kortere varighed for at undgå afskærmning af de afledte forsyningsmar-

keder. 

 

(10. udeladt). 

 

Bestemmelsen i artikel 11 omhandler de årlige årskapacitetsauktioner. Bestemmelsen 

fastsætter således i stk. 6, hvordan den kapacitet, der udbydes under den årlige årska-

pacitetsauktion, beregnes. 

Artikel 11 - Årlige årskapacitetsauktioner 

1.   Årskapacitetsauktionerne afholdes én gang om året. 

 

(2.-5. udeladt)  

 

6.   Den kapacitet, der udbydes under den årlige årskapacitetsauktion, 

er: 

  A - B - C + D + E – F 

 

  hvor: 

A er transmissionssystemoperatørens tekniske kapacitet for hvert af 

standardkapacitetsprodukterne 

 

B for årlige årsauktioner, hvor der udbydes kapacitet for de næste 5 år, 

er mængden af teknisk kapacitet (A), der er reserveret i henhold til ar-

tikel 8, stk. 7; for årlige årsauktioner vedrørende kapacitet ud over de 

første 5 år er mængden af teknisk kapacitet (A), der er reserveret i 

henhold til artikel 8, stk. 7 

 

C er den tidligere solgte tekniske kapacitet, justeret med den kapacitet, 

der genudbydes i overensstemmelse med gældende procedurer for 

håndtering af kapacitetsbegrænsninger 

D er den eventuelle yderligere kapacitet for et sådant år 

 

E er den eventuelle ny kapacitet for et sådant år, der er medtaget på 

et eventuelt respektivt udbudsniveau 

 

F er mængden af eventuel ny kapacitet (E), der er reserveret, jf. artikel 

8, stk. 8 og 9. 
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7.   Den kapacitet, der udbydes, kan enten være bundtet kapacitet eller 

ikke-bundtet kapacitet i henhold til artikel 19. Dette gælder også alle an-

dre auktioner, jf. artikel 12-15. 

 

(8-10 udeladt) 

 

11.   Aggregerede oplysninger om auktionsresultaterne offentliggøres. 

 

Bestemmelsen fastsætter rammen for de årlige kapacitetsauktioner. I forhold til afgørel-

sen er stk. 6 om den kapacitet, der udbydes under den årlige årskapacitetsauktion, væ-

sentlig i forhold til beslutningsgrundlaget. 

 

Kapitel 5 indeholder regler om proces for ny kapacitet, herunder for den økonomiske 

test (artikel 22), markedsefterspørgselsvurdering (artikel 26) samt designfasen (artikel 

27). 

 

Bestemmelsen fastsætter herunder i artikel 22 rammerne for den økonomiske test, der 

skal ligge til grund for transmissionssystemoperatør(-en)(-erne) eller af den nationale 

reguleringsmyndighed, som bestemt af den nationale reguleringsmyndighed, for hvert 

udbudsniveau i et projekt for ny kapacitet. De væsentligste bestemmelser i forhold til 

denne afgørelse er stk. 1, litra b) vedr. den aktuelle værdi af den anslåede stigning i 

transmissionssystemoperatørens tilladte eller tilsigtede indtægt knyttet til ny kapacitet 

inkluderet i det respektive udbudsniveau, som godkendt af den relevante nationale re-

guleringsmyndighed i henhold til artikel 28, stk. 2, samt stk. 3 der vedrører betingelserne 

for at sætte et projekt for ny kapacitet i gang. 

 

Artikel 22 - Økonomisk test 

 

1.   Den økonomiske test, der fastsættes i denne artikel, skal udføres af 

transmissionssystemoperatør(-en)(-erne) eller af den nationale regule-

ringsmyndighed, som bestemt af den nationale reguleringsmyndighed, 

for hvert udbudsniveau i et projekt for ny kapacitet, efter at de involve-

rede transmissionssystemoperatører har indhentet bindende tilsagn fra 

netbrugere om kontraktuel kapacitet, og skal omfatte følgende para-

metre: 

a) den aktuelle værdi af bindende tilsagn fra netbrugere om kon-

traktuel kapacitet, der beregnes som den diskonterede sum af 

følgende parametre: 

i. summen af de respektive anslåede referencepriser og 

et potentielt auktionstillæg og et potentielt ufravigeligt 

minimumstillæg ganget med mængden af ny kapacitet, 

der er indgået aftale om 

ii. summen af et potentielt auktionstillæg og et potentielt 

ufravigeligt minimumstillæg ganget med mængden af 

disponibel kapacitet, der er indgået aftale om i kombi-

nation med den ny kapacitet 

b) den aktuelle værdi af den anslåede stigning i transmissionssy-

stemoperatørens tilladte eller tilsigtede indtægt knyttet til ny ka-

pacitet inkluderet i det respektive udbudsniveau, som godkendt 
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af den relevante nationale reguleringsmyndighed i henhold til 

artikel 28, stk. 2 

c) f-faktoren. 

 

2.   Resultatet af den økonomiske test skal være: 

a) positiv, hvis værdien for parameteren i stk. 1, litra a), er mindst 

lig med andelen af parameteren i stk. 1, litra b), defineret ved f-

faktoren 

b) negativ, hvis værdien for parameteren i stk. 1, litra a), er mindre 

end andelen af parameteren i stk. 1, litra b), defineret ved f-fak-

toren 

 

3.   Et projekt for ny kapacitet sættes i gang, hvis den økonomiske test 

viser et positivt resultat på begge sider af et sammenkoblingspunkt ved-

rørende mindst ét udbudsniveau, der inkluderer ny kapacitet. Hvis mere 

end et udbudsniveau ender med et positivt resultat i den økonomiske 

test, vil det udbudsniveau med den største kapacitetsmængde, der gav 

et positivt resultat, blive brugt i næste skridt mod igangsættelsen af pro-

jektet for ny kapacitet. Hvis intet udbudsniveau giver et positivt resultat, 

afsluttes den specifikke proces for ny kapacitet. 

 

Bestemmelsen i artikel 26 fastsætter, at hvis der er holdepunkter i markedsefterspørg-

selsvurderingen i artikel 26 for projekter, der skal sikre ny kapacitet, skal designfasen 

indledes. Dette indebærer, at TSO´erne skal gennemføre tekniske studier, forberede og 

designe den nye kapacitets projekt, identificere evt. betingelser, beslutte om behov for 

evt. alternativer til standarder tildelingsprocessen, sikre høring og udarbejde endeligt 

projektdesign efter høring. Vigtige bestemmelser er stk. 7 om ikke-bindende efterspørg-

selstilkendegivelser, samt stk. 13 om indholdet i vurderingsrapporten over markedsef-

terspørgsel. 

 

Artikel 26 - Markedsefterspørgselsvurdering 

 

1. Umiddelbart efter starten på den årlige årskapacitetsauktion og 

i hvert tilfælde i hvert ulige år skal transmissionssystemopera-

tører samarbejde om vurderingen af markedsefterspørgslen ef-

ter ny kapacitet og om udførelsen af tekniske undersøgelser af 

projekter for ny kapacitet for så vidt angår deres fælles sam-

menkoblingspunkter. Den første efterspørgselsvurdering gen-

nemføres i 2017 fra denne forordnings ikrafttræden. 

 

(2.-6 udeladt) 

 

7.   Transmissionssystemoperatører kan tage hensyn til ikkebin-

dende efterspørgselstilkendegivelser afgivet efter tidsfristen i stk. 6 

i den igangværende markedsefterspørgselsvurdering eller tage dem 

op i den næste markedsefterspørgselsvurdering. 
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Bestemmelsen fastsætter rammer om designfasen. Centralt er især stk. 3 og 4, der sæt-

ter rammen om designfasens start og en bestemmelse om transmissionssystemopera-

tørerne koordinationssamarbejde. 

 

Artikel 27 – Designfasen 

 

(1.-2. udeladt) 

 

3. Senest 12 uger efter designfasens start skal de implicerede trans-

missionssystemoperatører gennemføre en fælles offentlig høring 

om projektudkastet på et eller flere af medlemsstatens officielle 

sprog og i videst muligt omfang på engelsk i mindst 1 måned og 

højst 2 måneder. Operatører træffer alle rimelige foranstaltninger for 

at sikre koordinering på tværs af landegrænserne.  

Høringen skal som minimum omfatte følgende elementer:  

a) en beskrivelse af projektet for ny kapacitet inklusive et omkost-

ningsestimat  

b) udbudsniveauerne for bundtede kapacitetsprodukter i sammen-

koblingspunkterne  

c) hvis relevant, baseret på de betingede efterspørgselstilkendegi-

velser, transmissionssystemoperatørernes foreslåede alternative til-

delingsmekanisme inklusive begrundelse  

d) foreløbige tidsplaner for projektet for ny kapacitet  

e) generelle regler og vilkår, som en netbruger skal acceptere for at 

deltage og få adgang til kapacitet i processen for ny kapacitets bin-

dende kapacitetstildelingsfase, inklusive eventuel sikkerhed, der 

skal stilles af netbrugere, og hvordan mulige forsinkelser i leverin-

gen af kapacitet eller eventuelle afbrydelser i projektet behandles 

kontraktligt  

f) hvis der anvendes en fastprismetode for projektet for ny kapacitet, 

elementerne IND og RP beskrevet i artikel 24, litra b), i forordning 

(EU) 2017/460. 

g) niveauet for brugertilsagn, udtrykt som et skøn af f-faktoren an-

vendt i overensstemmelse med artikel 23, som, efter rådføring med 

transmissionssystemoperatørerne, er foreslået og efterfølgende 

godkendt af de implicerede nationale reguleringsmyndigheder  

h) eventuelle yderligere modtagne efterspørgselstilkendegivelser, jf. 

artikel 26, stk. 7 

i) om det er sandsynligt, at den ny kapacitet medfører en vedva-

rende, signifikant reduktion i brugen af anden ikkeafskreven gasin-

frastruktur i det samme og tilstødende entry- og exitsystemer eller 

langs den samme gastransportrute.  

4. I forbindelse med designet af samordnede udbudsniveauer skal 

transmissionssystemoperatørerne arbejde tæt sammen med de im-

plicerede nationale reguleringsmyndigheder og samordne på tværs 

af landegrænser for at muliggøre udbud af ny kapacitet som bund-

tede produkter. Projektudkastet og designet af samordnede udbuds-

niveauer skal tage hensyn til resultaterne fra den i stk. 3 omhand-

lede høring. 
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Bestemmelsen fastsætter, at de nationale reguleringsmyndigheder skal træffe koordine-

rede afgørelser på baggrund af projektforlaget fra TSO´erne. Der er fastsat en frist på 6 

måneder fra modtagelsen af det komplette projektforslag fra det sidst indsendte forslag. 

Herefter skal beslutningen offentliggøres. 

 

Artikel 28 - Godkendelse og offentliggørelse 

 

1.   Efter høringen og afslutningen af designfasen for et projekt for ny 

kapacitet, jf. artikel 27, skal de implicerede transmissionssystemopera-

tører fremlægge projektforslaget for et projekt for ny kapacitet for den 

relevante nationale reguleringsmyndighed for at opnå koordinerede god-

kendelser. Projektoplægget skal også offentliggøres af de implicerede 

transmissionssystemoperatører på et eller flere af medlemsstatens offi-

cielle sprog og i videst muligt omfang på engelsk og skal mindst inde-

holde følgende oplysninger: 

a) alle udbudsniveauer, der afspejler omfanget af forventet efter-

spørgsel på ny kapacitet i de relevante sammenkoblingspunkter 

som følge af processerne omhandlet i artikel 27, stk. 3, og arti-

kel 26 

b) de generelle regler og vilkår, som en netbruger skal acceptere 

for at deltage i og få adgang til kapacitet i den bindende kapaci-

tetstildelingsfase i processen for ny kapacitet, inklusive eventuel 

sikkerhed, der skal stilles af netbrugere, og hvordan mulige for-

sinkelser i leveringen af kapacitet eller eventuel afbrydelse af 

projektet behandles kontraktligt 

c) tidsplaner for projektet for ny kapacitet, inklusive eventuelle æn-

dringer i forhold til høringen beskrevet i artikel 27, stk. 3, og for-

holdsregler for at undgå forsinkelser og minimere virkningen af 

forsinkelser 

d) parametrene fastlagt i artikel 22, stk. 1 

e) om en ekstraordinært udvidet tidshorisont for kontraktuel kapa-

citet for en yderligere periode på op til 5 år, ud over tildelingen 

på op til 15 år efter starten på den driftsmæssige brug, er nød-

vendig, jf. artikel 30 

f) i givet fald den foreslåede alternative tildelingsmekanisme, in-

klusive begrundelse, jf. artikel 30, stk. 2, såvel som betingel-

serne, der er godkendt af transmissionssystemoperatøren for 

den bindende periode, jf. artikel 30, stk. 3 

g) hvis der anvendes en fastprismetode for projektet for ny kapa-

citet, elementerne beskrevet i artikel 24, litra b), i forordning 

(EU) 2017/460. 

 

2.   Inden for 6 måneder efter modtagelsen af det komplette projektfor-

slag fra den sidste af de relevante reguleringsmyndigheder, offentliggør 

disse nationale reguleringsmyndigheder koordinerede beslutninger om 

projektforslaget defineret i stk. 1 på et eller flere af medlemsstatens offi-

cielle sprog og i videst muligt omfang på engelsk. Beslutningerne omfat-
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ter begrundelsen for beslutningerne og oversættes som minimum til en-

gelsk. De nationale reguleringsmyndigheder skal informere hinanden 

om modtagelsen af projektforslaget og dets fuldstændighed for at be-

stemme starten af perioden på 6 måneder. 

Ved udarbejdelsen af den nationale reguleringsmyndigheds beslutning 

skal hver national reguleringsmyndighed overveje de andre implicerede 

nationale reguleringsmyndigheders synspunkter. Under alle omstændig-

heder skal de nationale reguleringsmyndigheder tage eventuelt skade-

lige indvirkninger på konkurrencen eller det indre gasmarkeds effektivitet 

i forbindelse med projektet for ny kapacitet med i deres betragtninger, 

Hvis en relevant national reguleringsmyndighed gør indsigelse mod det 

forelagte projektforslag, skal den informere de andre implicerede natio-

nale reguleringsmyndigheder hurtigst muligt. I så fald skal alle implice-

rede nationale reguleringsmyndigheder træffe alle rimelige foranstaltnin-

ger for at samarbejde og nå frem til en fælles aftale. 

Hvis de relevante nationale reguleringsmyndigheder ikke kan nå til enig-

hed om den foreslåede alternative tildelingsmekanisme inden for perio-

den på 6 måneder, der er omhandlet i første afsnit, beslutter agenturet, 

hvilken alternativ tildelingsmekanisme, der skal anvendes, ved at følge 

processen i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 713/2009. 

3.   Efter offentliggørelsen af de relevante nationale reguleringsmyndig-

heders beslutninger, jf. stk. 2, og ikke senere end 2 måneder før udbud-

det af ny kapacitet i den årlige årskapacitetsauktion, skal transmissions-

systemoperatørerne i fællesskab offentliggøre en meddelelse på et eller 

flere af medlemsstatens officielle sprog og i videst muligt omfang på en-

gelsk, der indeholder følgende minimumsoplysninger: 

a) oplysningerne fastsat i stk. 1, som godkendt af de nationale re-

guleringsmyndigheder 

b) en skabelon for de med den udbudte kapacitet forbundne kon-

trakter. 

 

  



FORSYNINGSTILSYNET | GODKENDELSE AF FORSLAG TIL UDBUD AF NY UAFBRYDELIG KAPACITET VED 

DEN DANSK-TYSK GRÆNSE EFTER NC CAM ARTIKEL 28 

 

Side 28/34 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Forsyningstilsynet skal i denne sag vurdere, om Energinets og de tyske TSO’ers kom-

plette projektforslag af 16. marts 2021 vedrørende etablering af ny uafbrydelig kapacitet 

på tysk side ved sammenkoblingspunktet Ellund for gastransmission mellem Danmark 

og Tyskland kan godkendes.  

 

Energinet og de tyske TSO’er har anmeldt et projektforslag i henhold til artikel 28, stk. 

1, i NC CAM.  Det følger heraf, at TSO’er skal fremlægge et projektforslag for et projekt 

for ny kapacitet for de relevante nationale reguleringsmyndigheder med henblik på god-

kendelse, når designfasen er afsluttet, jf. artikel 28, stk. 1.  

 

NC CAM artikel 28, stk. 1, litra a-g beskriver de formelle minimumskrav, der gælder for 

det projektforslag, som TSO’erne indleverer til de nationale regulerende myndigheder.  

 

Vurderingen af det anmeldte fælles projektforslag skal iht. NC CAM, artikel 28, stk. 2, 

ske i et koordineret samarbejde med BNetzA. Forsyningstilsynet har derfor været i lø-

bende dialog med BNetzA gennem processen, samt truffet en koordineret endelig afgø-

relse. 

 

Forsyningstilsynets godkendelse af projektforslaget vil derfor tage udgangspunkt i en 

vurdering af, om de formelle betingelser til et projekt for ny kapacitet er opfyldt. Forsy-

ningstilsynets vurdering af projektforslaget vil således bero på en vurdering af om: 

 

1) markedsefterspørgselsvurderingen, jf. artikel 26, og 

2) designfasen, herunder offentlig høring, jf. artikel 27, stk. 3, er gennemført i over-

ensstemmelse med de processuelle regler, og  

3) oplysningerne i projektforslaget er i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, 

litra a-g.  

 

Koordinationsforpligtigelsen i NC CAM artikel 28, stk. 2, forpligtiger Forsyningstilsynet 

til i godkendelsen at forholde sig til:  

 

4) BNetzA’s synspunkter,  

5) og overveje projektets eventuelle skadelige virkninger på konkurrenceevnen 

eller det indre gasmarkeds effektivitet, jf. artikel 28, stk. 2.  

 

1. VURDERING AF MARKEDSEFTERSPØRGSELSVURERINGEN, JF. ARTI-

KEL 26 

Det følger af artikel 26, at TSO´erne skal samarbejde om vurderingen af markedsefter-

spørgslen efter ny kapacitet, og om udførelsen af tekniske undersøgelser af projekter 

for ny kapacitet i forhold til de fælles sammenkoblingspunkter. Dette skal ske efter artikel 

26, stk. 1, og finde sted umiddelbart efter den årlige kapacitetsauktion og i hvert tilfælde 

i hvert ulige år. 

 

I forhold til tidsfrister følger det af artikel 26, at samarbejdet skal udføres inden for en 

række tidsfrister. De implicerede TSO´er skal senest 8 uger efter starten på den årlige 
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kapacitetsauktion, og i hvert tilfælde i hvert ulige år, udarbejde fælles vurderingsrappor-

ter. Rapporten skal indeholde en evaluering af den fremadrettede efterspørgsel efter ny 

kapacitet for alle netbrugere, og oplyse om et projekt for ny kapacitet er sat i gang.  

 

Artikel 26 indeholder en række krav til samarbejdet. Herunder er det væsentligt, at den 

vurderingsrapport, der udarbejdes efter artikel 26, stk. 13, bl.a. indeholder oplysninger 

om dels konklusion om, hvorvidt der bør igangsættes et projekt for ny kapacitet, dels om 

efterspørgselstilkendegivelser modtaget indenfor tidsrammerne i artiklen, dels vurdering 

af forventede mængde, retning og varighed af efterspørgsel, dels konklusion med hen-

syn til om, der vil blive udført tekniske undersøgelser af projekter for ny kapacitet med 

angivelse af de relevante sammenkoblingspunkter og forventede efterspørgselsni-

veauer, samt foreløbige tidsplaner.   

 

Forsyningstilsynet vurderer, at markedsefterspørgselsvurderingen er gennemført inden 

for de tidsfrister og krav, der angives i artikel 26, samt indeholder de i artikel 26, stk. 13, 

påkrævede oplysninger. Markedsefterspørgselsvurdering kan derfor danne grundlag for 

Designfasen, artikel 27.  

2. VURDERING AF DESIGNFASEN, JF. ARTIKEL 27 

Det følger af artikel 27, at TSO´erne i et givent sammenkoblingspunkt skal gennemføre 

tekniske undersøgelser for projekter for ny kapacitet. Designfasen indledes dagen efter 

offentliggørelsen af vurderingsrapporten.  

 

I forhold til tidsfrister følger det af artikel 27, stk. 3, at der er krav om, at der gennemføres 

en fælles offentlig høring senest 12 uger efter designfasens start i mindst 1 og højst 2 

måneder.  

 

Artikel 27 indeholder en række krav til projektudkastet. Herunder er det væsentligt, at 

høringen, der gennemføres efter artikel 27, stk. 3, bl.a. indeholder beskrivelse af ny ka-

pacitet inklusive et omkostningsestimat, udbudsniveauer for bundtede kapacitetspro-

dukter i sammenkoblingspunkterne, evt. alternative tildelingsmekanismer samt gene-

relle vilkår for netbrugere. 

 

Da markedsefterspørgselsvurdering ikke angav et behov for kapacitetsudvidelse på 

dansk side, blev designfasen kun gennemført på tysk side. Forsyningstilsynet vurderer, 

at designfasen blev gennemført inden for fristerne angivet i artikel 27, samt at projekt-

udkastet, der var i høring, indeholdt det påkrævede minimumsindhold, jf. artikel 27, stk. 

3. 

3. VURDERING AF UDBUDSNIVEAUET I PROJEKTFORSLAGET, JF. ARTI-

KEL 28, STK. 1 

ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA A) 

I overensstemmelse med NC CAM, artikel 28, stk. 1, litra a, skal udbudsniveauerne, der 

er fastsat i et projektforslag, imødekomme den forventede efterspørgsel, som skal fast-

lægges i overensstemmelse med processerne i henhold til NC CAM, artikel 26 og artikel 

27, stk. 3. På den måde sikres det, at projektet muliggør en defineret netværksudvidelse, 

som er baseret på specifikke anmodninger fra netværksbrugere. Kapacitetsmængderne 
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på 2.500.000 kWh/h opfylder disse krav, fordi den ikke-bindende efterspørgsel på 

2.500.000 kWh/h kan opfyldes fuldt ud, jf. Sagsfremstilling ovenfor.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at udbudsniveauet er fastsat i overensstemmelse med arti-

kel 28, stk. 1, litra a, og at udbuddet modsvarer den efterspørgsel, som markedet har 

tilkendegivet. 

 

Det fremføres i projektforslaget, at der reserveres 20 pct. af den ny tekniske kapacitet til 

korte kapacitetsprodukter. Der reserveres en tilsvarende del af den eksisterende kapa-

citet på den danske side. I overensstemmelse med artikel 8, stk. 8, og stk. 9, om fast-

sættelse af en given reservationskapacitet af den ny tekniske kapacitet på minimum 10 

pct., finder Forsyningstilsynet, at dette minimumskrav er opfyldt.  

ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA B) 

Det følger af artikel 28, stk. 1, litra b), at projektforslaget skal indeholde de generelle 

regler og vilkår, som en netbruger skal acceptere for at deltage i og få adgang til kapa-

citet i den bindende kapacitetstildelingsfase i processen for ny kapacitet. Endvidere be-

skrives hvilken evt. sikkerhed, der skal stilles af netbrugere. Endelig beskrives hvordan 

mulige forsinkelser i leveringen af kapacitet eller eventuel afbrydelse af projektet be-

handles kontraktligt. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at kravet er opfyldt, idet projektforslaget indeholder de 

supplerende vilkår, som en netbruger skal acceptere for at deltage i og få adgang til 

kapacitet i den bindende kapacitetstildelingsfase i processen for ny kapacitet. 

 

ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA C) 

Det følger af artikel 28, stk. 1, litra c), at projektforslaget skal indeholde dels tidsplaner 

for projektet for ny kapacitet, herunder eventuelle ændringer i forhold til høringen be-

skrevet i artikel 27, stk. 3. Og dels forholdsregler for at undgå forsinkelser og minimere 

virkningen af forsinkelser. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at kravet er opfyldt, idet projektforslaget indeholder en tids-

plan for projektet, jf. Sagsfremstillingen. 

ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA D) 

Det følger af artikel 28, stk. 1, litra d), at projektforslaget skal indeholde parametrene 

fastlagt i artikel 22, stk. 1, dvs. den økonomiske test, der er beskrevet ovenfor. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, jf. artikel 22, stk. 1, at projektforslaget opfylder kravet om at 

inkludere parametrene for den økonomiske test. Disse parametre er fremstillet ovenfor 

i afsnittet Anmeldelsens indhold vedrørende artikel 28 stk. 1, litra d, omhandlende para-

metre for økonomisk test. Det skal nævnes, at da ingen investeringer foretages på dansk 

side, anser Forsyningstilsynet ethvert scenario i forbindelse med den økonomiske test 

for positiv. Konklusionen på den økonomiske test afhænger derfor af afgørelsen fra 

BNetzA. På baggrund af dette er det heller ikke Forsyningstilsynets opgave at fastsætte 

en f-faktor efter artikel 23. 
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ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA E) 

Det følger af artikel 28, stk. 1, litra e), at projektforslaget skal indeholde oplysning om en 

ekstraordinært udvidet tidshorisont for kontraktuel kapacitet for en yderligere periode på 

op til 5 år, ud over tildelingen på op til 15 år efter starten på den driftsmæssige brug, er 

nødvendig, jf. artikel 3. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at kravet er opfyldt, idet projektforslaget ikke angiver, at en 

yderligere periode ud over 15 år er nødvendig. Kapaciteten udbydes for årene 2027-42, 

jf. Sagsfremstillingen. 

ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA F) 

Det følger af artikel 28, stk. 1, litra f), at projektforslaget skal indeholde oplysning om 

en evt. foreslået alternativ tildelingsmekanisme efter artikel 30 (en sådan mekanisme 

kan anvendes med reguleringsmyndighedernes godkendelse, hvis auktioner ikke er 

velegnede, og en række betingelser i øvrigt er opfyldt). 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at kravet er opfyldt, idet projektforslaget angiver, at en al-

ternativ tildelingsmekanisme ikke anvendes. 

ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA G) 

Det følger af artikel 28, stk. 1, litra g), at projektforslaget skal indeholde oplysning om 

de elementer, der er beskrevet i artikel 24 (en kombineret økonomisk test), hvis der 

skal anvendes en fastprismetode. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at kravet er opfyldt, idet projektforslaget angiver, at en 

fastprismetode ikke anvendes. 

4. KOORDINATION AF PROJEKTFORSLAGET 

Det følger af artikel 28, stk. 2, at de nationale regulerende myndigheder skal overveje 

synspunkterne fra de øvrige involverede nationale regulerende myndigheder med hen-

blik på at opnå koordinerede afgørelser.  

 

Forsyningstilsynet og BNetzA har været i tæt kontakt siden starten af 2019-2021-cyklus-

sen for ny kapacitet. De to tilsyn har undersøgt kritikken udtrykt af Energinet under 

TSO’ernes høring af projektforslaget i detaljer, og inddragede Energinet og de to tyske 

TSO’er i overvejelserne om baggrunden og mulige løsninger. Ved begge tilsyns mellem-

komst var det muligt at udskille de forskellige problemer, og de tyske TSO’er blev enige 

med Energinet om at indsende et fælles projektforslag til tilsynene, der ville indeholde 

en klausul om at "the TSOs involved – at least Energinet and GUD – will come to an 

agreement by 15 December 2020 that they will make appropriate efforts to offer firm 

entry capacity from the Danish market area in the direction of THE." 

 

Den 10. december 2020 informerede parterne skrifteligt de to tilsyn om, at en aftale 

sandsynligvis ikke kunne nås inden for den fastsatte dato, men at det var et mål for 

begge parter, og at de derfor stilede efter udgangen af januar. I et fælles brev af 29. 

januar 2021 fra GUD og Energinet blev Forsyningstilsynet og BNetzA informeret om, at 

GUD og Energinet havde opnået enighed om et Letter of Intent, og at begge parter øn-

skede at opretholde deres ansøgning. 
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Som nævnt i afsnittet Sagsforløb ovenfor, og i øvrigt bemærket i Energinets høringssvar, 

er formålet med Letter of Intent, at der stilles sydgående uafbrydelig kapacitet på korte 

kontrakter til rådighed ved Ellund fra genidriftsættelse af Tyra-platformen og fremefter i 

tillæg til den kapacitet, der udbydes i processen for ny kapacitet fra 2027.  

 

Forsyningstilsynet betragter aftalen som en væsentlig forudsætning for det fælles pro-

jektforslag, og vil derfor i samarbejde med BNetzA følge TSO’ernes implementering af 

Letter of Intent og afholde opfølgningsmøder med BNetzA med passende mellemrum.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at den europæisk regulering til enhver til skal overholdes, 

og at Forsyningstilsynet om nødvendigt kan være nødsaget til at følge op på hændel-

sesforløbet i det omfang kapacitet ikke reetableres. 

KOORDINERET AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet bemærker, at der været en konstruktiv dialog med BnetzA under og 

efter processen med tilblivelsen af projektforslaget, hvor alle de involverede nationale 

regulerende myndigheders synspunkter er blevet hørt. Forsyningstilsynet og BnetzA har 

løbende afholdt fælles møder både før og efter modtagelse af projektforslag og har ud-

vekslet oversættelser af de respektive udkast til afgørelser. 

 

Forsyningstilsynet og BNETZA finder på den baggrund, at de respektive regulatorers 

afgørelser er koordinerede, og at koordinationskravet efter artikel 28, stk. 2, NC CAM er 

imødekommet. 

 

Forsyningstilsynet og BnetzA har på den baggrund truffet koordinerede afgørelser i over-

ensstemmelse med artikel 28, stk. 2. 

5. EVENTUELLE SKADEVIRKNINGER PÅ KONKURRENCEN ELLER DET IN-

DRE GASMARKEDS EFFEKTIVITET, JF. ARTIKEL 28, STK. 2 

Det følger af artikel 28, stk. 2, at Forsyningstilsynet i dets afgørelse skal overveje pro-

jektforslagets eventuelle skadelige virkninger for konkurrencen eller det indre gasmar-

keds effektivitet i dets betragtninger ved afgørelsen af, om projektet kan godkendes.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at projektet ikke vil have skadelig virkning for konkurrencen 

eller effektiviteten på det indre gasmarked, idet projektet vil øge udbuddet af kapacitet 

ved Ellund-sammenkoblingspunktet, samt imødekommer efterspørgselsindikationerne 

fra markedsaktørerne. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at projektet vil have en po-

sitiv indvirkning for det indre markeds effektivitet, da projektet afdækker markedsaktø-

rernes efterspørgsel ved at etablere ny kapacitet i sammenkoblingspunktet Ellund, der 

siden 1984 har sikret mulighed for, at Danmark kan eksportere gas til Tyskland. 

 

Det er herudover Forsyningstilsynets vurdering, at projektet vil have en gavnlig effekt for 

konkurrencen på det danske marked, idet etableringen af ny kapacitet kan sikre gas-

markedets eksportmuligheder, samt påvirke likviditeten på det danske gasmarked posi-

tivt. 
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SAMLET VURDERING 

Forsyningstilsynet kan på baggrund af den ovenstående gennemgang konstatere, at 

projektforslaget lever op til de formelle minimumskrav, der følger af artikel 28, stk. 1, litra 

a-g.  

 

Samlet set er det således Forsyningstilsynets vurdering, at projektet for ny uafbrydelig 

kapacitet, som anmeldt ved det fælles komplette projektforslag af 16. marts 2021, over-

holder de juridiske betingelser, som fastsat i NC CAM, hvorfor Forsyningstilsynet med 

denne afgørelse godkender det anmeldte projekt om udbud og etablering af ny grænse-

overskridende dansk-tysk kapacitet. Afgørelsen er truffet i medfør af artikel 28, stk. 2, i 

NC CAM.  
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KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 51 i 

lovbekendtgørelse nr. 126 af 06/06/2020 om bekendtgørelse af lov om naturgasforsy-

ning. Klage skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets 

afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets 

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Carsten Smidt 

Direktør 
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