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Dansk Energis høringssvar om Energinets nye gastransmissionstarifme-
tode 

Dansk Energi takker for muligheden for at afgive bemærkninger til Energinets nye metode for 

gastransmissionstariffer. Nedenfor er vores nærmere bemærkninger til de forskellige forslåede tarif-

principper og -ændringer i Energinets tarifmetodejustering.  

 

Splittet mellem capacity- og commodity-tarif ændres fra 70/30 til 100/0 

Der lægges op til, at commodity-tariffen (volumentariffen) reduceres til nul, så der fremover kun beta-

les kapacitetstarif. Energinet henviser til, at dette ændres for at leve op til netreglen for gasbalance, 

som kræver at commodity-tariffen dækker omkostninger ”mainly driven by the quantity of the gas 

flow”. Disse omkostninger vil ifølge Energinet kun bestå af 6 mio. kr./år for Egtved-kompressoren, 

hvilket vil føre til en meget lav volumentarif. 

 

Dansk Energi bakker op om denne analyse, og er fortsat enige i denne ændring. 

 

100% rabat på transmissionstariffer til og fra virtuelt lagerpunkt 

Dansk Energi er enige i at videreføre det historiske princip om 100 % rabat til og fra det virtuelle lager-

punkt, så det sikres, at der ikke betales tariffer af den samme gasvolumen flere gange.  

 

Dansk Energi finder fortsat, at det giver mening fortsat at benytte dette princip. 

 

Introduktion af multipliers, som giver rabat til long term-reservationer på 5 år eller derover  

 

Energinet foreslår at fastholde aktuelle multipliers for kapacitetskontrakter op til og med et år. Energi-

net lægger desuden op til at introducere long term-multipliers, som giver rabat på lange kapacitetsre-

servationer på 5 år eller derover.   

 

I og med Baltic Pipe introduceres til det danske gasmarked til næste år, så kan Dansk Energi ikke se 

behovet for rabatter på lange kontrakter. Med denne nye gastransmissionsforbindelse vil transportka-

paciteten i gasnettet ikke længere være en udfordring for Energinet.  

 

 

Dok. ansvarlig: FIN  
Sekretær:   
Sagsnr:  s2021-1153  
Doknr: d2021-38112-6.0  
7. december 2021  
  



2 

 

 

 

Gassystemet bør drives på den mest efficiente måde ved hjælp prissignaler fra de forskellige hubs i 

systemet, således at gasflowet driver i den retning hvor efterspørgslen findes. Her er fleksibilitet og 

agilitet afgørende for at gasflowet reagere hensigtsmæssigt på disse prissignaler. For at sikre denne 

fleksibilitet i markedet, vil der være et øget behov for korte kontrakter i fremtiden.  

 

Long term-mulitipliers for kapacitet matcher ikke tendensen for handlen med gas, da gas i stigende 

grad handles som kortere produkter og hvor fleksibilitet i marked er vigtigt. Balancering i det danske 

gassystem bevæger sig også i retning af handel med kortere produkter med udsigten til indførelse af 

en ’within-day obligation’ i balancemetoden. Energisystemerne vil fremover kobles tættere sammen, 

hvilket både giver og kræver fleksibilitet. Denne fleksibilitet bliver unødvendig dyr, hvis der indføres 

long term-multipliers i den danske tarifmetode, som tilgodeser transportkunder med et langsigtet fokus 

på bekostning af kunderne med et fleksibelt og kortsigtet fokus.   

 

Hertil er det kun få transportkunder på det danske marked, der har den nødvendige størrelse til at 

indgå i markedet for kapacitetskontrakter på fem år eller mere. Således vil rabatten blive på bekost-

ning af de mindre aktører i markedet og ramme konkurrencemæssigt skævt.   

 

Dansk Energi mener fortsat, at det ikke er hensigtsmæssigt eller rimeligt at indføre en rabat på lange 

kapacitetsreservationer, herunder også allerede indgåede kapacitetsaftaler. Der bør således ikke in-

troduceres long-term-multiplers for kapacitet på fem år eller mere. 

 

Referenceprismetode fastholdes som uniform tarifmetode 

Dansk Energi tilslutter sig forslaget og argumentationen for at videreføre en uniform tarifmetode. 

  

Opkrævningsperioden ændres fra gasår til kalenderår 

Energinet lægger op til at ændre opkrævningsperioden fra gasår til kalenderår for at øge gennemsig-

tigheden og ensrette i forhold til nabo-TSO’erne. 

 

Dansk Energi finder, at denne ændring giver mening af hensyn til europæisk ensartning. Overgang fra 

gasår til kalenderår bør tilrettelægges hensigtsmæssigt og til mindst mulig gene for transportkunderne. 

 

 

Dansk Energi står selvfølgelig til rådighed, hvis der er behov for uddybning af ovenstående eller der i 

øvrigt er spørgsmål. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 
 

Frederik Ingvordsen 
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