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NOTAT 

TILLÆG TIL TARIFMETODE FOR IKKE-BESKYTTEDE 

KUNDER 
 

1. Indledning 

Energinet skal i henhold til § 36a, stk. 1, og § 40, stk. 1, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. 

februar 2020 om naturgasforsyning med senere ændringer (herefter gasforsyningsloven), og 

bekendtgørelse nr. 822 af 27. juni 2014 om regler for anmeldelse af priser og betingelser mv. 

for naturgasforsyning, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, anmelde sine metoder for priser, betingelser og vilkår 

mv. for adgang til transmissionssystemet til Forsyningstilsynet.  

 

Denne anmeldelse vedrører Energinets tarif for de ikke-beskyttede kunder, som var en del af 

Energinets samlede tarifmetodeanmeldelse af den 3. januar 2022, men som Forsyningstilsynet 

ikke godkendte ved afgørelsen af 12. maj 2022. 

 

Tarifmetoden for de ikke-beskyttede kunder skal træde i kraft den 1. oktober 2022. 

 

Metoden/Final consultation document har været i høring i perioden 4. juli til 4. september 

2022 i henhold til Kommissionens forordning nr. 2017/460 af 16. marts 2017 om fastsættelse 

af en netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas1 (herefter NC TAR), arti-

kel 26 og 27.  

 

Høringen er lavet på baggrund af denne danske metodeanmeldelse samt en ikke-bindende en-

gelsk oversættelse af dokumentet. 

 

2. Baggrund 

Energistyrelsen har det overordnede ansvar for løbende at vurdere gasforsyningssituationen i 

Danmark. Som en del af denne forpligtelse udarbejdes der i medfør af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning nr. 1938 af den 25. oktober 2017 om foranstaltninger til opretholdelse af 

gasforsyningssikkerheden2 (herefter forsyningssikkerhedsforordningen) bl.a. en nødforsynings-

plan (herefter kaldet nødplanen). Energistyrelsen skal herudover i henhold til forsyningssikker-

hedsforordningen fastlægge, hvilke gaskunder der er beskyttede, og hvilke gaskunder der ikke 
 

1 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/460 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netregel for harmoniserede transmissionsta-

rifstrukturer for gas  

2EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1938 af 25. oktober 2017 om foranstaltninger til opretholdelse af gas-

forsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010  
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er sikret forsyning med gas i en situation, hvor der ikke er gas nok til hele det danske mar-

ked. Energistyrelsen har i den forbindelse delegeret en række opgaver i relation til nødforsy-

ning – bl.a. indkøb af nødlager og fyldningskrav – til Energinet. Energinet opkræver på den bag-

grund en betaling for denne opgavevaretagelse gennem tarifferne. 

 

Energinet anmeldte den 3. januar 2022 tarifmetoden for det danske gastransmissionssystem 

gældende fra 1. oktober 2022, herunder en nødforsyningstarif for de ikke-beskyttede kunder. 

Nødforsyningstariffen var en videreførelse af den hidtil gældende nødforsyningstarif. 

 

I februar 2022 og dermed under Forsyningstilsynets sagsbehandling af tarifmetoden vurderede 

Energistyrelsen, at der grundet gasforsyningssituationen var behov for at ændre nødplanen. 

Det betød, at der den 10. marts 2022 blev offentliggjort en ændret nødplan. Ændringen inde-

bar, at der blandt ikke-beskyttede kunder nu skelnes mellem kunder med samfundskritisk og 

ikke-samfundskritisk forbrug. Ændringen er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside og 

følgende fremgår bl.a.:  

 

”[…] 

Gruppen med de virksomheder, som er vurderet til at være samfundskritiske, 

bliver rangeret indbyrdes i en prioriteret liste. Eventuel tilgængelig gas bliver 

fordelt til disse virksomheder først og i forhold til listen.  

 

Når de prioriterede samfundskritiske ikke-beskyttede gaskunder er blevet for-

synet med gas i forhold til deres kritiske behov, vil eventuelt overskydende til-

gængelig gas blive fordelt pro rata blandt alle ikke-beskyttede gaskunder.  

 

Prioriteringen er baseret på information om de ikke-beskyttede gaskunders 

funktioner, gasbehov, omkostninger ved manglende gasforsyning og deres om-

stillingsmuligheder. Disse informationer bliver holdt op imod Beredskabslovens 

kriterier for samfundskritikalitet, og er konkretiseret i samarbejde mellem de 

sektoransvarlige myndigheder. Kriterierne for prioritering af gas mellem de 

samfundskritiske ikke-beskyttede danske gaskunder er følgende:  

 

1. Liv og sundhed  

2. Fødevareforsyning  

3. Dyrevelfærd  

4. Miljø  

5. Øvrige samfundsmæssige konsekvenser, herunder sam-

fundsøkonomiske konsekvenser 

 6. Ejendom  

7. Privatøkonomiske konsekvenser for den enkelte virksomhed 

ved manglende gasforsyning. 

 

Detaljerne i prioriteringen er følgende:  

 

- Gaskunder i gruppen med samfundskritisk forbrug priori-

teres indbyrdes på en liste. Det samfundskritiske forbrug 

dækkes efter listens prioriterede rækkefølge. Det fremgår 

af listen, hvis der er særlige formål, gassen skal anvendes 

til (eksempelvis opstart), og det angives, hvor stor en del 

af det samlede forbrug, som er kritisk.  
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- Er der gasmængder tilovers, efter det kritiske forbrug er 

dækket, tildeles dette pro rata til alle ikke-beskyttede 

danske gaskunder. Hvis en virksomhed har samfundskri-

tisk forbrug, skal virksomhedens pro ratatildeling nedju-

steres svarende til den mængde, den allerede har fået til-

delt som samfundskritisk forbrug.  

 

- I tildelingen kan der tages højde for, at der kan være 

grene i distributionssystemet, hvor en høj biogasproduk-

tion i forhold til forbruget sætter en nedre grænse for, 

hvor meget gaskundernes forbrug kan begrænses. Såle-

des vil ikke-beskyttede kunder i nogle situationer kunne få 

adgang til at bruge mere gas, end hvad tildelingen af sam-

fundskritisk- og pro rata-forbrug tilskriver.  

 

- Gaskunder med et periodevist kritisk forbrug (eksempelvis 

ved opstart af produktionsanlæg), vil også kunne bruge 

gas, som er tildelt pro rata, i andre perioder.  

 

- Energinet modtager en liste over gaskunder med kritisk 

forbrug i prioriteret rækkefølge og kunder med ikke-kritisk 

forbrug via Energistyrelsen. Energinet har herefter det 

operationelle ansvar for at fordele gas i forhold til den 

vedtagne prioritering. Energinet samarbejder i nødvendigt 

omfang med det danske distributionsselskab, Evida. 

 […]” 

 

Forsyningstilsynet godkendte ved afgørelse af den 12. maj 2022 delvist Energinets tarifmetode. 

Den anmeldte nødforsyningstarif for de ikke-beskyttede kunder blev ikke godkendt. Baggrun-

den var den ovenfor beskrevne ændring af nødplanen, der potentielt kan ændre fordelingen af 

gas til de ikke-beskyttede kunder i tilfælde af en nødforsyningssituation.  

 

Forsyningstilsynet fandt ved afgørelsen, at den anmeldte nødforsyningstarif for de ikke-beskyt-

tede kunder ikke var i overensstemmelse med NC TAR, artikel 4, stk. 4. Forsyningstilsynet fandt 

endvidere ikke grundlag for at konkludere, at opkrævningen af ensartede nødforsyningstariffer 

for de ikke-beskyttede kunder var i overensstemmelse med kravet om, at ikke-transmissionsta-

riffer skal afspejle omkostningerne, jf. NC TAR, artikel 4, stk. 4, litra a. Tilsynet fandt desuden, 

at det ikke kunne udelukkes, at tariffen for nødforsyning af ikke-beskyttede kunder – på grund 

af prioriteringen blandt disse kunder – ikke i alle tilfælde ville afspejle omkostningerne forbun-

det med at levere nødforsyningstjeneste til de enkelte kunder. I forlængelse heraf fandt tilsy-

net, at den anmeldte metode heller ikke var i overensstemmelse med kravet om, at ikke-trans-

missionstariffer skal opkræves hos dem, der nyder godt af tjenesten med henblik på at mini-

mere krydssubsidiering mellem netbrugerne, jf. NC TAR, artikel 4, stk. 4, litra b. Samlet set 

lagde Forsyningstilsynet i afgørelsen om delvis godkendelse af Energinets tarifmodel op til ikke 

at godkende nødforsyningstariffen for de ikke-beskyttede kunder.  

 

I medfør af den ændrede nødplan bliver de ikke-beskyttede forbrugere som beskrevet katego-

riseret som havende enten samfundskritisk eller ikke-samfundskritisk forbrug. Endvidere bliver 
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forbrugere med samfundskritisk forbrug prioriteret. Det bemærkes, at denne prioritering fore-

tages af de sektoransvarlige myndigheder.  

 

Det er Energinets forståelse, at Forsyningstilsynet vurderer, at metoden for nødforsyningstarif-

fen skal afspejle denne skelnen.  

  

3. Beskrivelse af tillæg til metode 

Energinets gældende tarifmetode er tidsbegrænset til den 1. oktober 2022, hvor Forsyningstil-

synets delvise godkendelse af Energinets tarifmetode fra 1. oktober 2022 træder i kraft. Dette 

gælder dog ikke nødforsyningstariffen for de ikke-beskyttede kunder. Set i lyset af dette anmel-

der Energinet hermed en justering til den nuværende metode, der skal forsøge at imøde-

komme Forsyningstilsynets bekymringer i forhold til potentiel diskrimination blandt de ikke-

beskyttede nødforsyningskunder. 

 

Metoden har til formål at håndtere en situation, hvor det er andre kriterier end en pro rata for-

deling, der følger af den til enhver tid gældende nødplan om fordeling af eventuel oversky-

dende gas i en nødsituation. 

 

Følgende elementer anmeldes derfor i tillæg til den tidligere anmeldte tarifmetode for ikke-

beskyttede kunder: 

 

• Efter hver tarifperiode vil Energinet, i tilfælde af en nødforsyningshændelse (erklæring 

af Emergency) i den pågældende periode, vurdere behovet for en evt. ex-post-op-

krævning fra virksomheder blandt de ikke-beskyttede kunder, som måtte have fået 

tildelt gas i en gasforsyningskrise på baggrund af følgende elementer: 

 

o Det relative forbrug: Dvs. hvilket forbrug har den pågældende ikke-beskyt-

tede kunde fået tildelt relativt til de andre ikke-beskyttede kunder. 

 

o Det tidsmæssige aspekt: Dvs. over hvor lang en tidsperiode har den pågæl-

dende ikke-beskyttede kunde fået tildelt relativt mere gas.  

 

På baggrund af ovenstående foretager Energinet en vurdering af, hvad omfanget af tildelt for-

brug har været set i forhold til den øvrige gruppe af ikke-beskyttede kunder, således at det sik-

res, at der er proportionalitet mellem hvor stor en gasmængde visse ikke-beskyttede kunder 

måtte have fået, i forhold til de øvrige virksomheder i gruppen af ikke-beskyttede kunder.  

Såfremt der er tale om en gasmængde af en vis betydning, vil den betaling, der opkræves ex-

post omfordeles til gruppen af de ikke-beskyttede kunder. Dette sker således, at de virksomhe-

der, som ikke måtte have fået tildelt gas under gasforsyningskrisen, kompenseres afhængig af 

deres relative tildeling af gas.  

Hos de virksomheder, som har fået tildelt gas, opkræves en tarif, der svarer til gennemsnittet 

mellem den tarif, de beskyttede kunder betaler (den høje) og den tarif, de ikke-beskyttende 

kunder betaler (den lave). Opkrævningen sker for gasmængder, der tildeles ud over pro-rata. 

Det vurderes, at et gennemsnit mellem den høje og den lave nødforsyningstarif vil være et ri-

meligt tarifniveau at opkræve, og som på rimelig vis afspejler den øgede beskyttelse en virk-

somhed har fået i den pågældende periode. 

For en god ordens skyld skal det bemærkes, at den foreslåede metode ikke har betydning for 

elementerne i den allerede godkendte del af tarifmetoden ved Forsyningstilsynets afgørelse af 

12. maj 2022.   
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For at illustrere, hvordan en ex-post-opkrævning fra ikke-beskyttede kunder, der får tildelt gas, 

vil fungere i praksis, fremgår nedenfor et eksempel. Eksemplet tager udgangspunkt i den nu-

værende nødplan. Formålet er dog som beskrevet, at metoden vil kunne anvendes inden for 

gruppen af ikke-beskyttede kunder også i andre tilfælde, hvor fordelingen baseres på andet 

end pro rata-tildeling.  

 

3.1 Eksempel ved anvendelse af ex-post-opkrævning 

Der vil være forskellige scenarier for forsyning af ikke-beskyttet kunder i en nødforsyningssitua-

tion. To yderscenarier er:  

 

1) Én ikke-beskyttet kunde, der har samfundskritisk forbrug, får tildelt gas, mens ingen 

andre ikke-beskyttede kunder får tildelt gas og  

2) 2) alle ikke-beskyttede kunder får tildelt forholdsmæssigt lige meget gas ved først at 

dække det samfundskritiske forbrug og herefter tildele gasmængder pro rata, der er 

højere end det samfundskritiske forbrug.  

 

Ved scenarie 1 vil der blandt ikke-beskyttede kunder være forskel på, hvordan de ikke-beskyt-

tede kunder er stillet. I scenarie 2 stilles alle ikke-beskyttede kunder forholdsmæssigt ens. Mel-

lem disse to yderscenarier er der en række scenarier, hvor der vil være forskel på, hvordan de 

ikke-beskyttede kunder er stillet.  

 

Dertil kommer, at ovenstående scenarier kan kombineres. I en nødforsyningssituation kan der 

være perioder, hvor der kun er gas nok til forsyning af en delmængde af de ikke-beskyttede 

kunder, mens der i andre perioder vil være nok gas til forsyning af alle ikke-beskyttede kunder.    

 

For at illustrere, hvordan en ex-post allokeringen kan foregå i praksis betragtes et eksempel, 

hvor alle ikke-beskyttede kunder, der har samfundskritisk forbrug får dækket deres samfunds-

kritiske forbrug, mens ikke-beskyttede kunder, der ikke har samfundskritisk forbrug, får tildelt 

en gasmængde pro-rata. Det antages, at pro rata tildelingen er lavere end det samfundskritiske 

forbrug. 

 

I eksemplet forudsættes det, at alt beskyttet forbrug forsynes med gas, samt at alle ikke-be-

skyttede forbrugere, uanset om disse har samfundskritisk forbrug eller ej, forsynes i 72 timer 

efter erklæring af Emergency. Eksemplerne tager således udgangspunkt i, hvad der sker efter 

72 timers forsyning af de ikke-beskyttede kunder.  

 

Det forudsættes, at nødforsyningstariffen betales pr. enhed tildelt gas. Der skelnes mellem en 

høj og en lav nødforsyningstarif. Den lave nødforsyningstarif er den tarif, de ikke-beskyttede 

kunder betaler. Den høje nødforsyningstarif er den, de beskyttende kunder betaler. Der op-

kræves en tarif, der svarer til gennemsnittet mellem den høje og den lave nødforsyningstarif 

for gasmængder, der tildeles ud over pro-rata.   

 

Der er 4 ikke-beskyttede kunder, som er kategoriseret som følger, jf. tabel 1 og med følgende 

forbrug.   
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Der er 20 enheder gas til forsyning af ikke-beskyttede kunder. 15 enheder fordeles til kunder 

med samfundskritisk forbrug. 5 enheder er tilbage til pro rata tildeling.  

 

Tabel 1. Eksempel  

Kunde Forbrug i alt pr. må-

ned (inkl. samfunds-

kritisk forbrug) 

 

Samfundskri-

tisk forbrug 

pr. måned 

Prorata tildeling 

Kunde 1 20 10 Da 50 pct. af forbruget i 

forvejen er dækket ved 

samfundskritisk forbrug til-

deles ikke yderligere 

mængder pro rata.  

Kunde 2 30 5 Da 17 pct. af forbruget i 

forvejen er dækket ved 

samfundskritisk forbrug til-

deles ikke yderligere 

mængder pro rata.  

Kunde 3 40 0 Får tildelt 4 enheder pro 

rata svarende til 10 pct. af 

forbruget 

Kunde 4 10 0 Får tildelt 1 enhed pro rata 

svarende til 10 pct. af for-

bruget 

 

Da kunde 1 og 2 får dækket sit samfundskritiske forbrug, og da denne dækning er højere end 

gastildelingen ved pro rata, får kunde 1 og 2 ikke tildelt yderligere mængder. Kunde 3 og 4 de-

les således om de resterende mængder på 5 enheder.  

 

Det antages, at kunde 1, 2, 3 og 4 får tildelt hhv. samfundskritisk forbrug og pro rata i 1 ud af 

12 måneder.   

 

Betaling kunde 1:  

Kunde 1 skal i 11 måneder betale en lav nødforsyningstarif og skal i 1 måned betale et gen-

nemsnit af den høje og den lave nødforsyningstarif, for det forbrug, som denne har fået tildelt 

udover kunde 3 og 4. 

 

Betaling kunde 2: 

Kunde 2 skal i 11 måneder betale en lav nødforsyningstarif og skal i 1 måned betale et gen-

nemsnit af den høje og den lave nødforsyningstarif, for det forbrug, som denne har fået tildelt 

udover kunde 3 og 4. 

 

Omfordeling til kunde 2, 3 og 4 

Den betaling, der opkræves ex-post af kunde 1 og 2 omfordeles til kunde 2, 3 og 4. Kunde 2 

skal dog kompenseres forholdsmæssigt mindre end kunde 3 og 4, da denne kunde har fået til-

delt forholdsmæssigt mere end kunde 3 og 4.  
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4. Vurdering 

Energinet har ovenfor beskrevet en justering af den anmeldte metode af den 3. januar 2022 

med henblik på at denne justering kan træde i kraft den 1. oktober 2022, hvor de øvrige ele-

menter af tarifmetoden for gas træder i kraft.  

 

Energinet har tidligere gjort det klart, at det er vurderingen fra Energinets side, at nødtariffen 

for de ikke-beskyttede kunder i sagens natur – uanset om der er en pro rata model eller en pri-

oriteringsmodel eller lignende – hviler på omstændigheder, der er så usikre, at de ikke er eg-

nede til at ligge til grund for en underopdeling af de ikke-beskyttede kunder ex-ante.  

 

Det er således fortsat Energinets vurdering, at en sådan differentierings- og specificeringsgrad 

forudsætter, at der er tale om en statisk situation, hvor det er offentligt kendt, hvilke virksom-

heder der står på listen, hvilken mængde af virksomhedens samlede forbrug der er prioriteret, 

den interne prioritering mellem virksomhederne, og at listen vil gælde for en længere periode. 

Det er ikke tilfældet. Listen er ikke offentligt kendt, foranderlig og vil under alle omstændighe-

der kun komme i spil i en nødforsyningssituation og vil i den forbindelse tage udgangspunkt i 

den prioritering, der samlet set tjener samfundet bedst på det givne tidspunkt. Samtidig er der 

i nødplanen taget højde for, at såfremt der i en nødforsyningssituation efter forsyningen af 

ikke-beskyttede kunders prioriterede forbrug fortsat er gas til pro-rata fordeling mellem alle 

ikke-beskyttede kunder, så fratrækkes allerede tildelte prioriterede mængder fra de pågæl-

dende virksomhedernes pro-rata tildeling.  

 

Det er således ikke muligt på forhånd at forudsige, hvordan en nødforsyningssituation vil ud-

spille sig i praksis, herunder varigheden af en nødforsyningssituation og hvor meget gas, der vil 

være til rådighed. Der kan være situationer, hvor der er gas nok til alle ikke-beskyttede kunder. 

I andre situationer vil der kun være gas nok til nogle ikke-beskyttede kunder, og endeligt kan 

der være situationer, hvor alle ikke-beskyttede kunder afbrydes efter varslingsfristen er udlø-

bet. Hertil kommer, at den praktiske håndtering af fordeling af gas blandt ikke-beskyttede kun-

der vil kunne blive påvirket af en politisk prioritering af tildelingen af gas, som den netop ved-

tagne ændring af nødplanen er et udtryk for. Denne del har Energinet ikke indflydelse på, men 

har alene til opgave at udføre opgaver relateret hertil i praksis.  

 

Der kan således ikke ex-ante tilvejebringes dokumentation, som i tilstrækkelig grad er egnet til 

at ligge til grund for en eventuel differentiering mellem de ikke-beskyttede kunder.  

 

Det er endvidere fortsat Energinets vurdering, at det ikke bør være afgørende for Forsyningstil-

synets vurdering, om betalingen kan henføres direkte til de kunder, som måske får gas i en 

nødsituation. I stedet bør det tillægges vægt, at metoden på nuværende tidspunkt er den 

bedst egnede metode, som samlet set indebærer den højest mulige grad af omkostningsægt-

hed og den lavest mulige grad af krydssubsidiering vedrørende et fremtidigt scenarie som ikke 

kan forudsiges. Det må endvidere være sagligt at lægge vægt på en proportionalitetsbetragt-

ning ved vurderingen af en tarifmodels lovlighed, således at man undgår en metode, som er 

vanskelig at administrere i praksis med tilsvarende øgede ressourcer. Vurderingen af nødtarif-

fen for de ikke-beskyttede kunder må endvidere hvile på en grundlæggende antagelse om, at 

tildelingen af evt. overskydende gas i den konkrete nødsituation vil ske på et sagligt grundlag 

ud fra en vurdering af, hvad der samlet set tjener samfundet bedst. 
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Energinet har på baggrund af Forsyningstilsynets afgørelse af 12. maj 2022 udarbejdet oven-

stående tillæg til metoden for tariffen for de ikke-beskyttede kunder. Det er Energinets vurde-

ring, at den anmeldte ex-post justering tager højde for, at de ikke-beskyttede kunder kan tilde-

les forskellige mængder gas i en nødforsyningssituation – afhængig af om de f.eks. er kategori-

seret som havende samfundskristisk eller ikke-samfundskritisk forbrug og afhængig af hvordan 

det samfundskritiske forbrug er prioriteret. Det er videre Energinets vurdering, at denne me-

tode vil føre til, at ikke-beskyttede kunder betaler en tarif, der på bedste vis afspejler omkost-

ningerne forbundet med at levere nødforsyningstjenesten til den enkelte kunde, samt at om-

kostningerne i videst mulige omfang opkræves hos de kunder, der nyder godt af den tildelte 

gas og dermed er i overensstemmelse med NC TAR, art. 4, stk. 4.  

 

5. Afsluttende bemærkninger 

Det bemærkes, at der i Energinet arbejdes på en større analyse af nødforsyningskonceptet ge-

nerelt, som formentlig på et senere tidspunkt vil medføre en anmeldelse af en ændring til det 

nuværende nødforsyningskoncept.  

 

6. Retsgrundlag 

Gasforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020 om gasforsyning med senere 

ændringer 

 ”[…] 

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

faciliteter fastsættes af transmissions-, distributions- og LNG-selskaber efter offentliggjorte meto-

der, som er godkendt af Forsyningstilsynet.  

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af de 

metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 

 […]” 

 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/460 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netre-

gel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas (TAR NC) 

 

 ”[…] 

Artikel 4 

 

Transmissions- og ikke-transmissionstjenester og -tariffer 

 

1. En given tjeneste anses for at være en transmissionstjeneste, hvis begge de følgende kriterier er 

opfyldt:  

a) omkostningerne ved tjenesten er forårsaget af omkostningsfaktorerne i form af både teknisk 

eller forventet kontraktuel kapacitet og afstand  

b) omkostningerne ved tjenesten er relateret til investeringen i og driften af den infrastruktur, 

som er en del af det regulerede aktivgrundlag for levering af transmissionstjenester.  

 

Hvis et af de kriterier, der er anført i litra a) og b), ikke er opfyldt, kan en given tjeneste anses for at 

være enten en transmissions- eller en ikke-transmissionstjeneste afhængigt af resultaterne af den 

periodiske høring af transmissionssystemoperatøren(-erne) eller den nationale reguleringsmyndig-

hed og beslutningen truffet af den nationale reguleringsmyndighed, jf. artikel 26 og 27.  

 

2. Transmissionstarifferne kan fastsættes på en måde, så der tages hensyn til betingelserne for 

uafbrydelige kapacitetsprodukter.  

 

3. Transmissionstjenesteindtægter skal opkræves som kapacitetsbaserede transmissionstariffer.  

 

Som en undtagelse, og med forbehold af den nationale reguleringsmyndigheds godkendelse, kan 

en del af transmissionstjenesteindtægterne kun opkræves som følgende produktbaserede trans-

missionstariffer, som fastsættes hver for sig:  
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a) et gasstrømbaseret gebyr, som skal opfylde alle følgende kriterier:  

i) det opkræves med henblik på at dække de omkostninger, som primært skyldes 

gasstrømmængden  

ii) det beregnes på grundlag af forventede eller historiske gasstrømme, eller begge 

dele, og fastsættes på en sådan måde, at det er det samme i alle entrypunkter, og 

det samme i alle exitpunkter  

iii) det udtrykkes i penge eller naturalier  

 

b) et supplerende gebyr for opkrævede indtægter, som skal opfylde alle følgende kriterier:  

i) det opkræves med henblik på at administrere under- og overindtægter  

ii) det beregnes på grundlag af forventede eller historiske gasstrømme eller begge 

dele  

iii) det anvendes i andre punkter end sammenkoblingspunkter  

iv) det anvendes, efter at den nationale reguleringsmyndighed har foretaget en vur-

dering af, hvorvidt det afspejler omkostningerne, og dets indvirkning på krydssub-

sidiering mellem sammenkoblingspunkter og andre punkter end sammenkob-

lingspunkter.  

 

4. Ikke-transmissionstjenesteindtægter opkræves som ikke-transmissionstariffer, som gælder for 

en given ikketransmissionstjeneste. Sådanne tariffer skal:  

a) afspejle omkostningerne og være ikke-diskriminerende, objektive og gennemskuelige  

b) opkræves hos dem, der nyder godt af en given ikke-transmissionstjeneste, med henblik på at 

minimere krydssubsidiering mellem netbrugere i eller uden for en medlemsstat eller begge 

dele.  

 

Hvis en given ikke-transmissionstjeneste ifølge den nationale reguleringsmyndighed er til gavn for 

alle netbrugere, opkræves omkostningerne for en sådan tjeneste hos alle netbrugere. 

 

 

 

 
 


