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1. Generelt 
I følge § 35 a i lov om naturgasforsyning skal distributions- og transmissionsselskaber (nets-
elskaber) efter anmodning af ejere af opgraderingsanlæg (opgraderingsejere) tilslutte anlæg til 
opgradering af biogas til naturgaskvalitet (opgraderingsanlæg) til naturgasforsyningsnettet. 
 
Netselskabers beslutning om tilslutningspunkt og om fordeling af omkostninger mellem netejer 
og opgraderingsejer skal ske i henhold til §§ 35 a og 35 b i naturgasforsyningsloven. 
 
Forvaltningsloven gælder for netselskabets beslutning om tilslutningspunkt og omkostningsfor-
deling. Netselskabene er forpligtede til at træffe konkrete afgørelser i de enkelte tilfælde, og er 
berettigede til at udøve den relevante fortolkning af loven og til at opstille supplerende hjælpe-
kriterier. Netselskabets afgørelse skal være skriftlig og skal begrundes. Netselskabets afgø-
relse kan påklages til Energitilsynet 
 
 
2. Beskrivelse af beslutningskriterier 
 
Netselskabets beslutning om tilslutningspunkt træffes på grundlag af en økonomisk vurdering 
af de samlede omkostninger for tilslutningen og de løbende driftsomkostninger forbundet med 
tilførslen til nettet. Ved beslutningen foretages en afvejning af følgende kriterier 

 de lavest mulige udgifter for opgraderingsejer,  
 den teknisk og økonomisk mest hensigtsmæssige løsning, og 
 den løsning, der aktuelt passer bedst til den eksisterende tekniske kapacitet, herun-

der den eksisterende tilslutning af producenter i de aktuelle net.  
 
Netselskabets beslutning om omkostningsfordeling træffes således, at opgraderingsejer afhol-
der de anlægs- og driftsomkostninger, der er direkte henførbare til tilslutningen og tilførslen til 
nettet, mens netselskabet afholder øvrige omkostninger, herunder til netforstærkning og netud-
bygning.  
 
Anlægs- og driftsomkostninger til følgende installationer skal i henhold til naturgasforsyningslo-
ven anses for direkte henførbare: 

 stikledningen til distributions- eller transmissionsnettet, 
 kontrol af gaskvalitet (Bekendtgørelse nr. 230 om Gaskvalitet), 
 injiceringstryk og trykkontrol, 
 måling af tilførte mængder og indberetning af måling til Energinet.dk, 
 afregningsmåling, 
 odorisering, 
 eventuel propangastilsætning.   

 
Netselskaberne kan beslutte, at andre anlægs- og driftsomkostninger i forbindelse med tilslut-
ning og drift af tilførsel til gasnettet er direkte henførbare. Ved beslutning om, hvorvidt andre 
anlægs- eller driftsomkostninger er direkte henførbare, anvendes følgende kriterier: 

 formål og funktion, herunder om omkostningen kan sidestilles med en eller flere af        
de obligatorisk henførbare omkostninger 

 teknisk kapacitet i de relevante net 
 tidsprioritet 
 lighedshensyn og konsekvensbetragtninger 
 administrativ konveniens (administrerbart) 
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De ikke direkte henførbare omkostninger betales af netejer. Dette kan omfatte 
 netfordelinmgskompression, dvs. kompression til fordelingsnet på højere trykniveau 

end det net, som anlægget tilsluttes 
 gaskromatografer opstrøms fra tilslutningspunktet til sikring af korrekt afregning af 

gaskunder 
 
Netselskaberne bestræber sig i de konkrete afgørelser på at træffe beslutninger, der er ensar-
tede, gennemskuelige og bygger på samme omkostningsfordeling. 
 
 
3. Bemærkninger til kriterierne for beslutningen om tilslutningspunkt 
 
Netselskabet træffer en samlet beslutning om tilslutningspunktet, hvor der foretages en afvej-
ning af omkostningerne forbundet med tilslutningen til nettet og de driftsomkostninger, der er 
foranlediget heraf. Nærmere foretages afvejningen på grundlag af  

- de lavest mulige udgifter for opgraderingsejer, 
- den teknisk og økonomisk mest hensigtsmæssige løsning 
- den løsning, der aktuelt passer bedst til den eksisterende tekniske kapacitet, herunder 

den eksisterende tilslutning af producenter. 
 
De tre hensyn peger på de involverede interesser: Opgraderingsejer, nettets tekniske krav og 
de aktuelle tekniske kapacitetsforhold i nettet. 
 
Kriterierne kan uddybes således: 
 
De lavest mulige udgifter for opgraderingsejer.  
Opgraderingsejer vil normalt ønske den løsning, der genererer færrest mulige omkostninger for 
ham. Der er et væsentligt hensyn at tage til opgraderingsejer på dette punkt, men det skal afve-
jes over for de to øvrige kriterier og de omkostninger, de giver anledning til. Det kan tænkes, at 
den billigste løsning er en teknisk uhensigtsmæssig løsning eller vil udløse omkostninger for 
netejer, der ikke er rimelige eller proportionale. Det indebærer, at hvis det at sikre opgradering-
sejer lidt lavere tilslutningomkostninger ikke er proportionale med de ekstraomkostninger det 
udløser for netejer, kan der vælges en anden tilslutningsløsning når det nedbringer de samlede 
tilslutningsomkostninger markant. 
 
Den teknisk og økonomisk mest hensigtsmæssige løsning.  
Der skal være tale om en løsning, der tilgodeser de basale krav, der gør det muligt at injicere 
biogas, der er kompatibel med naturgassen. Løsningen skal indeholde en hensigtsmæssig stik-
ledning og muliggøre tilførsel med det rette tryk, kvalitetskontrol, mængdemåling, afregnings-
måling mv.til en hensigtsmæssig pris - også for netselskabet. 
 
Den løsning, der aktuelt passer bedst til den eksisterende tekniske kapacitet, herunder 
den eksisterende tilslutning af producenter. 
Det net, som tilslutningspunktet vælges til, skal kunne præstere den fornødne tekniske kapaci-
tet. 
 
Netselskabernes beregningsmetode for den tekniske kapacitet består i, at der simuleres en 
driftssituation, hvor der lukkes lige meget op (i % af max aftag) for alle forbrugere indtil det 
punkt nås, hvor trykkravene i nettet ikke længere kan overholdes. Den tekniske kapacitet er flo-
wet i m3/h i denne situation. 
 
Afvejningen  
Der er ikke tillagt enkelte af de tre kriterier større vægt end andre. Vægten afhænger af den på-
tænkte løsnings betydning for hvert af kriterierne – giver et kriterium et stort og uacceptabelt 
udslag, kan det blive afgørende uanset hvilke af de tre, der er tale om. Vil en meget billig løs-
ning for opgraderingsejer f.eks. kun kunne lade sig gøre ved tilslutning til et net uden den for-
nødne tekniske kapacitet, må der findes et andet punkt, selv om det bliver dyrere for opgrade-
ringsejer. 
 
Til brug for den samlede afvejning træffes der først afgørelse om fordelingen af de omkostnin-
ger, et potentielt eller flere mulige tilslutningspunkter giver anledning til. 
  



 
 

 

 3/4 

 
4. Bemærkninger til kriterierne for beslutningen om omkostningsfordeling 
 
De i kapitel 2 beskrevne kriterier for omkostningsfordeling mellem opgraderingsejer og netejer 
skal anvendes ved stillingtagen til fordelingen af udgifter, som lovgivningen ikke har taget stil-
ling til. De skal være egnede til at føre til det resultat, som lovgiver må antages at have valgt, 
hvis der var taget stilling til spørgsmålet i forbindelse med lovens vedtagelse. 
 
Kriterierne giver en frihed i forhold til de situationer, der opstår. De bør imidlertid danne grund-
lag for udvikling af en praksis, hvor ensartede tilfælde så vidt muligt afgøres på samme måde, 
jf. de to sidste kriterier om lighedshensyn, konsekvensbetragtninger og administrativ konveni-
ens (administrerbarhed).  
 
Nedenfor er kriterierne beskrevet i ikke prioriteret rækkefølge. Til de enkelte kriterier bemær-
kes: 
 
- formål og funktion, herunder om omkostningen kan sidestilles med en eller flere af de obliga-
toriske henførbare omkostninger 
Loven bygger på et formålskriterium – ”direkte henførbare omkostninger”. Er formålet at gen-
nemføre tilslutningen til nettet? Eller er formålet netforstærkning eller netudbygning?  
 
En sammenligning af den pågældende omkostning med de omkostninger, loven allerede har 
taget stilling til, kan være vejledende. Loven (bemærkningerne) har taget stilling til de omkost-
ninger, der skal afholdes for at opfylde de basale funktioner, der skal til for at tilføre gas til net-
tet: En stikledning, kvalitetskontrolleret gas med det rette tryk, mængdemåling, afregningsmå-
ling osv.  
 
- teknisk kapacitet i de relevante net 
Se definitionen på teknisk kapacitet oven for. Skal den pågældende installation understøtte mu-
ligheden for at opnå den tekniske kapacitet, som er nødvendig for tilslutningen? 
 
- tidsprioritet  
Det er en fysisk realitet, at den tekniske kapacitet i nettet kan belastes jo flere producenter, der 
tilsluttes. Dette er ikke overraskende i betragtning af, at nettet har begrænset teknisk kapacitet 
som alle andre infrastrukturer. Et nærliggende princip er tidsprioriteten - den der kommer sidst 
til, risikerer at forårsage øgede marginalomkostninger. Er dette meldt ud på forhånd, er det for-
ståeligt og administrerbart. Vil en potentiel opgraderingsejer ikke acceptere det, må han pla-
cere sit anlæg et andet sted. 
 
- lighedshensyn og konsekvensbetragtninger 
Dette er overordnede hensyn, der skal anvendes som løbende korrektiver til udviklingen af en 
administrativ praksis, der er velbegrundet og forståelig. 
 
- administrativ konveniens (administrerbarhed) 
Ligeledes et overordnet hensyn, der anvendes til at korrigere og udvikle praksis, så den er ad-
ministrerbar for alle netselskaber. 
 
 
5. Kriterier for etablering af netforstærkning 
Netselskabets omkostninger til netudbygning eller netforstærkning indgår som udgangspunkt 
ikke i beslutningsgrundlaget for tilslutningspunktet. Derfor træffes beslutninger om netforstærk-
ning/netkompression uafhængigt af tilslutningsbeslutningen. 
 
Netselskabets overvejelser sker ofte parallelt med beslutningen om tilslutningspunktet, hvorfor 
et behov for at regulere netforstærkning/netkompression i forhold til opgraderingsejer lettest 
gøres i det beslutnings- og aftalegrundlag, der regulerer tilslutningspunktet.  
 
Kriterierne for netselskabets beslutning om etablering af netforstærkningskompression eller an-
den netforstærkning er: 

1. netselskaberne har pligt til at tilslutte opgraderingsanlæg og dermed forudsætningsvist 
at aftage al produceret gas. 



 
 

 

 4/4 

2. netselskaberne er berettigede til at foretage en rentabilitetsvurdering af udgifterne til 
netforstærkning for så vidt angår opgraderingsejers marginale mængder, der ikke kan 
afsættes til kunder i det pågældende tilsluttede net, f.eks. på grund af sæsonudsving i 
forbruget. 

3. rentabilitetsvurderingen foretages som en helhedsvurdering efter en afvejning af hen-
synet til aftag af al gas over for kompressorinvesteringens størrelse. Netselskabet kan 
undlade at opstille netforstærkningskompression, hvis omkostningerne hertil står i et 
åbenbart misforhold til opgraderingsejers gevinst ved afsætning af alle mængder. 

4. ved afvejningen efter punkt 3 kan det ”økonomiske markedsinvestorprincip” inddra-
ges. Netforstærkningen skal være den teknisk og økonomisk mest hensigtsmæssige 
løsning for Netejer. 

5. ved afvejningen efter punkt 3 vurderes, om manglende aftag af overskydende biona-
turgasmængder har den konsekvens, at produktion og opgradering af biogas bliver 
prohibitiv. 

6. flaring og uvarslede begrænsninger i aftaget af bionaturgas skal så vidt muligt undgås. 
7. selskaberne kan i forbindelse med en sådan beslutning - evt. som et alternativ til kom-

pressorinvestering - fastsætte bestemmelser i tilslutningsaftalen om mængdebe-
grænsninger i perioden(erne) med for lavt forbrug af naturgas, uden at der skal svares 
vederlag herfor. Netselskabet sørger i øvrigt for, at der fastsættes nærmere bestem-
melser om udmøntningen af aftagebegrænsningerne, herunder eventuelle varsler 
overfor opgraderingsejer. 

 
Til brug for beslutningen efter punkt 1-7 inddrager netselskabet oplysninger i form af:  

- en opgørelse af de bionaturgasmængder, der ikke kan afsættes, med mindre der 
etableres netforstærkning 

- identifikation af relevante mulige netforstærkningsløsninger, samt de hertil knyttede 
investeringer og driftsomkostninger. Omkostningerne opgøres som en nutidsværdi. 

- opgørelse af Opgraderingsejers potentielle tab, hvis der ikke etableres netforstærk-
ning, og forudsat gasforbrug og bionaturgasproduktion er uændret over tid. Det poten-
tielle tab opgøres som en nutidsværdi. 

- usikkerheder og risici i opgørelsen af opgraderingsejers potentielle tab, eksempelvis 
den forventede udvikling i gasforbruget og afhængighed af enkelte store forbrugere 

- er perioder med overskydende bionaturgas så forudsigelig og af en sådan natur, at 
opgraderingsejer kan varsles betids nok til op- og nedregulereing af produktionen, 
f.eks. flytte produktion fra sommer til vinter 

- mulighederne for at indgå aftaler med større gasforbrugere om at aftage oversky-
dende bionaturgasmængder 


