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Ikke beskyttede kunder
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Infrastruktur til sikker forsyning af forbrugerne

Fundament for et velfungerende gasmarked

Understøttelse af nødforsyning jf. 
forsyningssikkerhedsforordningen

• Nødforsyningsværktøjer

• Operationalisering af nødplaner

ENERGINETS ROLLER 
(RELATERET TIL FORSYNINGSSIKKERHED)

Importkapacitet fra Tyskland 2013

Forbindelse til Norge og Polen oktober 2022

Information til markedet under Tyra-
nedlukningen – ”Safe storage level”

Maksimal udnyttelse af fleksibiliteten i det 
Danske gas systemet

Balancemodel og regler understøtter sikker 
gasforsyning

Beregning af kubikmetergrænse og ”fordeling af 
gas” til ikke beskyttede kunder

International TSO samarbejde om optimal 
udnyttelse af infrastrukturen 



FORSYNINGS-
SIKKERHEDEN
Dansk lagerfyldning er p.t. høj ift. EU mål

Forbindelsen til Norge oktober 2022 (Baltic
Pipe) og genåbning af Tyra juni 2023
vintersæsonnen 2023/24 styrker 
forsyningssikkerheden yderligere i den 
nordvestlige del af EU

Infrastrukturen er robust, men gassen er knap

Annex_to_Regulation (3).pdf
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file:///C:/Users/can/Downloads/Annex_to_Regulation%20(3).pdf
https://en.energinet.dk/Gas/Security-of-Supply/Storage-level


FORSYNINGSSIKKER
HED I EU ER 
FORSYNINGSSIKKER
HED I DANMARK
• Forceret lagerfyldning af de 

Europæiske lagre

• Reducere forbrug af gas for at sikre 
gas nok til vinteren 2023-2024

• Øge LNG import til Europa – Tyskland 
er meget aktiv

• Reducere interne flaskehalse i det 
Europæiske gassystem



HVORFOR ”IKKE-
BESKYTTET”
EU’s forsyningssikkerhedsforordning giver 
mest mulig forsyningssikkerhed til de 
beskyttede kunder.

Forordningen forudsætter, at afbrud af 
forsyningen til ikke-beskyttede kunder 
understøtter forsyningen af de 
beskyttede kunder. 

Link til forsyningssikkerhedsforordningen: 
EUR-Lex - 32017R1938 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1938


IKKE-BESKYTTEDE KUNDER

HVAD ER EN IKKE-
BESKYTTET KUNDE?

HVEM ER IKKE-
BESKYTTEDE?
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• EU’s forsyningssikkerhedsforordning 
afgrænser hvem der kan være 
beskyttede kunder.

• I Danmark beskyttes flest mulige 
kunder inden for rammerne i 
forordningen.

• Ikke-beskyttede kunder er ikke 
garanteret at få dækket deres 
gasbehov, hvis der indtræder en 
alvorlig forsyningskrise, og 
kriseniveauet Emergency erklæres i det 
danske gassystem.

• Alle kunder med et gasforbrug over 
kubikmetergrænsen er ikke-
beskyttede.

• Kubikmetergrænsen er for gasåret 
2021/2022 2,6  mio. Nm3/år og for 
gasåret  2022/2023 er den 2,3 mio. 
Nm3/år.

• 63 danske virksomheder er ikke-
beskyttede i gasåret 2021/2022. For 
gasåret 2022/2023 er det 73 
virksomheder.



PROCES FOR FASTLÆGGELSE AF HVEM DER ER 
IKKE BESKYTTEDE KUNDER

KUBIKMETERGRÆNSE LISTE OVER IKKE-
BESKYTTEDE KUNDER

ANMODNING OM 
STATUS SOM 
BESKYTTET KUNDE
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Energistyrelsen fastlægger og 
offentliggør hvert år senest 
den 31. marts efter indstilling 
fra Energinet en 
kubikmetergrænse for hvilke 
virksomheder, der er 
beskyttede. 

Energinet offentliggør, på 
baggrund af Energistyrelsens 
offentliggørelse af 
kubikmetergrænsen, hvert år 
senest den 1. maj hvilke 
virksomheder, der er ikke-
beskyttede.

Link til lister over ikke-beskyttede kunder:
Ikke beskyttede kunder | Energinet

Virksomheder kan senest 1. 
august anmode Energinet om 
at blive beskyttet, såfremt 
virksomheden kan 
dokumentere, at det 
fremtidige gasforbrug vil blive 
væsentlig reduceret som 
følge af ændrede 
produktionsforhold eller 
virksomhedens overgang til 
andre energikilder. 

https://energinet.dk/Gas/Forsyningssikkerhed/Ikke-beskyttede-kunder


TO FEJL I LISTEN 
OVER IKKE 
BESKYTTEDE 
KUNDER
1. Forkert grundlag anvendt til 

beregning af kubikmetergrænsen

2. Fejl i datagrundlag

Energinet har kontaktet de berørte 
virksomheder pr. telefon og mail.



PROCES FOR TILDELING AF GAS TIL DE ”IKKE 
BESKYTTEDE KUNDER”

TILDELING AF 
GASMÆNGDER DATAOPSAMLING

REGULERING AF 
GASMÆNGDEN
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Den enkelte forbruger får 
en tildelt en gasmængde i 
en given periode (x dage, 
uger eller måneder) 
beregnet ud fra:

• Aktuelt forbrug

• Særligt prioriteret forbrug

• Hensyn til Biogaslommer

Den enkelte forbrugers 
gasaftag opsummeres på 
baggrund af data fra 
EVIDA.

Det aktuelle forbrug 
monitoreres og holdes op 
mod den tildelte mængde.

Såfremt den tildelte 
gasmængde overskrides 
lukkes for gasforsyningen 
til den aktuelle ”ikke 
beskyttede gasforbruger”.



SPØRGSMÅL

Kontakt Christian Meiniche Andersen 23338721 can@energinet.dk


