
Køb og salg af balancegas

Definition af den neutrale pris på balancegas:

Købspris på balancegas

Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

10% 5% 5% 5% 5% 5%

 - Marginal købspris:

Salgspris på balancegas

Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

10% 5% 5% 5% 5% 5%

 - Marginal salgspris:

Betalinger for balancering i gastransmissionsnettet                   
Gældende fra 1. april 2019

Balancering

Referenceprisen for within-day på PEGAS ETF, i DKK/kWh. 

- Omregnes fra EUR/MWh til DKK/kWh ved brug af Nationalbankens dagligt offentliggjorte middelvalutakurs

Den laveste pris af enten 1) laveste handlede pris af 
Energinet i gul zone i den relevante gasdag, eller 2) den 
relevante justerede pris (trin 1 eller trin 2). 

Den højeste pris af enten 1) højeste handlede pris af 
Energinet i gul zone i den relevante gasdag, eller 2) den 
relevante justerede pris (trin 1 eller trin 2).

I situationer  med "Early Warning", "Alert" eller "Emergency", kan Energinet øge den justerede procentdel 
op til 100 %, for både justering af trin 1 og 2.

Justering trin 1:

Neutral gaspris minus 0,5% af den neutrale gaspris

Justering trin 2:
Neutral gaspris minus den reskpektive procentsats i den gældende måned af den neutrale gaspris

Justering trin 1:
Neutral gaspris plus 0,5% af den neutrale gaspris

Justering trin 2:

Neutral gaspris plus den respektive procentsats i den gældende måned af den neutrale gaspris

Priser og øvrige betalinger for transport i Energinets transmissionsnet gældende fra 1. april 2019
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Købspris på balancegas

Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

10% 5% 5% 5% 5% 5%

 - Marginal købspris:

Salgspris på balancegas

Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

10% 5% 5% 5% 5% 5%

 - Marginal salgspris:

I situationer  med "Emergency", kan Energinet øge den justerede procentdel op til 100 %, for både 
justering af trin 1 og 2.

Alle priser og øvrige betalinger er angivet ekskl. Moms og alle kWh er angivet i kWh øvre brændværdi.
Der henvises i øvrigt til den til enhver tid gældende version af Regler for Gastransport.

Betalinger for leverancer i force majeure-situationer 
(inklusiv nødforsyning)

Det højeste Day-Ahead Index sat på enten 
PEGAS ETF, Gaspool eller Net Connect 
Germany i løbet af det gældende lagerår (1. 
maj - 30. april)

Force majeure og emergency priser

I tilfælde af en gas krise (enten, Early Warning, Alert eller Emergency) strækker sig henover skiftet til et nyt 
lagerår, så vil det fortsat være prisen fra det tidligere lagerår der vil være gældende efter 1. maj, indtil krisen er 
afblæst.

Den højeste pris af enten 1) højeste handlede pris af 
Energinet i gul zone i den relevante gasdag, eller 2) den 
relevante justerede pris (trin 1 eller trin 2).

Den laveste pris af enten 1) laveste handlede pris af 
Energinet i gul zone i den relevante gasdag, eller 2) den 
relevante justerede pris (trin 1 eller trin 2). 

 Justering trin 1:
Force majeure gaspris plus 0,5% af den neutrale gaspris

Justering trin 2:

Force majeure gaspris plus den reskpektive procentsats i den gældende måned af den neutrale gaspris

Justering trin 1:
Neutral gas pris minus 0,5% af den neutrale gaspris

Justering trin 2:
Neutral gaspris minus den reskpektive procentsats i den gældende måned af den neutrale gaspris
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