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Ny rapport beskriver, hvordan
gassektoren kan effektiviseres

Efter et års intensivt arbejde offentliggør arbejdsgruppen bag rapporten ”En
effektiv gassektor” i dag resultatet af deres anstrengelser. Rapporten peger
bl.a. på, at der skal ses på mulige effekter ved et øget samarbejde eller en
konsolidering af naturgasdistributionen, ligesom den peger på, at
forsyningspligten bør ophæves.

Med Vækstplan 2014 fik en tværministeriel arbejdsgruppe til opgave at
analysere, hvordan gasdistributionen i Danmark kunne effektiviseres samtidig
med, at både handelen med gas og en konkurrencedygtig sektor kunne
styrkes. Arbejdsgruppen skulle tage udgangspunkt i de anbefalinger til den
fremtidige indretning af elsektoren, som Elreguleringsudvalget kom med i
december 2014.

I dag er Arbejdsgruppens analyse klar, og i rapporten ”En effektiv gassektor”
beskrives bl.a. de udfordringer, som gassektoren står overfor, ligesom den
eksisterende økonomiske regulering, ejerstrukturen i naturgasdistributionen
og detailmarkedet for gas analyseres.

En række anbefalinger
Rapporten afsluttes med en række anbefalinger, der skal medvirke til at sikre
en mere effektiv gasforsyning. Arbejdsgruppens analyse peger således bl.a.
på, at:

Gasdistributionsselskabernes omkostningsramme og benchmarking bør
udvides, således at både driftsomkostninger og afskrivning på anlægs- og
netaktiver omfattes. Samtidig forlænges reguleringsperioden fra de
nuværende 4 til 5 år.



WACC-ekspertgruppens anbefalinger på elområdet bør overføres til
gassektoren.

Der skal igangsættes analyser, som giver grundlag for en hensigtsmæssig
organisering af gasdistributionen. Herunder skal analyserne identificere
barrierer og incitamenter for konsolidering af naturgasdistributionen, ligesom
de skal identificere et eventuelt konsolideringspotentiale.

Forsyningspligten og prisreguleringen bør ophæves. Samtidig kan det
overvejes, om forsyningspligten skal erstattes af en leveringspligt lig den, der
indføres for elområdet den 1. april 2016. Beslutning om indførelse af en
gasengrosmodel først bør afvente første runde af erfaringer med den
engrosmodel, der indføres på elmarkedet den 1. april 2016.

Rapporten kan læses her.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2016_01_18_gasanalyse.pdf


Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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