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Fremtidig organisering af gasdistribution 
 
 

Stemmeaftale mellem  

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. 

 

Gasdistributionsmarkedet i dag 

Gasdistributionsnettet er i dag ejet af tre selskaber – to kommunale selskaber (HMN 

GasNet og NGF Nature Energy Distribution) og et statsligt selskab. Det statslige selskab er 

overdraget til Energinet.dk pr. 1. september 2016 fra DONG Energy Gas Distribution og vil 

derfor fremover kendes under navnet Dansk Gas Distribution. 

 

Der sker i øjeblikket en ændring af gassektorens grundvilkår. Forbruget er faldende 

samtidig med, at der sker en stigende indfasning af grønne gasser. Det stiller nye krav til 

ejerne og øget fokus på, at nettet drives så effektivt som muligt, så distributionstarifferne 

ikke er unødigt høje. McKinsey og Struensee vurderer i deres analyse af 

forsyningssektorernes effektiviseringspotentiale, at gassektorens årlige konsolidering- og 

effektiviseringspotentiale er 112 mio. kr. svarende til 1,7 mia. kr. i perioden 2017-2035. Et 

potentiale som bl.a. skal indfries gennem en bedre organisering af sektoren. 

 

Modeller for den fremtidige organisering og forudsætninger 

Der er enighed om, at regeringen kan gå i dialog med de to kommunale 

gasdistributionsselskaber med henblik på at opnå tilslutning til en konsolidering af den 

danske naturgasdistribution.  

 

Der arbejdes for at der dannes et statsligt selskab. Et evt. køb vil ske efter kommercielle 

principper, som også var gældende for den indgåede aftale om salg af DONG Energys 

gasdistributionsaktiver til Energinet.dk. Der er enighed om, at den fremtidige organisering 

bygger på følgende centrale forudsætninger: 

1. Det er udelukkende nettet, der købes.  

2. Modregningsreglerne ændres således, at kommunerne modregnes med 20 pct. i 

deres bloktilskud, såfremt beløbet deponeres og frigives med en tiendedel årligt. 

Vælger kommunerne derimod at få midlerne stillet til rådighed med det samme, 

modregnes de med 60 pct. i deres bloktilskud. 

3. Det skal være muligt at opkræve differentierede tariffer i en overgangsperiode. 

4. Handlen skal ske på kommercielle vilkår, som forhandles af Energinet.dk og 

godkendes af ministeren. 

5. Staten skal være majoritetsaktionær i et fremtidigt selskab (fx ved fusion). 

6. Jf. Reformopfølgningsaftalen, 2000 (aftale mellem den daværende S-R-regering, 

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum-

Demokraterne og Kristeligt Folkeparti) skal gasdistributionsnettet forblive i offentligt 

eje. Såfremt dette ændres, forudsætter det accept fra forligskredsen.   

 

Videre proces 

Den videre proces er, at der indledes forhandlinger med selskaberne. Ordførerne vil  

blive orienteret om resultatet af forhandlingerne. 

 

 


