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 Senest i foråret 2018 forventes tre gasdistributionsselskaber at blive til et
 Krav om synergier på 100 mio. kr. om året
 Fuldstændig unbundling
 Organisatoriske og it-mæssige udfordringer

- Fra tre kulturer til én
- Carving-out og migrering
- Integration i Energinet
- Råderum for en statsejet DSO

Organisation
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 Tariffer
- Hvornår ens tariffer?
- Måske fælles tarif på drift og nye anlægsaktiver og et tillæg for 

den historiske gæld frem til 2023/2024
- Mulighed for lavere tariffer for alle her og nu via synergier på 

driften
- Gevinsten må formodes at være størst for de mindste selskaber, 

da de vil nyde mest gavn af skalafordele
- Krav at konsolideringen ikke leder til højere tariffer
- Effektiviseringsgevinster kan ikke udloddes til ejer

 Alle kunder overgår efterhånden til samfakturering

Tariffer
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 Indtægtsrammeregulering med benchmark giver mindre mening med mindre vi indgår i en international benchmark
 Mulig overgang til aftalebaseret regulering

- Måling på output
- Aftale om mål og investeringer med tilsynsmyndigheder
- Hvordan inddrager vi kunderne og deres ønsker og behov endnu mere

 Ny tarifstruktur bør vurderes
- Sikre bedst mulig udnyttelse af infrastrukturen – mindre marginal omkostning og dermed større incitament til forbrug for eksempelvis 

decentral kraftvarme
- Vi skal ikke sigte efter volumen, men efter at give kunderne den bedst mulige energiservice. Vi bør have mindst samme interesse i en 

hybridvarmepumpe som i en gaskedel

Økonomisk regulering
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- Gas skal bidrage signifikant til en økonomisk bæredygtig 
grøn omstilling

- Effektiv energianvendelse i form af blandt andet 
hybridvarmepumper frem for etablering af ny 
fjernvarmeinfrastruktur

- Andel af VE-gasser skal maksimeres – gasnettet skal effektivt 
(teknisk og økonomisk) håndtere alle VE-gasser uanset 
geografi

- Gassen skal tilkæmpe sig en rolle i transporten; skibsfart, tung 
transport og måske som diversifikation af mindre tung 
transport

- Gassen skal spille sammen med og understøtte andre 
energiformer – vi skal udnytte gassens kvaliteter i form af 
kapacitet/intensitet, lagring/fleksibilitet. Vi skal gøre ellen 
smuk – den gode boldspiller er også med til at gøre 
medspillerne gode.

Den nødvendige ambition – udvikling eller afvikling
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