Byrådet

Punkt 15.

Godkendelse af Aalborg Naturgas Net, regulering af nødforsyningstarif 2018 og 2019
2019-031836
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at nødforsyningstariffen for Aalborg Naturgas Net korrigeres for perioden 1. januar 2018 til 31. juli 2019,
således at forbrugerne bliver reguleret og modtager en korrekt afregning, som efterfølgende viderefaktureres
til Energinet.dk, og
at nødforsyningstariffen ændres pr. 1. august 2019 og 1. oktober 2019, i henhold Energinet.dk’s tarif
udmeldinger, jf. takstoversigt.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Mai-Britt Iversen, Tina French Nielsen og Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Som følge af EU Forordning nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden er der indført en nødforsyningsmodel for det danske gasmarked.
Alle naturgasforbrugere opdeles i beskyttede og ikke-beskyttede forbrugere. Alle privatkunder og mindre
virksomheder er beskyttede forbrugere, som vil være sikret forsyning af gas i nødsituationer. Alle Naturgas
Nets kunder indgår under kategorien beskyttede forbrugere.
Nødforsyningstariffen udmeldes af Energinet.dk.
Nødforsyningstariffen opkræves hos forbrugerne, og beløbet sendes efterfølgende videre til Energinet.dk
Aalborg Naturgas Net er blevet opmærksom på, at der ikke er opkrævet korrekt nødforsyningstarif fra den 1.
januar 2018 frem til 30. juni 2019, jf. nedenstående skema, og at der heller ikke vil blive opkrævet korrekt
nødforsyningstarif i juli 2019.
Årsagen er blandt andet, at nødforsyningstariffen fra Energinet.dk er oplyst i kWh og ikke efterfølgende er
3
blevet omregnet til m .
Periode

Godkendt
takst (kr.
3
pr. m )

Tarif ifølge
Energinet.dk
3
(kr. pr. m )

Faktureret
3
mængde i m

For lidt faktureret (+)
For meget faktureret (-)
(kr.)

01.01.2018 30.09.2018
01.10.2018 31.12.2018

0,01569

0,00626

1.821.303

-17.193

0,00352

0,04279

1.626.914

+63.137

01.01.2019 30.06.2019
Total

0,00626

0,04279

1.296.829*

+47.373
+93.317

*Mængde vedr. juni 2019 er beregnet ud fra bogført/faktureret beløb

Den fakturerede mængde for juli kendes ikke pt., men vil også blive reguleret.
I 2018 er der opkrævet 45.944 kr. ekskl. moms for lidt i nødforsyningstarif. Heraf udgør opkrævning til
Nordjyllandsværket A/S 42.786 kr.
I 2019 er der for perioden januar til juni opkrævet 47.373 kr. ekskl. moms for lidt i nødforsyningstarif. Heraf
udgør opkrævning til Nordjyllandsværket A/S 1.586 kr.
I gennemsnit vil en kunde (når vi ser bort fra varmecentralen) komme til at betale ca. 1.400 kr. ekskl. moms
for hele perioden 1.1.2018 til 30.06.2019.
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Bilag:
Aalborg Naturgas Net - Takstoversigt 1.8.2019 og 1.10.2019
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