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Bilag 2 

Kriterier for prioritering af gas mellem de ikke-beskyttede 
danske gaskunder 
 

I den gældende nødplan er udgangspunktet, at den gas, der måtte være 

tilgængelig i en gasforsyningskrise, fordeles ligeligt, dvs. pro rata, til alle ikke-

beskyttede danske gaskunder.  

 

Med den foreslåede justering i nødplanen vil de ikke-beskyttede danske 

gaskunder – dvs. de største danske gasforbrugende virksomheder – blive opdelt 

i to grupper: 

 

- Virksomheder med et samfundskritisk gasforbrug 

- Virksomheder uden et samfundskritisk gasforbrug  

 

Gruppen med de virksomheder, som er vurderet til at være samfundskritiske, 

bliver rangeret indbyrdes i en prioriteret liste. Eventuel tilgængelig gas bliver 

fordelt til disse virksomheder først og i forhold til listen. 

 

Når de prioriterede samfundskritiske ikke-beskyttede gaskunder er blevet 

forsynet med gas i forhold til deres kritiske behov, vil eventuelt overskydende 
tilgængelig gas blive fordelt pro rata blandt alle ikke-beskyttede gaskunder.  

 

Prioriteringen er baseret på information om de ikke-beskyttede gaskunders 

funktioner, gasbehov, omkostninger ved manglende gasforsyning og deres 

omstillingsmuligheder. Disse informationer bliver holdt op imod 

Beredskabslovens kriterier for samfundskritikalitet, og er konkretiseret i 

samarbejde mellem de sektoransvarlige myndigheder.   

 

Kriterierne for prioritering af gas mellem de samfundskritiske ikke-beskyttede 

danske gaskunder er følgende: 

 
1. Liv og sundhed 
2. Fødevareforsyning 
3. Dyrevelfærd 
4. Miljø 
5. Øvrige samfundsmæssige konsekvenser, herunder 

samfundsøkonomiske konsekvenser 
6. Ejendom 
7. Privatøkonomiske konsekvenser for den enkelte virksomhed ved 

manglende gasforsyning. 
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Detaljerne i prioriteringen er følgende: 
  

 
- Gaskunder i gruppen med samfundskritisk forbrug prioriteres indbyrdes 

på en liste. Det samfundskritiske forbrug dækkes efter listens 
prioriterede rækkefølge. Det fremgår af listen, hvis der er særlige 
formål, gassen skal anvendes til (eksempelvis opstart), og det angives, 
hvor stor en del af det samlede forbrug, som er kritisk. 
 

- Er der gasmængder tilovers, efter det kritiske forbrug er dækket, tildeles 
dette pro rata til alle ikke-beskyttede danske gaskunder. Hvis en 
virksomhed har samfundskritisk forbrug, skal virksomhedens pro rata-
tildeling nedjusteres svarende til den mængde, den allerede har fået 
tildelt som samfundskritisk forbrug.  
 

- I tildelingen kan der tages højde for, at der kan være grene i 
distributionssystemet, hvor en høj biogasproduktion i forhold til forbruget 
sætter en nedre grænse for, hvor meget gaskundernes forbrug kan 
begrænses. Således vil ikke-beskyttede kunder i nogle situationer 
kunne få adgang til at bruge mere gas, end hvad tildelingen af 
samfundskritisk- og pro rata-forbrug tilskriver.  
 

- Gaskunder med et periodevist kritisk forbrug (eksempelvis ved opstart 
af produktionsanlæg), vil også kunne bruge gas, som er tildelt pro rata, i 
andre perioder.  
 

- Energinet modtager en liste over gaskunder med kritisk forbrug i 
prioriteret rækkefølge og kunder med ikke-kritisk forbrug via 
Energistyrelsen. Energinet har herefter det operationelle ansvar for at 
fordele gas i forhold til den vedtagne prioritering. Energinet samarbejder 
i nødvendigt omfang med det danske distributionsselskab, Evida.  

 


