
Energinet vil ifølge hjemmesiden PowerSupply hæve prisen for transport af gas i gasnettet
med mere end 200% fra 1. oktober 2022. Hidtil har transport af naturgas skullet hvile i sig 
selv, men fra 1. oktober må Energinet lave et overskud på gastransport.

Som om gaskunderne ikke er plaget nok af prisstigninger på gas allerede! Det er da 
virkelig at strø salt i såret. Usædvanlig dårlig timing og en helt uacceptabel grådighed.

Og hvad skal det gøre godt for? Vi står overfor at afvikle gas til opvarmning. 400.000 
gaskunder kan – ud over de evindelige prisstigninger på gas – også se frem til at skulle 
investere 40.000 kr i fjernvarme eller 125.000 kr i en varmepumpe, når gassen til 
opvarmning stopper frem mod 2030. Hvad er pointen i, at Energinet pludselig får lov at 
hæve betalingen for transport af gas fra 517 mio kr pr år til 1,6 mia kr pr år? Stigningen er 
ulige fordelt – boligejerne slipper med 150 kr pr år, mens industrien skal trække det store 
læs.

Hvad skal de ekstra penge bruges til? Det er nærliggende at tro, at overskuddet skal 
bruges til at finansiere den planlagte gasledning fra Næstved til Nakskov til knap 1 mia kr. 
Men hvad er meningen med at overlade regningen for dette projekt til industrien og de 
380.000 boligejere, der bruger naturgas i dag? De får aldrig glæde af denne tåbelige 
investering, der aldrig skulle have set dagens lys i en situation, hvor vi er ved at afvikle 
naturgassen. Hvis samfundet mener, at det er et vigtigt projekt, der skal gennemføres af 
hensyn til almenvellet, hvorfor så ikke brede regningen ud over alle danskere i stedet for at
misbruge en monopol-situation til at tvinge pengene ud af de nuværende gaskunder?

Måske skal pengene bruges til noget andet. I øvrigt ville man kunne bygge en gasledning 
fra Næstved til Nakskov hvert eneste år for de penge, Energinet nu har annonceret, at de 
vil tvinge gaskunderne til at betale. Vi plejer at hylde et godt princip om, at man betaler en 
fair pris for en fair ydelse, men dette er alenlangt fra at være fair. Det er misbrug af et 
monopol. Og det vil få masser af gaskunder til at investere i varmepumper, hvilket vil 
udhule økonomien i fjernvarme. Er det dét, politikerne vil? Vi må bede politikerne træde i 
karakter nu og omgøre denne uhyrlige beslutning om, at gastransport skal være en 
guldrandet forretning, der kan finansiere alt muligt andet end lige netop gasleverance til 
sagesløse gaskunder, der ikke har noget alternativ!


