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1. Sammenfatning og indstilling 
 
1.1 Sammenfatning 
Dansk Energi har på vegne af ejerne af de regionale transmissionsselskaber 
henvendt sig til Energinet.dk med henblik på at nå til enighed om et samlet salg 
af de 10 regionale transmissionsselskaber i Danmark samt driftsselskabet N1 
med ca. 70 medarbejdere. Nogle ejere ønsker et salg af strategiske grunde, 
mens andre ønsker et salg for at kunne overholde unbundlingkravene i EU's 3. 
liberaliseringsdirektiv, da de både er (del)ejere i handelsselskaber og/eller pro-
duktionsselskaber, samtidig med at de har ejerandele i et transmissionsselskab. 
Energinet.dk har køberet- og pligt i henhold til Elforsyningslovens § 35 til de 
regionale transmissionsselskaber. 
 
Ifølge gældende lovgivning skal købesummen fastsættes ud fra det ekspropria-
tionsretlige princip, hvorefter der skal betales fuld erstatning, her udtrykt som 
værdien i handel og vandel. 
 
I arbejdet med fastsættelse af købesummen og due diligence processen har 
Energinet.dk benyttet revisionsfirmaets PwC's corporate finance-afdeling (Fi-
nans), COWI (El-Teknik og Miljø) samt advokatfirmaet Bech-Bruun (Jura) som 
rådgivere.  
 
Købesummen baseres på tre elementer 1) nutidsværdien (DCF) af de fremtidige 
nettobetalinger (cash flow), 2) betaling for de mulige indtægtsrammesynergier 
og 3) betaling for en del af de mulige operationelle synergier. 
 
Med udgangspunkt i en række forudsætninger vurderes en realistisk købesum 
af Energinet.dk og PwC til at ligge i intervallet 5.350 mio. kr. – 5.950 mio. kr. 
på gældfri basis ved overtagelse 1. januar 2012. 
 
Ud over betalingen for transmissionsnettet vil Energinet.dk have udgifter til 
retablering af 50/60 kV-stationerne. Denne retablering er nødvendiggjort af, at 
en række systemer herunder kommunikationen fra stationerne, som hidtil har 
været fælles for henholdsvis 50/132 kV og 60/150 kV, skal deles som følge af 
overdragelsen. Udgifterne hertil vil andrage i størrelsesorden 2 mio. kr. pr. sta-
tion, eller i alt 200 mio. kr. Denne omkostning kan anses som en form for 
ulempeerstatning, som Energinet.dk efter gældende regler skal afholde. 
 
Efter denne deling af nettene vil det være muligt at drive de regionale transmis-
sionsnet som et selvstændigt net. En eventuel fuld integration ind i Energi-
net.dk's driftsstruktur vil medføre yderligere omkostninger i størrelsesordenen 
45 mio. kr. Denne investering er ikke en nødvendig konsekvens af købet, hvor-
for omkostningerne hertil kun vil blive afholdt, såfremt der er en positiv busi-
ness case herfor.  
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1.2 Indstilling 
Med baggrund i de konkrete forhandlinger med repræsentanter for sælgerne af 
de 10 regionale transmissionsselskaber indstilles det, at bestyrelsen godkender 
købet af samtlige aktier i de 10 regionale transmissionsselskaber og selskabet 
N1 til en samlet pris på 5.677 mio. kr. på gældfri basis (transaktionsværdi).  
 
Endvidere indstilles det, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformand Niels 
Fog og adm. direktør Peder Ø. Andreasen til at underskrive den endelige aktie-
overdragelsesaftale med samtlige bilag hertil, når den er færdigforhandlet og 
klima-, energi- og bygningsministeren har godkendt aftalen/transaktionen, 
samt at bestyrelsen bemyndiger adm. direktør Peder Ø. Andreasen til - med 
substitutionsret - til at foretage det fornødne til at handlen kan gennemføres 
med forventet overtagelsesdato 20. august 2012, herunder underskrive diverse 
dokumenter m.v.  
 
Transaktionen forventes at blive effektueret ultimo august med effekt fra 1. 
januar 2012. Beløbet reguleres for arbejdskapital, netto gæld, skat, udbytte 
mv., hvilket samlet udgør netto 32 mio. kr. Købesummen efter reguleringer på 
5.709 mio. kr. skal forrentes med 2,14 % p.a. fra den 1. januar 2012 frem til 
overtagelse. Med en overtagelsesdato d. 20. august 2012 udgør forrentningen 
79 mio. kr. (2,14% p.a.), hvorfor provenuet til udbetaling vil blive ca. 5.788 
mio. kr.  
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2. Baggrund  
 
2.1 Elforsyningslovens § 35 
Statens køberet og købepligt er reguleret i elforsyningslovens § 35. Bestemmel-
sen indeholder således en køberet og købepligt til transmissionsnet på mellem 
100 kV og 200 kV, hvilket er det spændingsniveau denne handel vedrører. For-
målet med bestemmelsen er at sikre, at staten, hvis de eksisterende ejere måt-
te ønske at sælge, får mulighed for at varetage de offentlige interesser, som er 
knyttet til driften af de pågældende transmissionsnet. Energinet.dk varetager 
statens købepligt i medfør af denne bestemmelse. 
 
2.2 Liberaliseringsdirektivet og 132/150 kV-transmissions-

selskaberne 
Det følger af EU's 3. liberaliseringsdirektiv, at der skal ske en effektiv adskillelse 
af el- og gastransmission fra el- og gasproduktion og -handel. Formålet med 
dette adskillelseskrav er at undgå forskelsbehandling af produktions- og han-
delsselskaberne ved adgang til transmissionsnettene samt at øge incitamentet 
til investeringer i disse. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning.  
 
I Danmark lever Energinet.dk op til kravet om ejermæssig adskillelse, idet 
Energitilsynet i februar 2012 certificerede Energinet.dk som transmissionsy-
stemoperatør for el og naturgas; men mange ejere af de regionale transmissi-
onsselskaber lever ikke op til kravet, hvilket er årsagen til, at sektoren som en 
af flere muligheder ønsker en vurdering af prisen ved salg. 
 
Transmissionsselskaber har principielt fire forskellige muligheder for at leve op 
til reglerne om ejermæssig adskillelse i 3. liberaliseringsdirektiv nemlig frasalg 
af transmissionsaktiviteter, ISO-modellen, "den tredje vej" (opdeling), samt 
endelig at sælge handels- og produktionsaktiviteter. Nedenfor vil udelukkende 
den første mulighed blive beskrevet, da sælgerne har valgt denne model. 
 
2.2.1 Salg af transmissionsaktiviteter 
Den omtalte effektive adskillelse kan ske ved ejermæssig adskillelse, hvor 
transmissionsnettet ejes af én transmissionssystemoperatør – f.eks. Ener-
ginet.dk. Konsekvensen af at overdrage de regionale transmissionsnet til Ener-
ginet.dk er, at der gennemføres en ejermæssig adskillelse (unbundling) fra 
produktions- og handelsaktiviteter i overensstemmelse med elforsyningsloven. 
Et salg af de ti regionale selskaber til Energinet.dk vil dermed effektuere adskil-
lelseskravet, som de nuværende ejere står overfor. 
 
2.3 Proces 
Allerede den 13. december 2010 modtog Energinet.dk et mandat for køb af de 
regionale eltransmissionsnet fra det daværende Klima- og Energiministerium. 
Dette mandat har Energinet.dk efterlevet i forbindelse med arbejdet vedrørende 
transaktionen i relation til værdiansættelse, indikativt bud, forhandlinger mv.   
 
For så vidt angår den afsluttende fase er første led i godkendelsesprocessen, at 
handlen behandles af Energinet.dk’s bestyrelse (denne indstilling). Den eventu-
elle godkendelse af handlen vil medføre behandling hos Klima-, Energi- og Byg-
ningsministeriet. Ministeriet, der bistås af KPMG og Kammeradvokaten, har 
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ansvaret for at påse, at vederlag og vilkår for overtagelse af de regionale net 
fastsættes i overensstemmelse med de principper, der følger af elforsyningslo-
ven § 35, hvor det er forudsat, at staten ikke betaler mere, end hvad der skulle 
betales ved ekspropriation.   
 
Til brug for såvel ministerens godkendelse som behandling i Energinet.dk’s be-
styrelse udarbejder KPMG en fairness opinion, der beskriver, hvorvidt de øko-
nomiske vilkår i transaktionen herunder særligt prisen kan betragtes som rime-
lige. På samme måde udarbejder Kammeradvokaten en ”juridisk vurdering”. 
  
2.3.1 Dansk Energi og selskaberne 
Dansk Energi har på sælgersiden stået i spidsen for de generelle forhandlinger, 
mens de enkelte selskaber selv har deltaget ved mere selskabsspecifikke for-
handlinger. Energinet.dk har, som grundlag for værdiansættelsen, modtaget; 
"Informationspakke til Energinet.dk, Salg af regionale Transmissionsselskaber" 
("Informationspakke"), supplerede oplysninger og materiale hertil, dokumenter 
i datarum, der er udarbejdet af Deloitte, Kromann Reumert, Dansk Energi og de 
sælgende selskaber. 
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3. Ekspropriationsprincipperne 
 
3.1 Overordnede ekspropriationsretlige principper  
Ved overdragelse af transmissionsnet efter elforsyningslovens § 35, stk. 1 og 2, 
er det forudsat, at staten ikke betaler mere, end hvad der skulle betales ved 
ekspropriation. Bestemmelsen nævner desuden, at pris- og betalingsvilkår for 
overtagelse af ejerskab til transmissionsnet i mangel af enighed mellem Energi-
net.dk og sælger fastsættes af Taksationskommissionen, jf. reglerne i kapitel 4 i 
ekspropriationsprocesloven.  
 
Det fremgår tillige af elforsyningslovens § 69, stk. 1, at Energinet.dk's tariffer 
ikke må stige som følge af det vederlag, der betales ved overtagelse af trans-
missionsnet. 
 
Ved ekspropriation skal der efter grundlovens § 73 betales "fuldstændig erstat-
ning", hvilket indebærer, at sælger skal have dækket hele det økonomiske tab, 
som han påføres som følge af ekspropriationen. Begrebet fuldstændig erstat-
ning henviser til den almindelige erstatningsret, der således også finder anven-
delse på ekspropriationer.  
 
Ekspropriationsproceslovens § 17, stk. 4 fastlægger, at der ud over erstatning 
for ekspropriationsgenstandens værdi i handel og vandel (afståelseserstat-
ning) skal ydes erstatning for andet økonomisk tab, der påføres ejeren eller 
andre ved ekspropriationen (ulempeerstatning). Værdiansættelsen i denne 
handel er baseret på principper om afståelseserstatning. 
 
3.1.1 Afståelseserstatning 
"Handel og vandel" (handelsværdien) er udtryk for den pris, som ekspropriati-
onsgenstanden vil kunne indbringe ved et salg på det frie marked inden for en 
kort salgsperiode, og såfremt salget sker til en kyndig erhverver til en fair mar-
kedsværdi. Da Energinet.dk i den konkrete transaktion er den eneste mulige 
køber, skal man i prisfastsættelsen abstrahere fra denne eneret og i stedet fo-
restille sig en hypotetisk køber på det frie marked. Dette kunne være en finan-
siel investor, en udenlandsk TSO eller et andet selskab i branchen. 
 
3.1.2 Ulempeerstatning 
Markedsprisen vil således være udgangspunktet for prisfastsættelsen af trans-
missionsnettet, der overdrages i medfør af elforsyningsloven, men udgangs-
punktet omkring fuldstændig erstatning gælder stadig, hvorfor ejerne i tillæg til 
afståelseserstatningen skal have eventuelle ulemper dækket.   
  
Ulempeerstatning kan omfatte erstatning for både midlertidige ulemper i forbin-
delse med ekspropriationen og varige ulemper som følge af afsavnet af ekspro-
priationsgenstanden. 
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4. Beskrivelse af anlæggene 
 
Transaktionen omfatter 2.834 km 132/150 kV luftledninger, 553 km jordkabler, 
595 stk. felter, 238 transformatorer og 119 stationer med transformering til det 
underliggende net. 
 
Hovedparten af nettet er etableret efter 1960, og de fleste anlæg er bygget i 
1970'erne. 
 
4.1 Nettets stand og fremtidigt investeringsbehov  
Den tekniske due diligence har vist, at anlæggene generelt set har et fornuftigt 
vedligeholdelsesniveau og at tilstanden i anlæggene er, som man kan forvente, 
hvis der tages udgangspunkt anlæggenes alder og den tilhørende reinveste-
ringsprofil. Nedenfor gives en kort gennemgang af de enkelte dele af anlægge-
ne på generelt plan. 
 
Kabelnettet er af nyere dato med undtagelse af kablerne i KE Transmissions 
område, hvor der ligger en del gamle (ca. 40 år) oliepapirkabler. Det forventes, 
at en del af de ældste oliepapirkabler i KE Transmission skal udskiftes eller leve-
tidsforlænges indenfor de næste 5 til 10 år. 
 
Luftledningsnettet har en fornuftig vedligeholdelsesstand og de lovpligtige 
eftersyn af luftledningsnettet overholdes af alle selskaber. Selskaberne har, 
grundet den kommende kabelhandlingsplan, ikke haft et særligt højt investe-
ringsniveau til levetidsforlængende aktiviteter de senere år.   
 
Transformerstationerne er en blanding af udendørsanlæg og indendørs kaps-
lede SF6-anlæg, hvoraf førstnævnte er mest almindelig. Det er forholdsvist 
nemt at få reservedele til udendørs anlæg. Defekte komponenter kan udskiftes 
uden videre, da de er indbyrdes forbundne med korte stykker luftledning (få 
meter). Grunde og bygninger herunder fællesanlæg i stationerne er ikke en del 
af transaktionen. 
 
Transmissionsnettet er veludbygget, og forbrugsvæksten har historisk været 
begrænset. Netudbygningen i dag skyldes primært tilslutning af decentral pro-
duktion og sekundært forbrugsudvikling - især regional forskydning af forbrugs-
udviklingen. En sandsynlig udvikling vil være, at nettene efterhånden bliver 
kabellagt, jf. Kabelhandlingsplanen. Dette er også den grundlæggende forud-
sætning, som er anvendt i værdiansættelsen af regionale net.  
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5. Transaktionsstruktur 
 

5.1 Aktieoverdragelsesaftalerne 
Transaktionen vedrører køb af samtlige aktier i følgende selskaber: 
 

1. Frederiksberg Eltransmission A/S  
2. FynsNet 150 kV A/S  
3. KE Transmission A/S  
4. Syd Net A/S 
5. Sydøstjyske Net A/S  
6. Midtjyske Net A/S  
7. NV Net A/S  
8. Vestjyske Net 150 kV A/S  
9. SEAS-NVE Transmission A/S  
10. SEAS NVE Net A/S  

 

Endvidere vil aktierne i driftsselskabet N1 A/S indgå i handlen. N1 A/S ejes af 
Syd Net A/S, Sydøstjyske Net A/S, Midtjyske Net A/S og NV Net A/S. N1 A/S 
udfører driftsopgaver for selskabets ejere. 
 
Energinet.dk forudsættes at indgå individuelle aktieoverdragelsesaftaler med 
ejerne af hvert enkelt af de 10 selskaber samt N1 A/S. 
 
Ejerkredsen, som består af selskaber, fonde og kommuner, udgør i alt 43 inter-
essenter. Transaktionen er særdeles omfattende på sælgersiden for så vidt an-
går godkendelse af salg af de enkelte aktieandele, hvorfor processen omkring 
underskrivelse af aftalen forventes at vare indtil medio august. 
 
5.2 Aftalestruktur 
Aftalekomplekset, der danner den kontraktuelle ramme for transaktionen, be-
står primært af en aktieoverdragelsesaftale med tilhørende bilag. Denne aftale 
indeholder alle væsentlige vilkår eksempelvis købesum, ansvarsbegrænsninger, 
garantier og skadesløsholdelser. Aktieoverdragelsesaftalen vil som udgangs-
punkt være enslydende for alle selskaberne, men bliver suppleret af individuelle 
aftaler, hvor selskabsspecifikke forhold som eksempelvis specielle garantier 
bliver reguleret. 
 
Det bør fremhæves, at garantikataloget, der er bilag til aktieoverdragelsesafta-
le, har fået særlig opmærksomhed i processen. I dette bilag afdækker Energi-
net.dk risikoen for ”fejl og mangler”, som af forskellige årsager ikke er blevet 
identificeret under due diligence processen, men som er essentielle for Energi-
net.dk’s overtagelse. Garantikataloget regulerer endvidere eventuelle miljøfor-
hold på de overtagende ejendomme. Selskaberne garanterer bl.a., at ingen jord 
på ejendomme ejet eller lejet af transmissionsselskabet er forurenet, udover 
hvad der må anses for at være rimeligt og sædvanligt for en lignende virksom-
hed samt at der ikke foreligger nogen sager eller undersøgelser fra offentlige 
myndigheders side.  
Minimumsbeløbet pr. krav er 500.000 kr., der skal summeres op til ca. 1% af 
købesummen for det relevante selskab, førend de kan komme til udbetaling. 
Loftet for disse garantier er på 30%, hvilket svarer til ca. 1.700 mio. kr., hvoraf 
ca. 570 mio. kr. deponeres i en anerkendt bank i op til 5 år. 
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Foruden ovennævnte aftaler skal forholdet omkring den videre drift af de over-
tagne net reguleres i en række aftaler. Energinet.dk har således forhandlet 
drifts- og integrationsaftaler med sælgerne – se afsnit 8 om integration. 
 
Handlen bliver teknisk set effektueret med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 
2012, idet det har været vigtigt for sælger, at man fra starten havde en pris, 
der ikke ændrede sig som følge af en ændret overtagelsesdato. Problemstillin-
gen vedr. det faktum, at sælgerne driver selskaberne for ”Energinet.dk’s reg-
ning”, er behandlet kontraktuelt, således at sælgerne indestår for, at selskaber-
ne er drevet som hidtil.  
 
5.3 Selskabsstruktur efter overtagelse af transmissionsselskaber-

ne 
Energinet.dk påtænker at fusionere alle de erhvervede selskaber ind i Regionale 
Net.dk A/S (NESA net) med sidstnævnte selskab som det fortsættende selskab. 
Fusionen planlægges at finde sted i første kvartal 2013. Fusionen vil betyde, at 
de 10 nye selskaber samt Regionale Net.dk A/S vil blive samlet i et dattersel-
skab ejet af Energinet.dk. Da Energinet.dk ikke ser noget formål med at opret-
holde en selskabsstruktur med 11 individuelle datterselskaber, ville strukturen 
med individuelle selskaber blot være en unødvendig administrativ byrde. 
 
Fusionen vil ske som en skattefri fusion efter fusionsskattelovens regler, hvor 
udskudte skatteforpligtelser i selskaberne ikke skal realiseres, men blot overfø-
res til det fortsættende selskab. Dette i modsætning til en skattepligtig fusion, 
hvor udskudte skatteforpligtelser realiseres og medfører skattebetalinger. 
 
Begrænsninger i fusionsskattelovens regler betyder, at eventuelle skattemæssi-
ge underskud til fremførsel i selskaber, der er omfattet af fusionen, fortabes. En 
gennemgang af selskabernes skattemæssige situation viser dog, at der på fusi-
onstidspunktet (1. januar 2013) ikke forventes at være fremførbare underskud i 
selskaberne. 
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6. Due diligence proces 
I februar 2012 åbnede sælgerne et såkaldt datarum, der gav Energinet.dk mu-
lighed for at få indblik i relevante informationer fra transmissionsselskaberne. 
Det har ligeledes været muligt for Energinet.dk at stille skriftlige spørgsmål til 
selskaberne samt afholde fysiske Q&A (spørgsmål/svar) sessioner. Endeligt har 
Energinet.dk haft mulighed for at besøge de tekniske anlæg – site visits. Med 
udgangspunkt i disse informationer har Energinet.dk gennemført en due dili-
gence af transmissionsselskaberne. Slutproduktet heraf er fire rapporter (øko-
nomisk, juridisk, el-teknisk og miljø), der har dannet grundlag for de endelige 
forhandlinger med sælgerne. 
 
Due diligence processen er ikke forløbet helt som aftalt, idet materialet i data-
rummet i første omgang har været mangelfuldt. Det har medført, at den oprin-
delige tidsplan for due diligence er blevet forsinket med knap to måneder. Sam-
let set består datarummet af knap 9.000 dokumenter, der omfatter små 40.000 
sider. I tillæg hertil har Energinet.dk stillet ca. 2.500 spørgsmål. 
 
6.1 Findings 
Overordnet set kan Energinet.dk’s observationer fra due diligence processen 
opdeles i fire hovedkategorier nemlig; investeringer, drift, merforrentning og 
kapitalbinding. Disse forhold har været centrale elementer i de efterfølgende 
forhandlinger, og der er i den endelige aftale i al væsentlighed taget højde her-
for, hvilket er udmøntet i prisreguleringer eller bedre vilkår for Energinet.dk. 
 
6.1.1 Investeringer 
Ved en gennemgang af investeringsprofilen for samtlige selskaber har Energi-
net.dk vurderet, at der for enkelte selskaber er afvigelser i forhold til Energi-
net.dk’s forventninger til det fremtidige investeringsniveau. Forholdet har effekt 
på købesummen i nedafgående retning. 
 
6.1.2 Drift 
De to SEAS-NVE selskaber og FynsNet har i forbindelse med datarummet til-
kendegivet, at man i fremtiden forventer at få leje af stationer og bygninger. 
Lejen vil kompensere selskabernes omkostninger på et niveau, der overstiger 
markedsniveauet. Energinet.dk vil principielt kun betale for de dokumenterede 
omkostninger til vedligehold (som eksempelvis elforbrug, ejendomsskatter, 
græsslåning mv.).  
 
COWI vurderer, at det nuværende omkostningsniveau til miljøforpligtelse KE 
Transmission fremadrettet vil stige. Forholdet har effekt på købesummen i ned-
afgående retning. 
 
6.1.3 Merforrentning 
Forud for afgivelse af det reviderede indikative bud har Energinet.dk analyseret 
transmissionsselskabernes reguleringsregnskaber tilbage til 2008 for at skabe 
det mest korrekte billede af indtægtsrammerne og eventuelt merforrentning 
samt differencer. Dette arbejder er afstemt med Kammeradvokaten og i et vist 
omfang Energitilsynet. 
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Arbejdet med at granske selskabsoplysningerne i datarummet har imidlertid 
givet Energinet.dk nye oplysninger, som har forhøjet den forudsatte merfor-
rentning, hvilket har effekt på købesummen i nedadgående retning. 
 
6.1.4 Kapitalbinding 
En gennemgang af materialet i datarummet har endvidere vist, at selskaberne 
har en mindre binding i arbejdskapitalen, end hvad Energinet.dk har forudsat i 
det indikative bud. Dette forhold har effekt på købesummen i opadgående ret-
ning. 
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7. Økonomi  
 
7.1 Værdiansættelse 
Værdiansættelsen af de ti netselskaber afhænger i al væsentlighed af: 
 

1.  Tilbagediskonteringsfaktoren (WACC), forrentningsloft og inflation 
 

2. Selskabernes indtægtsramme 
 

3. Driftsomkostninger 
 

4. Fremtidige investeringer 
 

5. Forventede indtægtsrammesynergier og operationelle synergier 
 
7.1.1 Tilbagediskonteringsfaktoren (WACC), forrentningsloft og inflation 
Det vurderes, at dagens renteniveau er den bedste indikation for det fremtidige 
renteniveau. Dette udgangspunkt benyttes derfor til at fastlægge:  
 

• Forrentningsloftet, som er den maksimale forrentning Energitilsynet til-
lader de regionale transmissionsselskaber at opnå og 

 
• Tilbagediskonteringsfaktoren i værdiansættelsen – WACC 

 
Ved beregningen af værdien af de regionale transmissionsnet, er dagens rente 
(maj 2012) derfor anvendt som renteforudsætning.  
 
Værdien af de 10 regionale net er meget følsom over for spændet mellem den 
10-årige risikofri rente, som indgår i fastsættelsen af tilbagediskonteringsfakto-
ren (WACC) og den lange byggerente, som Energitilsynet anvender til fastsæt-
telse af forrentningsloftet.  
 
Spændet mellem den lange byggerente og den 10-årige risikofri rente er pt. 
større end gennemsnittet i de seneste 6 måneder. For at reflektere en mere 
forsigtig tilgang til indarbejdelse af renteforudsætningerne er der foretaget en 
alternativ beregning (”historisk rente”), hvor der er taget udgangspunkt i gen-
nemsnittet for henholdsvis den lange byggerente og den 10-årige risikofri rente 
i de seneste 6 måneder.  
 
Ved fastlæggelse af de øvrige enkelte delelementer i tilbagediskonteringsfakto-
ren er der anvendt værdier, som afspejler de markedsmæssige værdier. 
 
Baseret på ovenstående forudsætninger er der anvendt en WACC på 3.76% 
(”dagens rente”) henholdsvis 4,17% (”historisk rente”). Ved afgivelse af det 
indikative bud i november 2011 var de tilsvarende satser 4,86% (”dagens ren-
te”) og 4,97% (”historisk rente”).     
 
Grundet dagens lave renteniveau, som anvendt i tilbagediskonteringsfaktoren 
er der i fremskrivningen af indtægtsrammer, driftsomkostninger og investerin-
ger anvendt en inflation på 1,0%. Det er gjort for at sikre konsistens mellem 
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den implicitte inflationsforventning i den anvendte nominelle rente og inflations-
forudsætningen anvendt i værdiansættelsen. 
 
Det skal bemærkes, at den relativt lave WACC skal ses i sammenhæng med, at 
der ligeledes anvendes et meget lavt forrentningsloft, hvorfor samtidigheden i 
opgørelsen af WACC og forrentningsloft understøtter en konsistent værdiansæt-
telse trods det lave renteniveau. 
 
7.1.2 Indtægtsrammer 
Der er i værdiansættelsen taget udgangspunkt i selskabernes oprindelige ind-
tægtsrammer fra åbningsbalancen i 2004, tillagt indtægtsrammebevillinger for 
nyinvesteringer og inflationskorrigeret med Energitilsynets indeks. Tilsvarende 
er selskabernes indtægtsrammer sænket med konstateret merforrentning i pe-
rioden 2008 – 2010 og korrigeret for resultater af benchmarking for så vidt 
angår varige nedslag.  
 
7.1.3 Driftsomkostninger 
Der er i værdiansættelsen antaget årlige driftsomkostninger på 102 mio. kr. i 
2011-priser, svarende til det omkostningsniveau, som en potentiel køber - et 
andet stort selskab inden for branchen - ville have haft. Dette er lavere end 
selskabernes historiske omkostningsniveau på 128 mio. kr., hvilket afspejler, at 
omkostningerne forventes reduceret som følge af en fusion af de 10 selskaber. 
Driftsomkostningerne indregnet i værdiansættelsen er højere end Energinet.dk’s 
forventede fremtidige omkostninger, da Energinet.dk specifikke synergier ikke 
medtages i værdiansættelsen. 
 
7.1.4 Nyinvesteringer 
De fremtidige investeringer baseres på Kabelhandlingsplanen, som blev udar-
bejdet af Energinet.dk i 2009 og omfatter investeringer frem til 2030 for de ti 
selskaber i størrelsesordenen 12.400 mio. kr. (ekskl. NESA Net) i 2011-priser. 
Det forventes, at disse investeringer har en levetid på 40 år, hvorefter der sker 
en reinvestering. Ud over investeringerne som følge af kabelhandlingsplanen er 
der forudsat yderligere investeringer i perioden 2012 til 2051 som følge af 
strukturelle ændringer i nettet, som ikke var forudset i Kabelhandlingsplanen. 
Niveauet for de yderligere investeringer er afstemt med Energistyrelsen og ud-
gør 1.500 mio. kr.  
 
Begge typer investeringer forventes reduceret som følge af fremtidige indkøbs-
synergier og effektiviseringer. I værdiansættelsen indgår derfor frem til 2051 
samlede nyinvesteringer i størrelsesordenen 12.700 mio. kr. i 2011-priser. 
 
7.1.5  Synergier 
Energinet.dk vurderer, at der ved en fusion af de ti netselskaber kan realiseres 
synergier som følge af sammenlægningen af indtægtsrammerne. Energitilsynet 
fastlægger hvert år den maksimale forrentning, som de enkelte selskaber må 
opnå (indtægtsrammeloftet). Overstiger den faktiske forrentning dette loft, 
reduceres den fremtidige indtægtsramme for det pågældende selskab. Situatio-
nen for de ti selskaber er, at nogle har en forrentning, der ligger under forrent-
ningsloftet, og andre har en forrentning, der er højere end forrentningsloftet. 
Ved en fusion af selskaberne vil der ske en sammenlægning af resultaterne og 
dermed en udjævning af den samlede forrentning. Der kan herved opnås en 
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"indtægtsrammesynergi", som tilfalder det fusionerede selskab. Værdien af 
indtægtsrammesynergier tillagt effekt af reduktion af omkostninger og investe-
ringer som følge af fusion af de 10 selskaber estimeres til 720 mio. kr. 
 
Da der knytter sig ubetydelig usikkerhed til realiseringen af indtægtsramme-
synergierne, er det forudsat, at sælger modtager fuld betaling for værdien af 
disse.   
 
I tillæg til indtægtsrammesynergierne kan der opnås operationelle drifts-
synergier som følge af en reduktion af driftsomkostninger ved salg til en indu-
striel køber. I beregningerne forudsættes en del af disse synergier at komme 
forbrugerne til gode i form af reducerede tariffer, mens en anden del tilfalder 
køberen og kan indregnes i transaktionsværdien.  
 
Ud over driftssynergier er der i værdiansættelsen forudsat, at der kan opnås 
besparelser i forbindelse med de store fremtidige anlægsinvesteringer – såkald-
te operationelle anlægssynergier. Dels som følge af en fusion af de ti selskaber 
(samlet indkøb mv.) og i tillæg hertil en yderligere besparelse, såfremt den 
potentielle køber i en fri handel var et andet stort selskab inden for branchen, 
som drev et eget entreprenørselskab i koncernen. Der er enighed blandt Ener-
ginet.dk's rådgivere og Kammeradvokaten om, at fortjenesten på disse aktivite-
ter delvis kan indgå i prisfastsættelsen.  
 
I værdisætningen indgår de operationelle synergier med i alt 436 mio. kr. (kurs 
60%), heraf udgør driftsynergierne 85 mio. kr. og anlægssynergierne 351 mio. 
kr. I tillæg hertil tilfalder der forbrugerne, ca. 3.000 mio. kr. (2011 priser) i 
operationelle synergier over en periode på 80 år. Disse synergier, hvor de 10 
selskaber lægges sammen i 1, må Energinet.dk efter de ekspropriationsprincip-
pet ikke betale for. 
 
7.2 Markedsværdi 
I forbindelse med afgivelse af det indikative bud i november 2011 foretog Ener-
ginet.dk og den finansielle rådgiver PwC en vurdering af markedsværdien af de 
10 transmissionsselskaber. PwC’s anbefaling på daværende tidspunkt var, at en 
fair markedspris på gældfri basis ville ligge i intervallet 5.300 mio. kr. (”histo-
risk rente”) og 5.800 mio. kr. (”dagens rente”). Med baggrund i denne vurde-
ring afgav Energinet.dk et indikativt bud på 5.700 mio. kr. 
 
Efterfølgende er der identificeret en række forhold, som påvirker markedsvær-
dien både i positiv og negativ retning. De væsentligste observationer er følgen-
de: 
 

• Opdatering af indtægtsrammerne som følge af faktiske investeringer 
indtil 2011 og en revurdering af varige nedslag som følge af merfor-
rentning. 

 
• Udskydelse af 500 km. kabellægning til efter 2020 jf. Energiforligtes 

forudsætninger. 
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• Opdatering af 31. december 2011 saldi hvad angår skattesaldi, igang-
værende arbejder, pristalsregulering for 2011 (som udmeldt af Energi-
tilsynet) mv. 

 
• Ændringer i forudsætningerne om arbejdskapital grundet datarumsob-

servationer. 
 

• Ændringer af investeringsprofilen for NV Net og KE Transmission som 
følge af datarumsobservationer. 

 
• Indregning af ekstra miljøomkostninger i KE Transmission 

 
• Opdatering af WACC, forrentningssatser og inflation. 

 
Samlet betyder de nye observationer nu, at en fair markedsværdi på gældfri 
basis af de 10 transmissionsselskaber ligger i intervallet 5.350 mio. kr. (”histo-
risk rente”) og 5.950 mio. kr. (”dagens rente”). 
 
Undlades isoleret set opdateringen af ”WACC, forrentningssatser og inflation” jf. 
ovenfor, og anvendes i stedet de forudsætninger, der blev anvendt ved afgivel-
se af det indikative bud i november 2011 ligger markedsværdien på gældfri 
basis i intervallet 5.400 mio. kr. (”historisk rente”) og 5.900 mio. kr. (”dagens 
rente”) 
 
7.3 Endelig pris 
Med udgangspunkt i due diligence processen har Energinet.dk gennemført flere 
forhandlinger med Dansk Energi og hvert enkelt selskab. Formålet hermed har 
været at blive enige om specielle vilkår herunder særligt at få afdækket usik-
kerheder fra datarummet samt eventuelle købesumsreguleringer. I relation til 
Dansk Energi har Energinet.dk forhandlet de generelle vilkår, der indgår i den 
overordnede rammeaftale (aktieoverdragelsesaftale). 
 
Baseret på forhandlingerne med sælger er der opnået enighed om en endelig 
transaktionsværdi på 5.677 mio. kr. på gældfri basis. Ud fra en samlet vurde-
ring er det Energinet.dk's opfattelse, at dette beløb er en fair markedspris, hvil-
ket også understøttes af vurderingen fra PwC. 
 
Den endelige fairness opinion foreligger ikke i skrivende stund, men der har 
været en tæt og løbende dialog med KPMG. KPMG har indtil videre ikke anført 
nogle problemer i relation til en fairness opinion ligesom der ikke forventes at 
komme nogen. Det samme gør sig gældende for den juridiske vurdering fra 
Kammeradvokaten. På bestyrelsesmødet d. 25. juni vil Energinet.dk opdatere 
bestyrelsen om status på tilbagemeldingerne fra KPMG og Kammeradvokaten.  
  
Det bemærkes, at den endelige transaktionsværdi på 5.677 mio. kr. skal regu-
leres for en række forhold, herunder nettogæld, arbejdskapital, udbytter, skat, 
forrentning af købesummen fra overtagelsesdagen (1. januar 2012) til closing 
m.v. Med en closing den 20. august 2012 vil det samlede nettoprovenu efter 
reguleringer i alt udgøre 5.788 mio. kr. – se bilag 2.  
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Som tidligere nævnt er forudsætningen for Energinet.dk's pris, at der sker et 
samlet salg. Den samlede købesum efter reguleringer er i aktieoverdragelse-
saftalen fordelt på de enkelte selskaber. Købesumsfordelingen fremgår af bilag 
2. 
 
7.4 Fremtidige tariffer og økonomiske konsekvenser (Energi-

net.dk) 
Det fremgår af elforsyningslovens § 69, stk. 1, at Energinet.dk's tariffer ikke må 
stige som følge af det vederlag, der betales ved overtagelse af transmissions-
net. 
 
Ved en transaktionsværdi på 5.677 mio. kr. ville forbrugernes betaling ved en 
fortsat indtægtsrammeregulering have været højere sammenlignet med de 
tariffer, som Energinet.dk vil opkræve. I figuren nedenfor er vist tarifudviklin-
gen i de to situationer. 
 

 
 
I bilag 1 er vist; hvor stor den positive priseffekt for forbrugerene vil være de 
enkelte år, planlagte investeringer og hvordan transaktionen vil påvirke Energi-
net.dk’s resultatopgørelse, når Energinet.dk overtager de regionale net. 
 
Det fremgår heraf, at der i perioden 2012 til 2091 alt andet lige vil kunne opnås 
en besparelse for forbrugerne i nutidskroner på 8.600 mio. kr. ved et afkastkrav 
på 3,76%.  
 
Opgøres besparelsen i stedet i faste priser vil værdien i den 80 årige periode 
udgøre 22.100 mio. kr. svarende til en besparelse på ca. 275 mio. kr. pr. år. 
Eller knap 1 øre pr. kWh. 
 
I år 2020 vil den forventede tarifpåvirkning være 222 mio. kr. i faste priser, jf. 
bilag 1. Dermed er den forventede tarifpåvirkning på niveau med de lovede 
billiggørelsestiltag i energiaftalen, hvor der blev indregnet 200 mio. kr. 
 
Tarifpåvirkningen på de 222 mio. kr. sammensætter sig af følgende tre hoved-
elementer: 
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1. Energinet.dk har lavere låneomkostninger end en hypotetisk køber, 
desuden finasieres købet 100% med gæld, således at der ikke er en 
egenkapital der skal forrentes. Endeligt kan den risikopræmie, som 
Energinet.dk på forbrugernes vegne har beregnet, i henhold til gælden-
de regler ikke henlægges til imødegåelse af fremtidige ikke forventede 
omkostninger, men skal udbetales til elforbrugerne.  Til gengæld vil 
”hvile i sig selv”-princippet gøre, at disse omkostninger, når/hvis de 
måtte indtræffe, kan finansieres over elprisen.  Skønnet effekt ca. 160 
mio. kr. 
 

2. Ved driften af de 10 selskaber indgår i Energinet.dk, vurderes det, at 
der kan opnås driftssynergier på ca. 32 mio. kr. 

 
3. Det forventes at anlægsinvesteringer vil blive lavere ved fælles indkøb. 

Driftseffekten heraf vurderes til ca. 30 mio. kr. 
 
Som det fremgår af bilag 1 vil den fulde synergi på driften af de regionale net, 
først kunne opnås fra 2016. Driftsomkostningerne vil i de første tre år være 
påvirket af en integrationsperiode, hvor der opretholdes driftsaftaler med sæl-
ger. I denne periode forventes de ”ordinære” driftsomkostningerne at være 118 
mio. kr., hvilket er på niveau med selskabernes hidtidige driftsomkostninger. 
Herefter forventes driftsomkostningerne at falde til 102 mio. kr. I overgangspe-
rioden vil driftsomkostningerne derudover blive påvirket af integrationsomkost-
ninger på ca. 40 mio. kr. Af bilaget fremgår det endvidere, at der i tillæg til de 
”ordinære” driftsomkostninger separat er afsat midler til drift af ekstrainveste-
ringen på de 1.500 mio. kr. ud over kabelhandlingsplanen og til særlige forhold 
hos KE Transmission og Frederiksberg Eltransmission.     
 
Reduktioner i de administrative omkostninger igangsættes kort efter closing, 
mens en del af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er fikseret i en periode 
på op til tre år. For KE Transmission og Frederiksberg Eltransmission overtages 
DONG aftaler med et års opsigelse. Desuden indgås driftsaftaler af tre års va-
righed med Vestjyske Net, FynsNet og SEAS-NVE.  
 
Driftsaftalerne med Vestjyske Net, FynsNet og SEAS-NVE baserer sig på time-
priser, som er konforme med det generelle markedsniveau. Sammenligning 
baseret på Ingeniørforeningens lønstatistik fra 2011 viser, at Vestjyske Net’s 
timepriser ligger lidt under, FynsNet’s på niveau og SEAS-NVE’s lidt over gen-
nemsnit.   
 
7.5 Finansiering 
Finansieringen af købesummen vil ske ved optagelse af lån via Danmarks Nati-
onalbank. Valg af løbetid på finansieringen vil ske under hensyntagen til sam-
mensætningen af den eksisterende låneportefølje. Folketingets Finansudvalg 
har 7. juni 2012 godkendt aktstykke indeholdende låneramme for 2012 og 
2013. I lånerammen for 2012 er der afsat DKK 5.700 mio. til opkøb af regionale 
transmissionsnet. 
 
Det fremtidige kortfristede likviditetsbehov som følge af opkøbet vil i lighed med 
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selskabets øvrige aktiviteter blive tilvejebragt gennem kortfristet faciliteter (CP-
programmet), kreditfaciliteter i pengeinstitutter samt eventuelt lån via Dan-
marks Nationalbank. 
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8. Implementering 
 
De ti transmissionsselskaber skal teknisk og administrativt integreres i Energi-
net.dk. Transmissionsselskaberne integreres i Energinet.dk’s eksisterende orga-
nisation. De ressourcer der tilføres Energinet.dk ved integrationen vil indgå i de 
fremadrettede driftsomkostninger. I det omfang der tilføres ressourcer til pro-
jektaktiviteter vil hovedparten af omkostningerne blive aktiveret på projektet. 
Den samlede økonomiske effekt på driftsomkostningerne som følge af ressour-
cetilførsel er maksimeret til 52 fuldtidsressourcer. 
 
8.1 Administrativ integration 
Den administrative integration tager udgangspunkt i principper og erfarings-
grundlag fra NESA Net-handlen. Selskaberne integreres således i Energinet.dk’s 
eksisterende regnskabs- og HR processer samt administrative IT systemer mv. 
Den administrative integration består endvidere af et HR spor, som har det 
overordnede ansvar for integrationen af N1's medarbejdere i Energinet.dk her-
under vejlede og supportere Energinet.dk's ledere under integrationsforløbet. 
Den administrative integration forventes at være afsluttet indenfor 12 måneder 
efter closing. 
 
8.2 Teknisk integration 
Den tekniske integration tager udgangspunkt i principper og erfaringsgrundlag, 
fra NESA Net-handlen i forbindelse med den tekniske unbundling af 132 kV 
anlæggene. Den tekniske unbundling i stationerne består overordnet set af føl-
gende leverancer: etablering af egne RTU'er (enhed til registrering og kommu-
nikation af driftsdata), ombygning og tilpasning af fællesudstyr, etablering af 
kommunikation til brug for overvågning i kontrolrummet samt konfiguration og 
oprettelse af stationer i kontrolrummet herunder genanvendelse af det eksiste-
rende kontrolsystem fra N1. Dertil kommer integrationen af selskabernes tekni-
ske dokumentation i Energinet.dk’s eksisterende systemer samt udarbejdelse af 
nye samarbejdsaftaler med de underliggende net. Omkostningerne til teknisk 
unbundling vil andrage 200 mio. kr. og omkostningen kan anses som en form 
for ulempeerstatning, som Energinet.dk efter gældende regler skal afholde - se 
bilag 3 for specifikation af omkostningerne. 
 
Efter unbundling af nettene vil det være muligt at drive de regionale net som et 
selvstændigt net. Fuld integration ind i Energinet.dk's driftsstruktur vil medføre 
yderligere omkostninger i størrelsesordenen 45 mio. kr. Disse omkostninger vil 
først blive afholdt efter, såfremt der foreligger en positiv business case.  
 
De 10 selskaber vil hurtigst muligt efter closing blive unbundlet og integreret i 
Energinet.dk. Det forventes, at den samlede integration af selskaberne er af-
sluttet 3 år efter closing. 
 
8.3 Driftsaftaler 
Der etableres 2-3 årige driftsaftaler med SEAS-NVE, Vestjyske Net og FynsNet. 
Frederiksberg Eltransmission og KE Transmissions driftsaftaler med DONG 
Energy videreføres i en periode på ca. 1 år efter closing. Baggrunden for, at 
overgangsaftalerne fra transmissionsselskaberne er nødvendige, er, at Energi-
net.dk ikke har teknisk mulighed for at drive nettene de første 1-3 år efter 
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transaktionen. Overgangsaftalerne skal således levere rammerne til et sikkert 
og robust forløb i forbindelse med driftsoverdragelsen af anlæggene. Ydelserne i 
overgangsperioden omfatter følgende elementer: Planlægnings- og opfølgnings-
ydelser, overvågnings- og beredskabsydelser, udførelse af planlagte drifts- og 
anlægsopgaver, afhjælpende vedligehold, udbedringer af skader, havarier samt 
driftsledelse. Selskabernes ydelser indgår som et delelement i det samlede 
driftsbudget for de regionale net.   
 
8.4 It 
Overtagelsen af de regionale net betyder ikke nogen væsentlige nye it syste-
mer, da de eksisterende systemer i Energinet.dk vil kunne håndtere såvel ud-
styr som processer fra de regionale transmissionsselskaber. Implementerings-
strategien er derfor at migrere de regionale net ind i Energinet.dk's eksisteren-
de systemer – både på de centrale tekniske og administrative systemer. 
 
Udgangspunktet for migreringen af de administrative systemer er, at der ikke 
medtages administrative data eller udstyr fra de regionale net ud over dem der 
er underlagt arkivloven, men at medarbejderne "ekviperes" med Energinet.dk-
udstyr (pc'er, mobiler, postsystem, lønsystem etc.) fra starten. 
 
Da der ikke implementeres nye centrale systemer i forbindelse med nærværen-
de projekt og derved heller ikke nye integrationer, forventes der ikke store ud-
fordringer for så vidt angår nye it-systemer. Der forventes imidlertid en række 
netværksprojekter for at sikre det fremtidige beredskab af stationerne. 
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9. Den videre proces 
 
Energinet.dk forventer inden sommerferien at indgå endelige aftale med de 
største af sælgerne. Baggrunden for, at ikke alle sælgere kan underskrive inden 
sommer, er, at beslutningsprocessen blandt flere af de mindre ejere er mere 
omfangsrig end i de selskaber, hvor fuldmagter til salg allerede foreligger. 
 
Selve gennemførelsen af handlen forventes at ske i slutningen af august, idet 
konkurrencemyndighederne skal have tid til at behandle transaktionen efter 
reglerne om fusionskontrol. Anmeldelse til Konkurrencestyrelsen er allerede 
fremsendt i udkast til styrelsen. Energinet.dk’s advokater vurderer, at det ikke 
bliver noget problem at få handlen godkendt inden for den afsatte tidsramme. 
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10.  Bilag  
 
10.1 Bilag 1, Priskonsekvenser for Energinet.dk 
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10.2 Bilag 2, Specifikation af købesum 
 
 
Bilag 2 udeladt pga. kommerciel fortrolighed. 
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10.3 Bilag 3, Specifikation af integrationsomkostninger 
 
Bilag 3 udeladt pga. kommerciel fortrolighed. 
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