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1. SAMMENFATNING OG KONKLUSION

1.1 Sammenfatning af min vurdering

Staten ved Energinet.dk har efter elforsyningslovens § 35 pligt til at overtage de regionale 

eltransmissionsnet efter anmodning fra disses ejere om at sælge. Ejerne af ti regionale 

eltransmissionsselskaber har ønsket at overdrage selskaberne til staten i medfør af denne 

bestemmelse. 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har anmodet mig om at vurdere, om Energinet.dk's

værdiansættelse af de regionale eltransmissionsnetselskaber er forenelig med forarbejderne 

og forudsætningerne bag elforsyningslovens § 35, hvorefter staten ikke ved en overtagelse 

af nettene må betale mere for disse, end staten ville blive forpligtet til, hvis der skulle 

udmåles en ekspropriationserstatning for overtagelsen.

Ved lov nr. 466 af 18. maj 2011 om ændring af lov om elforsyning er bestemt, at

eltransmissionsvirksomhed skal holdes ejermæssigt adskilt fra produktion og handel. 

Bestemmelserne om ejermæssig adskillelse har karakter af ekspropriativt indgreb efter 

grundlovens § 73 for så vidt angår eksisterende eltransmissionsvirksomheder med net på 

mellem 100 kV og 200 kV, som på tidspunktet for forslagets ikrafttrædelse ikke er 

ejermæssigt adskilt fra elproduktions-, elhandels-, gasproduktions- og gashandelsvirksom-

heder. 

Konsekvensen er, at staten i forhold til de regionale net, som er genstand for kravet om 

ejermæssig adskillelse, er forpligtet til at betale ejerne et vederlag, der svarer til fuld 

ekspropriationserstatning. 

I forhold til ekspropriationserstatninger bestemmer grundlovens § 73, stk. 1, at der ved 

afståelse (ekspropriation) skal betales "fuldstændig erstatning".

I relation til statens overtagelse af de regionale net henviser elforsyningslovens § 35, stk. 

12, i mangel af enighed om erstatningens størrelse til reglerne i ekspropriationsprocesloven. 

Af ekspropriationsprocesloven - og af de almindelige ekspropriations- og erstatningsretlige 

principper for opgørelsen af erstatningen - følger, at erstatningen som hovedregel skal 

fastsættes til det afståedes værdi i "handel og vandel" (handelsværdien). Denne bestemmes 

som hovedregel ud fra sammenlignelige handler eller ud fra oplysninger om, hvad en 

fornuftig og kyndig køber normalt vil betale for det pågældende aktiv. Som alternativ kan 

ejeren vælge i stedet at basere sig på en opgørelse af aktivets økonomiske værdi for netop 

ejeren (brugsværdi).

Værdien af de regionale eltransmissionsselskaber ud fra de omtalte principper fremgår af

boks 1. 
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Boks 1: Værdien af de regionale transmissionsselskaber

Værdiansættelsesmetode Værdi (mia. kr.) 

Handelsværdi, multipler
1
 

  - multipler (Regionale Net A/S) 

 

6,3 

  - multipler (øvrige danske) 

  - multipler (europæiske)  

  - multipler (tyske)  

7,2 - 8,5 

5,3 

1,8 

Handelsværdi, hypotetisk køber  5,7
 

Brugsværdi
2 

5,3 

Genanskaffelsesværdi --- 
1 Baseret på PwC's multipelanalyse, jf. afsnit 4.2.1.
2 Kapitaliseringsfaktor 10, jf. afsnit 4.1.

Energinet.dk har baseret sig på en værdiansættelse, der tager udgangspunkt i, hvad en 

hypotetisk køber ville betale for nettene i en samlet handel baseret på den såkaldte DCF-

metode. Ved en "hypotetisk køber" forstås i denne forbindelse en større aktør på 

energiområdet, idet der ved fastsættelse af værdien i de regionale transmissionsnet må 

bortses fra de begrænsninger i omsætteligheden og den påvirkning af værdien, der følger af 

statens forkøbsret og kravene om ejermæssig adskillelse.

Jeg er enig med Energinet.dk i, at værdiansættelsen kan tage udgangspunkt i den såkaldte 

DCF-metode, forudsat at de parametre og antagelser, der indgår i modellen, er 

dokumenterbare, retvisende og rimelige under hensyn til nettenes karakter. Det er endvidere 

en forudsætning, at de antagelser om fremtidige forhold, der skal indgå i beregningen, er 

overvejende sandsynlige. 

Jeg har haft lejlighed til at gennemgå de enkelte forudsætninger og antagelser mv., der 

indgår i DCF-modellen, og har ikke overordnet set grundlag for at antage, at de 

forudsætninger og principper, der indgår, og som er anvendt i værdiansættelsen, er 

uforenelige med almindelige ekspropriations- og erstatningsretlige principper. Enkelte 

forhold har dog - som anført nedenfor i konklusionen - givet mig anledning til 

bemærkninger.

Energinet.dk har lagt op til, at der i værdiansættelsen kan indgå købersynergier, hvorved 

forstås, at en kyndig hypotetisk køber - der ikke er Energinet.dk - vil være villig til at betale 

en merpris, fordi køberen kan opnå stordriftsfordele ved at overtage de ti 

transmissionsnetselskaber. Synergierne bygger dels på forventninger om effektiviseringer af 

netselskabernes driftsomkostninger og dels på værdier som følge af sammenlægning af 

selskabernes indtægtsrammer samt en mere optimal udnyttelse af de regulatoriske rammer 

for selskabernes forrentning. 
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Jeg finder ikke, at det er uforeneligt med ekspropriations- og erstatningsretlige principper, 

at sådanne hypotetiske synergier indregnes. På grund af usikkerhederne forbundet med 

visse af disse synergiers realisation og værdi må udgangspunktet dog efter min opfattelse 

være en ligedeling af risici og gevinst mellem sælger og den hypotetiske køber.   

Jeg har herudover gennemgået resultaterne af de gennemførte due diligence-undersøgelser,

og - med enkelte forbehold - giver disse og den indgåede aftale om overtagelse af aktierne i 

selskaberne ikke anledning til ændring af ovennævnte vurdering. Energinet.dk har i den 

sammenhæng oplyst, at der er behov for, at sælgerne varetager driftsopgaver i forhold til 

transmissionsnettene i en overgangsperiode på 3 år. Det er min opfattelse, at den hermed 

forudsatte aftaleindgåelse - under visse forudsætninger - ikke fordrer udbud. Jeg har 

gennemgået aftalernes vilkår for fastsættelse af pris mv., og disse synes at understøtte, at 

aftalerne er indgået på markedskonforme betingelser - uden at jeg dog objektivt kan 

bedømme ud fra det foreliggende materiale, om det er tilfældet.

Samlet set er det min opfattelse, at de anvendte principper i Energinet.dk's værdiansættelse 

lever op til kravene i elforsyningslovens § 35 om, at staten ikke må betale mere end 

ekspropriationserstatning, dvs. handelsværdien af nettene.

Jeg kan ikke bedømme rigtigheden af beregningerne i Energinet.dk's værdiansættelse, men 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har oplyst, at ministeriet har bedt revisionsfirmaet 

KPMG om en udtalelse herom. Forudsat, at den aftalte overtagelsespris kan rummes inden 

for, hvad KPMG på denne baggrund bedømmer som en fair markedspris, er det herefter min 

opfattelse, at statens overtagelse af transmissionsselskaberne i overensstemmelse med

forelagte værdiansættelse fra Energinet.dk vil ligge inden for rammerne af 

elforsyningslovens § 35.

Min gennemgang har dog den i afsnit 2.2 nævnte afgrænsning.

1.2 Konklusion

På baggrund af det materiale jeg har gennemgået - og med de nedenstående forbehold - er 

det min vurdering, at den af Energinet.dk forelagte værdiansættelse af Frederiksberg 

Eltransmission A/S, FynsNet 150 kV A/S, KE Transmission A/S, Syd Net A/S, Sydøstjyske 

Net A/S, Midtjyske Net A/S, NV Net A/S, Vestjyske Net A/S, SEAS-NVE Transmission 

A/S, SEAS NVE Net A/S overholder elforsyningslovens § 35.

De anvendte økonomiske forudsætninger og metoder i Energinet.dk's værdiansættelse 

svarer til, hvad der ville følge af reglerne om udmåling af en ekspropriationserstatning for 

afståelse af nettene.
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Min vurdering har dog to forbehold:

 Energinet.dk's værdiansættelse kan ikke basere sig på "dagens rente", jf. afsnit 

5.2.4.2. Jeg forstår imidlertid, at den af KPMG udarbejdede vurdering af den fair 

markedsværdi af transmissionsselskaberne vil basere sig på et historisk gennemsnit 

f.s.v.a. renteniveauet. Jeg anbefaler, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 

baserer sig herpå. 

 Energinet.dk har som led i den miljømæssige due diligence konstateret, at der er 

risiko for olieforurening fra KE Transmission A/S' oliekabelnet i København, jf. 

afsnit 7.1.4 - 7.5, og har oplyst, at den kommunale ejer af KE Transmission ikke har 

villet skadesløsholde Energinet.dk for fremtidige omkostninger til oprensning af 

olieforurening fra nettet. De foreliggende oplysninger tyder for mig at se på, at 

Energinet.dk med erhvervelsen af KE Transmission A/S fremover risikerer at have 

udgifter til olieoprensninger, som vil overstige det prisnedslag på 25 mio. kr., der 

indgår i værdiansættelsen.

Det er imidlertid Energinet.dk's bedste skøn på basis af virksomhedens tekniske 

indsigt, at et nedslag i købesummen på 25 mio. kr. imødegår risikoen i tilstrækkeligt 

omfang. Efter min opfattelse må Klima-, Energi- og Bygningsministeriet på dette 

punkt med rimelighed kunne henholde sig til Energinet.dk's faglige vurdering.

2. INDLEDNING 

2.1 Baggrund og formål

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har bedt mig vurdere Energinet.dk's 

værdiansættelse af de regionale transmissionsnetselskaber: Frederiksberg Eltransmission 

A/S, FynsNet 150 kV A/S, KE Transmission A/S, Syd Net A/S, Sydøstjyske Net A/S,

Midtjyske Net A/S, NV Net A/S, Vestjyske Net A/S, SEAS-NVE Transmission A/S, SEAS 

NVE Net A/S. Energinet.dk's værdiansættelse af de regionale transmissionsnetselskaber 

skal anvendes til brug for indgåelse af en aftale mellem Energinet.dk og ejerne af de 

pågældende selskaber om overdragelse af alle aktierne i disse til Energinet.dk.

Baggrunden for aftalen er bl.a., at elforsyningsloven ved lov nr. 466 af 18. maj 2011 om 

ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om 

Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi, der gennemfører 3. 

liberaliseringspakke (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 

om fælles regler for det indre marked for elektricitet og Europa-Parlamentets og Rådets 
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direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas1) i 

dansk ret, blev ændret, således at transmissionsvirksomheder fra den 3. marts 20122 skal 

være ejermæssigt adskilt fra produktions- og handelsaktiviteter, jf. elforsyningslovens § 19 

a - 19 c.

Ejerne af de nævnte transmissionsselskaber driver efter det oplyste samtidig enten 

produktions- eller handelsvirksomhed og er derfor underlagt kravet om ejermæssig 

adskillelse af aktiviteterne, herunder f.eks. ved et salg af transmissionsvirksomheden.

Elforsyningslovens § 35 bestemmer, at transmissionsnet på mellem 100 kV og 200 kV samt 

udlandsforbindelser på under 100 kV, der er stillet til rådighed for Energinet.dk, og 

ejerandele i transmissionsvirksomheder, der ejer sådanne net (transmissionsandele), 

udelukkende kan afstås til staten, og at statens købepligt opfyldes af Energinet.dk uden 

ugrundet ophold, efter Energinet.dk har modtaget underretning om, at der ønskes afståelse,

jf. § 35, stk. 10. Det fremgår af forarbejderne til elforsyningslovens § 35, at det forudsættes, 

at staten ikke betaler mere for overtagelse af transmissionsnettene som følge af statens 

køberet og -pligt, end hvad der skulle betales ved ekspropriation af nettene. 

Hertil kommer, at det af forarbejderne til den ovenfor nævnte lov, der gennemfører 3. 

liberaliseringspakke i dansk ret, jf. pkt. 2.7 i de almindelige bemærkninger til forslag (L 87) 

af 1. december 2010 til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, 

lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi,

fremgår, at Justitsministeriet har vurderet, at forslagets bestemmelser om ejermæssig 

adskillelse vil have karakter af ekspropriativt indgreb efter grundlovens § 73 for så vidt 

angår eksisterende eltransmissionsvirksomheder med net på mellem 100 kV og 200 kV, 

som på tidspunktet for forslagets ikrafttrædelse ikke er ejermæssigt adskilt fra 

elproduktions-, elhandels-, gasproduktions- og gashandelsvirksomheder. De berørte ejere 

vil derfor have krav på fuldstændig erstatning, hvis de som følge af ekspropriationen (den 

ejermæssige adskillelse) lider et økonomisk tab.

Staten kan derfor hverken betale mindre eller mere for de regionale transmissionsnet, end 

hvad en erstatning for ekspropriation af nettene ville udgøre. Klima-, Energi- og 

Bygningsministeriet har på den baggrund bedt mig vurdere, i hvilket omfang de af 

Energinet.dk anvendte principper ved værdiansættelsen af transmissionsselskaberne svarer 

til de principper, der ville blive anvendt, hvis der skulle udmåles en ekspropriations-

erstatning for afståelsen af nettene til staten ved en taksationskommission eller ved 

domstolene.

1
EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 55, og EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16.

2
Dog først den 3. marts 2013, såfremt transmissionsvirksomheden ikke var vertikalt integreret den 3. marts 2012, jf. § 7, stk. 

6, i loven. 
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2.2 Afgrænsning 

2.2.1 Elforsyningslovens § 69

Efter elforsyningslovens § 69, stk. 1, sidste pkt., må priserne for ydelser fra en kollektiv 

elforsyningsvirksomhed, herunder den der drives af Energinet.dk, jf. elforsyningslovens § 

71, 2. pkt., ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af 

virksomheder. Bestemmelsen har efter forarbejderne, jf. bemærkningerne til § 1, nr. 6, i 

forslag (L 162) af 20. februar 2003 til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud 

til elproduktion, lov om varmeforsyning og lov om kommunal udligning og generelle 

tilskud til kommuner og amtskommuner, til hensigt at sikre, at en købers omkostninger til 

betaling af vederlag for afståelse af en kollektiv elforsyningsvirksomhed ikke kan væltes 

over på de priser, som forbrugerne skal betale for virksomhedens ydelser. Det følger heraf, 

at en køber af en elforsyningsvirksomhed f.eks. ikke kan opskrive det afskrivningsgrundlag, 

som anvendes i indtægtsrammereguleringen for en kollektiv elforsyningsvirksomhed som 

følge af, at han har betalt en høj pris for virksomheden.

Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber kan i priserne for de 

aktiviteter, der varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, efter 

elforsyningslovens § 71 indregne nødvendige omkostninger, herunder til indkøb af energi, 

lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og 

afskrivninger, samt nødvendig forrentning af virksomhedens kapital. Efter bekendtgørelse 

nr. 965 af 21. september 2006, der er fastsat i medfør af elforsyningslovens § 71, stk. 2, kan 

Energinet.dk i sine priser indregne nødvendige omkostninger ved effektiv drift og 

nødvendig forrentning af kapital. Forrentningen af kapitalen i Energinet.dk skal alene 

muliggøre overholdelse af virksomhedens gældsforpligtelser samt den yderligere 

konsolidering, der er nødvendig for en effektiv drift af Energinet.dk (hvile-i-sig-selv), jf. 

bekendtgørelsens § 4. 

For virksomhed, der varetages af Energinet.dk eller denne virksomheds helejede 

datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, skal der, for så vidt angår 

systemansvars- og transmissionsydelser, til Energitilsynet anmeldes priser, tariffer og 

betingelser for ydelser samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, 

efter Energitilsynets nærmere bestemmelse, jf. elforsyningslovens § 76, stk. 3.

Det falder uden for denne redegørelse at vurdere, om Energinet.dk vil overholde reglerne 

om, at priserne ikke må stige som følge af det vederlag, som Energinet.dk betaler ved køb af 

de regionale eltransmissionsvirksomheder. Dette forhold påses fremadrettet af Energitil-

synet som et led i tilsynet med Energinet.dk, herunder virksomhedens priser.
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2.2.2 Selskabernes indtægtsrammer og forrentningsloft

En væsentlig del af værdiansættelsen af de regionale transmissionsnetselskaber beror på en 

vurdering af den fremtidige indtægt i de ti selskaber over en årrække. Overskuddet i 

transmissionsselskaberne beror på, hvad der er muligt inden for rammerne af 

elforsyningslovens og indtægtsrammebekendtgørelsens regler i forhold til hvert enkelt 

selskab. 

Jeg har ikke haft adgang til materiale, der gør det muligt at gennemføre en nærmere analyse 

af, i hvilket omfang selskaberne løbende har overholdt indtægtsrammereguleringen,

herunder overskredet det tilladte forrentningsloft. Energinet.dk og dennes rådgivere - PwC 

og advokatfirmaet Bech-Bruun - har navnlig i forbindelse med den juridiske og finansielle 

due diligence-undersøgelse af selskaberne vurderet, om reglerne er overholdt. Særligt om 

spørgsmålet om merforrentning for årene 2008-2010 henvises der dog til afsnit 5.2

nedenfor.

2.2.3 Økonomiske forhold

Værdien af de regionale eltransmissionsnet beror i nogen grad på økonomiske skøn. Det 

ligger uden for Kammeradvokatens opdrag at tage stilling hertil. 

Almindelige principper for udmåling af erstatning ved ekspropriation fordrer, at et eventuelt 

tab er velbegrundet i anerkendte principper og kan dokumenteres. Genstanden for denne 

redegørelse er derfor bl.a., om Energinet.dk's værdiansættelse lever op til disse krav, men 

jeg har ikke som kammeradvokat mulighed for at efterprøve de økonomiske skøn. Klima-,

Energi- og Bygningsministeriet har bedt revisionsfirmaet KPMG om at foretage en 

bedømmelse heraf. 

2.2.4 Forholdet mellem Energinet.dk og staten

Denne redegørelse angår ikke forholdet mellem Energinet.dk og staten, herunder f.eks. 

bevillingsmæssige spørgsmål.

3. RETSGRUNDLAGET

3.1 Elforsyningslovens § 35

Efter elforsyningslovens § 35, stk. 12, 1. pkt., fastsættes pris- og betalingsvilkår for 

overtagelse af transmissionsnet efter stk. 1 og 2 i mangel af enighed af 

Taksationskommissionen efter reglerne i kapitel 4 i lov om fremgangsmåden ved ekspro-

priation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsprocesloven).
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Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, jf. bemærkningerne til § 1, nr. 42, i 

lovforslag (L 236) af 21. april 2004, at pris og betalingsvilkår for statens overtagelse af 

ejerskab til transmissionsnet efter stk. 1 og 2 som udgangspunkt må fastsættes ved frivillig 

aftale med overdragerne, "idet det forudsættes, at staten ikke betaler mere, end hvad der 

skulle betales ved ekspropriation". Den maksimale pris for Energinet.dk's overtagelse af de 

regionale transmissionsselskaber skal således findes under anvendelse af de regler, der 

gælder ved ekspropriation af fast ejendom efter ekspropriationsprocesloven.

Der er i det følgende redegjort for de principper, der gælder for udmåling af 

ekspropriationserstatning. Det bemærkes, at den foreliggende rets- og taksationspraksis 

primært angår erstatningsudmåling ved ekspropriation af fast ejendom. Praksis om 

erstatningsudmåling ved ekspropriation af erhvervsvirksomheder er begrænset. Anvendelse 

af de nedenfor beskrevne principper ved ekspropriation af erhvervsvirksomheder må derfor 

ske med de modifikationer, der følger af forholdenes forskellighed og under hensyntagen til

den uklarhed i vurderingerne, der følger af den sparsomme praksis om princippernes 

anvendelse på ekspropriation af erhvervsvirksomheder. 

3.2 Principper for opgørelse af tabet ved ekspropriation

3.2.1 Overordnede principper

Grundlovens § 73, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor 

almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning."

Reglen, hvorefter ekspropriation kun kan ske mod "fuldstændig erstatning", indebærer, at 

en erstatning skal stille den, som får sin ejendom eksproprieret (herefter benævnt 

ekspropriaten), økonomisk set på samme måde, som vedkommende ville have været stillet, 

hvis en ekspropriation ikke havde fundet sted. 

Der findes ikke generelle regler i lov eller fastsat i medfør af lov om, hvordan 

ekspropriationserstatningen efter grundlovens § 73 skal udmåles, jf. dog afsnittet 

umiddelbart nedenfor om ekspropriationsprocesloven.

En ekspropriationserstatning skal derfor udmåles efter dansk rets almindelige regler om 

erstatning af et økonomisk tab. Om anvendelsen af de almindelige erstatningsretlige regler 

ved udmåling af ekspropriationserstatning henvises til bl.a. Bo von Eyben m.fl., Fast 

ejendom - Rådighed og regulering, 2. udgave (2003), side 216-217, Hanne Mølbeck og Jens 

Flensborg, Ekspropriation i praksis, 1. udgave (2007), side 81-84, side 191-211, og Orla 

Friis Jensen i Miljøretten 1 - Almindelige emner, 2. udgave (2006), side 71-77. I praksis 
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adskiller en ekspropriationssituation sig dog på en række punkter fra en almindelig 

erstatningssag med en skadevolder og en skadelidt, jf. Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 

Ekspropriation i praksis, 1. udgave (2007), side 82, og Bo von Eyben m.fl., Fast ejendom -

Rådighed og regulering, 2. udgave (2003), side 216, og Peter Pagh, Omsætning og 

regulering af fast ejendom, 1. udgave (2009), side 476. Der redegøres herfor i forbindelse 

med gennemgangen af de almindelige regler nedenfor. 

De almindelige erstatningsretlige regler indebærer bl.a., at ekspropriaten skal kunne 

dokumentere - eller i hvert fald i tilstrækkelig grad sandsynliggøre - et eventuelt økonomisk 

tab som følge af ekspropriationen. Det lidte tab skal endvidere have den fornødne 

årsagsforbindelse med ekspropriationsindgrebet. Der gælder derudover en almindelig regel 

om, at ekspropriaten har pligt til at begrænse sit tab, hvorfor ekspropriaten i økonomisk 

henseende skal indrette sig fornuftigt og af flere muligheder vælge den løsning, der er 

billigst, se f.eks. Orla Friis Jensen i Miljøretten 1 - Almindelige emner, 2. udgave (2006), 

side 75. Hvis ekspropriaten ikke har varetaget sin tabsbegrænsningspligt, udmåles 

erstatningen til det beløb, som ekspropriaten ville have haft ret til, hvis 

tabsbegrænsningspligten havde været opfyldt. 

Det følger derudover af almindelige erstatningsretlige regler, at ekspropriaten ikke kan få 

dækket det samme tab to gange. Ekspropriaten skal ved erstatningen i økonomisk

henseende stilles på samme måde, som hvis ekspropriationen ikke havde fundet sted, men 

skal på den anden side heller ikke stilles bedre. Fordele, som ekspropriaten opnår ved 

ekspropriationen, skal derfor fragå ved udmålingen af erstatningen. Det gælder i hvert fald 

for fordele, som gælder specielt for ekspropriaten, dvs. som ikke også gør sig gældende for 

andre, jf. Christian Mogensen, Fradrag i erstatning for fordele, som en restejendom opnår 

ved et ekspropriationsanlæg, UfR 2006 B, side 133, og Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 

Ekspropriation i praksis, 1. udgave (2007), side 191.

Der gælder endelig et almindeligt ekspropriationsretligt princip om, at der skal ses bort fra 

den nytte, som eksproprianten (den der eksproprierer) vil have af det eksproprierede. Se dog 

Orla Friis Jensen, Lokalplaners betydning ved udmåling af ekspropriationserstatning, trykt i 

UfR 2010 B, side 355 (side 359), hvor Højesterets dom trykt i UfR 2008, side 2523, der

vedrørte erstatning for ekspropriation af en svømmehal på lejet grund, "tages til indtægt for, 

at der i særlige tilfælde - her nærmest med støtte i et berigelsessynspunkt - kan tages hensyn 

til, at den eksproprierede ejendom har en særlig værdi for erhververen - en værdi, som ikke 

afspejler sig i det afståedes markedsværdi i gængs forstand". Dommen er udtryk for et helt 

særligt tilfælde.

3.2.2 Ekspropriationsprocesloven
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Uanset, at der som nævnt ikke findes generelle lovregler om udmåling af erstatning for en 

ekspropriation, er der ved lov fastsat regler om ekspropriation af fast ejendom. 

Elforsyningslovens § 35, stk. 12, henviser netop til reglerne herom i ekspropriations-

procesloven for det tilfælde, at der - i mangel af enighed - skal udmåles en erstatning for

afståelsen af et regionalt transmissionsnet af de takserende myndigheder.

Efter ekspropriationsproceslovens § 17, stk. 4, skal en ekspropriationskendelse:

"være ledsaget af grunde og særligt angive kommissionens stilling til de af parterne 

påberåbte omstændigheder. I kendelsen angives det afståedes værdi i handel og vandel

eller ved pålæggelse af rådighedsindskrænkninger den forringelse, der herved sker af 

denne værdi. Såfremt der påføres ejeren eller andre berettigede andet økonomisk tab,

angives erstatningen herfor som en særlig post, så vidt muligt med oplysning om, hvorledes 

den er beregnet." (min understregning).

Bestemmelsens udgangspunkt bygger på hovedreglen i dansk ret ved udmåling af erstatning 

for ekspropriation af fast ejendom: At tabet udgør det afståedes værdi i handel og vandel. 

Det fremgår imidlertid af forarbejderne til § 17, stk. 4, jf. bemærkningerne til bestemmelsen 

i lovforslag (L 79) af 29. januar 1964, at der ved bestemmelsens formulering også åbnes op

for, at der i det konkrete tilfælde ydes erstatning, der beregnes ud fra enten det afståedes 

genanskaffelses- eller brugsværdi.

I det følgende redegøres der nærmere for principperne ved fastlæggelse af værdien af det 

afståede i handel og vandel (afsnit 3.2.2.1), dets brugsværdi (afsnit 3.2.2.2) eller dets 

genanskaffelsesværdi. Herefter behandles principperne for udmåling af erstatning for andet 

tab - ofte benævnt ulempeerstatning (afsnit 3.2.3). Det bemærkes i den forbindelse, at der

ofte ikke vil være forskel på et aktivs handelsværdi og brugsværdi. Det skyldes, at 

handelsværdien af et aktiv - navnlig når der er tale om en virksomhed - vil bero på aktivets 

forventede afkast. Hvor aktivet imidlertid har en større brugsværdi for netop ekspropriaten, 

end det vil have for andre ejere, eller hvor en køber vil betale mere end blot det forventede 

afkast, kan der være forskel, jf. f.eks. taksationskommissionskendelsen optrykt i KFE 1983, 

side 102, som er omtalt af Orla Friis Jensen i Miljøretten 1 - Almindelige emner, 2. udgave 

(2006), side 78.

3.2.2.1 Handelsværdi

Udgangspunktet for udmåling af afståelseserstatningen er som nævnt det afståedes værdi i 

handel og vandel (handelsværdien), jf. herved ekspropriationsproceslovens § 17, stk. 4. 

Handelsværdien udgør det, som en fornuftig køber vil betale for det eksproprierede ved et 

hypotetisk salg på et almindeligt, tilgængeligt marked. Handelsværdien fastlægges derfor 

normalt efter de priser, der er opnået ved salg af sammenlignelige aktiver på et frit marked. 
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Der foreligger en ganske omfattende rets- og taksationspraksis om udmåling af erstatning 

efter handelsværdiprincippet ved ekspropriation af fast ejendom, herunder navnlig fra 

landbrug. Der henvises bl.a. til Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, Ekspropriation i praksis, 

1. udgave (2007), side 91-93, Orla Friis Jensen i Miljøretten 1 - Almindelige emner, 2. 

udgave (2006), side 778-81, Bo von Eyben m.fl., Fast ejendom - Rådighed og regulering, 2. 

udgave (2003), side 218-223, og Orla Friis Jensen i Danmarks Riges Grundlov med 

kommentarer, 2. udgave (2006), side 490-492.

3.2.2.2 Brugsværdi

Som et alternativ til udmåling af afståelseserstatningen som handelsværdien kan 

erstatningen udmåles som det afståedes brugsværdi (afkastningsværdien) - typisk det 

økonomiske afkast, der er forbundet med benyttelse af aktivet. Ekspropriaten kan normalt 

vælge frit mellem udmåling af erstatning efter handelsværdi- eller brugsværdiprincippet.

Udmåling af ekspropriationserstatning efter brugsværdiprincippet kan - i hvert fald for 

aktiver der anvendes erhvervsmæssigt - foretages på baggrund af en kapitalisering af 

aktivets forventede afkast. Kapitaliseringsfaktoren for en løbende ydelse over en ukendt 

periode er ifølge retspraksis som udgangspunkt 10, jf. Højesterets ledende dom trykt i UfR 

2008, side 1434.

Denne kapitaliseringsfaktor kan efter administrativ praksis ikke anvendes til fastlæggelse af 

handelsværdien, jf. overtaksationskommissionskendelsen trykt i MAD 2011, side 2771, der 

vedrørte udmåling af erstatning for kommunal overtagelse af en erhvervsejendom efter 

planlovens § 48. Overtaksationskommissionen tog ved opgørelsen af ejendommens 

handelsværdi på baggrund af lejeindtægterne udgangspunkt i en kapitaliseringsfaktor på 15, 

idet kommissionen bemærkede, at den almindelige regel om en kapitaliseringsfaktor på 10, 

jf. Højesterets dom trykt i UfR 2008, side 1434, vedrørte kapitalisering af mistet afkast -

dvs. brugsværdi - og efter kommissionens opfattelse ikke kunne udstrækkes til det 

foreliggende spørgsmål om fastlæggelse af en ejendoms handelsværdi.

Der foreligger som nævnt kun begrænset praksis om udmåling af erstatning ved 

ekspropriation af erhvervsvirksomheder. Erstatning er dog i praksis oftest blevet udmålt 

efter princippet om brugsværdien, jf. Østre Landsrets dom trykt i UfR 1980, side 955, 

Højesterets domme trykt i UfR 1997, side 157, og UfR 1999, side 1538, samt Vestre 

Landsrets dom trykt i UfR 2006, side 1539 (landsrettens dom blev anket til Højesteret, som 

imidlertid ikke fandt, at der var tale om et ekspropriativt indgreb). Det var i dommene dog 

ikke genstand for tvist om, hvorvidt brugsværdiprincippet skulle anvendes. 

Der henvises i øvrigt til Søren H. Mørup, "Ekspropriationserstatning og råstofforekomster", 

trykt i UfR 2011 B, side 195, hvor det på baggrund af bl.a. de ovennævnte domme fra 1997, 
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1999 og 2006 konkluderes, at udgangspunktet ved udmåling af erstatning i forbindelse med 

indvinding af råstoffer er brugsværdiprincippet, hvis det i øvrigt kan sandsynliggøres, at 

fortjenesten rent faktisk ville være opnået. 

3.2.2.3 Genanskaffelsesværdien

Udmåling af erstatningen kan kun undtagelsesvis foretages på grundlag af

genanskaffelsesværdien, dvs. med et beløb, som sætter ekspropriaten i stand til at erhverve 

et tilsvarende aktiv. Se om udmåling af ekspropriationserstatning som genanskaffelses-

værdien Bo von Eyben m.fl., Fast ejendom - Rådighed og regulering, 2. udgave (2003), side 

226, Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, Ekspropriation i praksis, 1. udgave (2007), side 93-

95, og Orla Friis Jensen i Miljøretten 1 - Almindelige emner, 2. udgave (2006), side 78.

Udmåling efter genanskaffelsesværdiprincippet kommer kun på tale i de helt særlige 

situationer, hvor ekspropriaten er tvunget til at genanskaffe et tilsvarende aktiv, f.eks. til 

brug for fortsættelse af en erhvervsvirksomhed, der forudsætter særlig indretning, og hvor 

handelsværdien eller brugsværdien derfor ikke vil yde ejeren fuld erstatning for 

ekspropriationen. 

3.2.3 Erstatning for andet tab (ulempeerstatning)

Kravet om fuldstændig erstatning efter grundlovens § 73, stk. 1, indebærer, at også tab ud 

over handels- eller brugsværdien af det eksproprierede som udgangspunkt skal erstattes, jf. 

herved ekspropriationsproceslovens § 17, stk. 4. Der kan være tale om såvel et varigt som et 

midlertidigt tab. Om udmåling af erstatning for ulemper kan der bl.a. henvises til Bo von 

Eyben m.fl., Fast ejendom - Rådighed og regulering, 2. udgave (2003), side 226-234, Hanne 

Mølbeck og Jens Flensborg, Ekspropriation i praksis, 1. udgave (2007), side 131-143 og 

189-191, og Orla Friis Jensen i Miljøretten 1 - Almindelige emner, 2. udgave (2006), side 

82-84, og Orla Friis Jensen i Danmarks Riges Grundlov med kommentarer, 2. udgave 

(2006), side 492-494.

Grundlaget for et sådant tab ud over handels- eller brugsværdien vil typisk være ulemper 

eller værditab, der er en følge af ekspropriationen, men som omvendt ikke er knyttet direkte 

til værdien af det aktiv, der eksproprieres, idet det dog bemærkes, at grænsedragningen 

mellem henholdsvis brugsværdi og ulemper ikke er helt skarp. Erstatning for et sådant tab 

benævnes også ulempeerstatning, selv om der også kan være tale om erstatning for andet 

tab. Samme terminologi er anvendt i det følgende.

Afståelseserstatning og ulempeerstatning skal imidlertid altid ses i sammenhæng, og det 

skal sikres, at ekspropriaten ikke ved den tilkendte ulempeerstatning sammen med 

afståelseserstatningen overkompenseres. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til 

Højesterets dom trykt i UfR 2005, side 1207, der vedrørte en situation, hvor der var udbetalt 
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en for lav erstatning (m2-pris) for afståelsen af en del af en landbrugsejendom. 

Erstatningsbeløbet for afståelsen blev derfor takstmæssigt forhøjet. Spørgsmålet i sagen var 

herefter, hvordan der skulle forholdes med erstatningen for udmålte varige ulemper på 

restejendommen. Herom udtalte Højesteret: "Som anført af landsretten skal 

arealerstatningerne og de beløb, der ydes som ulempeerstatninger, imidlertid ses i 

sammenhæng. Som udgangspunkt kan erstatningerne således ikke overstige den forringelse 

af ejendommenes værdi, som ekspropriationen har medført."  

Forskellen mellem værdien af et aktiv før og efter en delekspropriation udgør med andre 

ord "overgrænsen" for en erstatning bestående af både erstatning for varige ulemper og for 

selve afståelsen af den del af aktivet, der eksproprieres. Forhøjes værdien af det afståede, 

uden at det kan henføres til en forhøjelse af ejendomsværdiforringelsen, må 

ulempeerstatningen udgøre en relativt set mindre del af den samlede erstatning, jf. 

Højesterets dom trykt i MAD 2007, side 38.

Det er en forudsætning for at få ulempeerstatning ved ekspropriation, at det lidte tab kan 

dokumenteres eller i hvert fald er tilstrækkeligt sandsynliggjort, jf. Højesterets domme trykt 

i UfR 2010, side 714, og UfR 2001, side 2076. Ved opgørelse af ulempeerstatning er det -

ud over at ulemperne kan være vanskelige at dokumentere - ofte en udfordring, at 

ulemperne er vanskelige at prissætte på grund af deres karakter. Udgangspunktet er i 

sådanne tilfælde, at der ved opgørelsen af ulempeerstatningen kan tages udgangspunkt i den 

ejendomsværdiforringelse for restejendommen, som ekspropriationen medfører, jf. senest 

Højesterets dom trykt i UfR 2008, side 1678. For landbrugsejendomme gælder der dog 

særlige takster og regler for omvejskørsel og tab af harmoniareal.

3.2.4 Særligt om forventningsværdi

Ved opgørelsen af det eksproprierede aktivs handelsværdi kan der i et vist omfang 

inddrages forventninger til den fremtidige udvikling i aktivets værdi eller afkast. Om 

forventningsværdi henvises der generelt til Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 

Ekspropriation i praksis, 1. udgave (2007), side 118 ff., Bo von Eyben m.fl., Fast ejendom -

Rådighed og regulering, 2. udgave (2003), side 223 ff., og Orla Friis Jensen i Miljøretten 1 -

Almindelige emner, 2. udgave (2006), side 80 f.

Efter fast retspraksis kan forventningerne om den fremtidige udvikling i et vist omfang 

indgå ved udmålingen af en ekspropriationserstatning. I Højesterets domme trykt i UfR 

1975, side 718 og 722, fandt Højesteret bl.a., at der "[v]ed fastsættelsen af 

ekspropriationserstatning for et areal, der er henført til landzone, må … tages hensyn til de 

begrænsninger i udnyttelsen, der følger af reglerne i loven om by- og landzoner. Det findes 

imidlertid ikke at være udelukket, at arealet i handel og vandel kan have en yderligere 

værdi på grund af forventningen om en ændret anvendelsesmåde, selv om dette forudsætter 
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tilladelser i medfør af loven, som ejeren ikke har krav på, eller en ændring af arealets 

zonestatus. Såfremt en sådan øget værdi kan fastslås, findes erstatningen også at måtte 

omfatte den, hvilket lovens regler ikke kan anses at være til hinder for."

Der er således ikke tvivl om, at forventninger, der forøger aktivets værdi - fordi en fornuftig 

køber i almindelighed vil være villig til at betale herfor ved erhvervelse af aktivet - skal 

erstattes. I praksis er spørgsmålet imidlertid, hvad der skal til for, at en sådan øget værdi 

rent faktisk kan anses for godtgjort. Det er ekspropriaten, der skal godtgøre, at der 

foreligger forventninger, der forøger aktivets værdi, jf. Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 

Ekspropriation i praksis, 1. udgave (2007), side 109 og 114. Ekspropriatens egne 

forventninger til arealets fremtidige anvendelsesmuligheder, som ikke støttes af de øvrige 

foreliggende oplysninger, er ikke afgørende.

Der foreligger en betydelig taksations- og retspraksis om inddragelse af forventninger ved 

udmåling af ekspropriationserstatning. Størstedelen af afgørelserne vedrører forventninger 

om, at et eksproprieret areal f.eks. beliggende i landzone i fremtiden vil kunne anvendes 

bymæssigt. 

Forventningerne kan som altovervejende hovedregel kun indgå i erstatningsudmålingen, 

hvis der på den ene eller anden måde er disponeret over arealet i den offentlige 

planlægning. Et landzoneareal, der ikke i planlægningen er udlagt eller reserveret til andet 

formål, har som altovervejende hovedregel ingen forventningsværdi, uanset en bynær 

beliggenhed. Der henvises i den forbindelse til Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 

Ekspropriation i praksis, 1. udgave (2007), side 114, og den på dette sted refererede utrykte 

dom af 22. januar 1998, hvor Vestre Landsret i præmisserne udtalte, at landsretten "kan 

tiltræde, at det forhold, at et eksproprieret areal grænser op til eller i øvrigt ligger nær ved 

et planlagt byudviklingsområde ikke uden støtte i særlige holdepunkter kan give grundlag 

for en forventningsværdi". Endvidere kan der henvises til Højesterets dom trykt i UfR 1981, 

side 448, hvor retten ikke fandt, at der forelå forventningsværdi, da det i sagen omhandlede 

areal "på tidspunktet for ekspropriationen [var] undergivet sædvanlig landbrugsmæssig 

udnyttelse, og muligheden for dets anvendelse til udstykning og bebyggelse inden for en 

overskuelig fremtid måtte efter de foreliggende forhold, herunder det tilkendegivne indhold 

af kommunens planlægning, fremstå som temmelig fjern".

Fra taksationspraksis kan der bl.a. henvises til overtaksationskendelsen trykt i KFE 2010, 

side 228, hvor taksationskommissionen fandt, at de eksproprierede arealer på grund af deres 

bynære beliggenhed havde en vis, om end meget begrænset, forventningsværdi, hvorimod 

overtaksationskommissionen ikke fandt det godtgjort, at der var nogen form for 

erstatningsberettigende forventningsværdi knyttet til de eksproprierede arealer.
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Hvis indholdet af den offentlige planlægning omvendt viser, at der for området, hvor 

ejendommen er beliggende, er planer om byudvikling e.l., der må antages at forøge 

ejendommens værdi, skal en sådan forventning tages i betragtning ved erstatnings-

udmålingen, jf. Højesterets domme trykt i UfR 2011, side 232, UfR 2005, side 590 og UfR 

2008, side 1408.

Spørgsmålet om, hvorvidt fremtidige forhold kan inddrages, ses også rejst i forbindelse med 

ekspropriation af ejendomme med råstofforekomster, som endnu ikke er udnyttet. En 

betingelse for, at der kan lægges vægt på råstofforekomsterne ved udmåling af 

ekspropriationserstatningen for ejendommen, er, at det sandsynliggøres, at en fortjeneste 

rent faktisk ville være opnået. Dette forudsætter i hvert fald, at der kunne forventes en 

indvindingstilladelse for de pågældende råstoffer. Se i den forbindelse Søren H. Mørup, 

"Ekspropriationserstatning og råstofforekomster", trykt i UfR 2011 B, side 195, herunder de 

utrykte taksationskommissionskendelser, der er refereret på side 203. Der henvises 

endvidere til Vestre Landsrets dom trykt i Tidsskrift for Landbrugsret (TfL) 1999, side 226, 

og taksationskommissionskendelsen trykt i KFE 1999, side 316, samt Hanne Mølbeck og 

Jens Flensborg i Ekspropriation i praksis, 1. udgave (2007), side 109.

Det må sammenfattende lægges til grund, at der, for at forventninger til den fremtidige 

udvikling kan inddrages ved udmåling af erstatning efter handels- eller 

brugsværdiprincippet, skal være en reel mulighed for, at forventningerne vil blive realiseret 

inden for en overskuelig tid, og at forventningerne ikke må være for fjerne og usikre. Der 

henvises i den forbindelse tillige til Bo von Eyben m.fl., Fast ejendom - Rådighed og 

regulering, 2. udgave (2003), side 223.

Selve den økonomiske værdi af forventningerne er naturligvis afhængig af, hvornår 

forventningen vil blive realiseret, og af eventuelle usikkerheder, der måtte bestå med 

hensyn til deres realisation eller værdi. Hvis forventningerne er skabt af netop det projekt, 

hvortil ekspropriationen sker, ydes der som udgangspunkt ikke erstatning herfor, jf. 

Højesterets dom trykt i UfR 1998, side 1497.

Det bør også ved inddragelse af forventningsværdi i erstatningsudmålingen haves in mente, 

at der efter almindelige erstatningsretlige regler ikke kan ydes dobbeltkompensation. Der vil 

f.eks. kunne blive tale om dobbeltkompensation, hvis to mulige hændelsesforløb, der 

gensidigt udelukker hinanden, sammenblandes. Ved totalekspropriation af en 

landbrugsejendom til byudviklingsformål kan der derfor ikke både gives erstatning for 

forventningsværdi og for landbrugsmæssige gener, jf. Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 

Ekspropriation i praksis, 1. udgave (2007), side 116, og Orla Friis Jensen i Miljøretten 1 -

Almindelige emner, 2. udgave (2006), side 80.

361 af 430



Side 19/62

27. JUNI 2012

3.3 Særligt om vurderingstidspunktet

Det er som altovervejende hovedregel tidspunktet for ekspropriationens meddelelse, der 

skal lægges til grund for værdiansættelsen af et eksproprieret aktiv, jf. Højesterets domme 

trykt i UfR 1967, side 243, og UfR 1975, side 541, og UfR 2008, side 2608, således at 

aktivets retlige status og udnyttelsesmuligheder samt forventninger hertil på dette tidspunkt 

lægges til grund. Se bl.a. Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, Ekspropriation i praksis, 1. 

udgave (2007), side 84-89, og 104-118, Bo von Eyben m.fl., Fast ejendom - Rådighed og 

regulering, 2. udgave (2003), side 222, Orla Friis Jensen i Miljøretten 1 - Almindelige 

emner, 2. udgave (2006), side 80-82, Peter Pagh, Omsætning og regulering af fast ejendom,

1. udgave (2009), side 479-481, og Orla Friis Jensen, Lokalplaners betydning ved udmåling 

af ekspropriationserstatning, trykt i UfR 2010 B, side 355.

Herfra gælder der dog den undtagelse, at der ved erstatningsudmålingen skal ses bort fra de 

udnyttelsesmuligheder og -begrænsninger, der følger af en ekspropriationsforberedende 

kommune- eller lokalplan. Den plan, der vedtages med henblik på den senere ekspropriation 

skal med andre ord ikke reducere værdien af de berørte arealer og skal på den anden side 

heller ikke føre til en værdiforøgelse. Der tages således i disse tilfælde udgangspunkt i de 

udnyttelsesmuligheder og forventninger, der var knyttet til ejendommen umiddelbart inden 

den blev inddraget under planen, jf. Orla Friis Jensen, Lokalplaners betydning ved udmåling 

af ekspropriationserstatning, trykt i UfR 2010 B, side 355, og Hanne Mølbeck og Jens 

Flensborg i Ekspropriation i praksis, 1. udgave (2007), side 105-106.

Dette gælder f.eks. ved ekspropriation af en ejendom efter planlovens § 47, dvs. når 

ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller 

en byplanvedtægt. Det samme gælder, når der er tale om udmåling af erstatning på grundlag 

af en kommunes pligt til at overtage en ejendom efter f.eks. planlovens § 48 om overtagelse 

af arealer udlagt til offentligt formål. Der henvises i den forbindelse bl.a. til Højesterets 

domme trykt i UfR 1981, side 448, og UfR 2004, side 2693. 

Selve værdiansættelsen skal derimod ske på baggrund af priserne på tidspunktet for 

meddelelsen om ekspropriation.  

4. DE ANVENDTE PRINCIPPER FOR VÆRDIANSÆTTELSE AF DE
REGIONALE ELTRANSMISSIONSNET

4.1 Handels-, brugs- eller genanskaffelsesværdi

Som det fremgår af afsnit 3 ovenfor er den maksimale pris, som Energinet.dk kan betale for 

overtagelse af de regionale transmissionsselskaber, det beløb, som ville blive ydet ved 

ekspropriation af selskaberne. Der anvendes som nævnt i afsnit 3.2 i rets- og 
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taksationspraksis grundlæggende tre forskellige udgangspunkter ved værdiansættelsen af 

det aktiv, der eksproprieres: Handels-, brugs- og genanskaffelsesværdiprincippet.

Som udgangspunkt kan ekspropriaten vælge den opgørelsesmetode, der sikrer den højeste 

erstatning. Da principperne har forskellige udgangspunkter - henholdsvis prisen ved en 

sammenlignelig handel alternativt en hypotetisk købers prisfastsættelse (handelsværdi) og 

de nuværende ejeres tabte afkast (brugsværdi) - kan faktorer, der specifikt påvirker 

handelsværdien, ikke uden videre inddrages ved opgørelse af brugsværdien og omvendt. En 

sammenblanding af principperne vil kunne føre til en prissætning, der ikke svarer til den 

erstatning, der ville blive udmålt ved ekspropriation. 

Energinet.dk har ved opgørelsen af værdien i de regionale eltransmissionsselskaber baseret 

sig på handelsværdien, dvs. det, som en hypotetisk køber må antages at ville betale for 

transmissionsselskaberne ved et hypotetisk salg på et almindeligt, tilgængeligt marked.

Ved vurderingen af Energinet.dk's værdiansættelse har jeg imidlertid også inddraget et 

estimat over brugsværdien. Det skyldes, at der ved udmålingen af en 

ekspropriationserstatning for aktiver af den foreliggende type ofte vil være et vist 

sammenfald mellem de to værdifastsættelsesmetoder, jf. afsnit 3.2.2.2 ovenfor. Den af 

Energinet.dk opgjorte handelsværdi - der i vidt omfang bygger på en række økonomiske 

antagelser og skøn - bør derfor rimeligvis ikke afvige væsentligt fra brugsværdien.

Det følger således af rets- og taksationspraksis, at værdien af transmissionsselskaberne efter 

brugsværdiprincippet vil være at fastsætte ud fra aktivets, dvs. selskabernes, forventede 

afkast med en kapitaliseringsfaktor på 10. I Højesterets ledende dom optrykt i UfR 2008, 

side 1434, der omhandlede ekspropriation af parkeringspladser, var det ejerens mistede 

årlige lejeindtægt (ekskl. afskrivninger mv.), der var genstand for kapitaliseringsfaktoren på 

10. Den mistede årlige lejeindtægt blev opgjort til kr. 15.000, hvilket medførte en erstatning 

på kr. 150.000. Det fremgår ikke direkte af dommen, om der var tale om brutto- eller 

nettoindtægter, men umiddelbart må den forstås således, at der var tale om bruttoindtægter. 

I overtaksationskendelsen optrykt i MAD 2009, side 1804 - der også henviser til 

førstnævnte dom - fremgår det udtrykkeligt, at bruttoindtægterne var udgangspunktet.

Det kan overvejes, om de anførte principper er retvisende i forhold til brugsværdien af de 

regionale eltransmissionsselskaber. Der er således betydelige forskelle i kompleksiteten og 

driften af de omhandlede parkeringsarealer og netselskaberne. På den anden side er der i 

kraft af reguleringen på energiområdet en betydelig større sikkerhed for 

eltransmissionsselskabernes fremtidige indtægter set i forhold til fremtidige lejeindtægter 

for en parkeringsplads, hvilket kan tale for en højere kapitaliseringsfaktor.
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Hvis principperne fra føromtalte praksis, hvorefter ydelser fra et aktiv kapitaliseres med 

faktor 10, må der tages udgangspunkt i bruttoindtægterne fra transmissionsnettene, dvs. 

transmissionsselskabernes samlede budgetterede (brutto)indtægter for 2011. Kapitaliseret 

med faktor 10 svarer dette til en brugsværdi på ca. kr. 5,3 mia.

4.2 Fastlæggelse af handelsværdien

4.2.1 Multipler udledt af sammenligningshandler 

Som nævnt ovenfor under afsnit 3.2.2.1 og 4.1 er den væsentligste indikation på 

handelsværdien de priser, der er opnået ved salg af sammenlignelige aktiver. Hvis der 

findes sammenlignelige handler, der inkluderer sammenlignelige transmissionsselskaber, vil 

prisen herfor kunne anvendes til at bestemme handelsværdien også for de regionale 

eltransmissionsselskaber.

Energinet.dk har oplyst, at der ikke findes transaktioner, der er identiske med den 

forestående, og som kan danne basis for sammenligning.

Det har herefter været overvejet, om handelsværdien af transmissionsselskaberne i stedet 

kan findes ved at tage udgangspunkt i en analyse af den relative værdiansættelse af 

sammenlignelige børsnoterede virksomheder (aktiekursen) eller handel med 

sammenlignelige virksomheder, hvorfra såkaldte værdimultipler kan udledes. Som 

værdimultipel anvendes efter det oplyste EV/EBITDA (sammenhæng mellem pris og 

driftsindtjening før afskrivninger), EV/Omsætning (sammenhæng mellem pris og 

omsætning), P/E (sammenhængen mellem egenkapitalværdi og resultat efter skat, eller 

EV/BV (sammenhængen mellem entrepriseværdi og bogført værdi af aktiver). 

Energinet.dk og dennes rådgivere har i forbindelse med overvejelserne om værdiansættelsen 

af de regionale transmissionsnetselskaber forsøgt at estimere disses værdi på baggrund af 

sådanne multipler fra kendte handler med transmissionsnet i både i Danmark og Europa. 

Af det af Energinet.dk oplyste følger bl.a.:

Energinet.dk's overtagelse af Regionale Net A/S (tidligere Nesa Net):

Den eneste forudgående transaktion, der er sket med hjemmel i elforsyningslovens § 35, er 

Energinet.dk's overtagelse af Nesa Net pr. 1. januar 2008. Selv om overtagelsen af de regionale 

transmissionsselskaber i udgangspunkt er sammenlignelig hermed, var rammebetingelserne (f.eks. 

fastlæggelse af indtægtsrammeloftet) dengang væsentligt anderledes end i dag. Allerede af den 

grund vil det efter Energinet.dk's opfattelse være forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed at 

værdiansætte de regionale transmissionsselskaber ved anvendelse af samme multipel som i Nesa 

Net-transaktionen. 
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Hvis denne multipel blev anvendt, har Energinet.dk beregnet værdien af de regionale 

transmissionsselskaber til kr. 6,1 mia.

Overtagelse af danske eldistributionsselskaber:

Energinet.dk har peget på, at distributionsnet adskiller sig fra transmissionsnet ved at være 

forbundet direkte til de enkelte slutbrugere, og reguleringsmæssigt er der væsentlige forskelle 

mellem de to typer virksomheder, f.eks. på indtægtsrammereguleringen. Endvidere har de konkrete 

transaktioner udover distributionsnettene også omfattet aktiver, passiver og/eller serviceaftaler. 

På den baggrund vil det efter Energinet.dk's opfattelse være forbundet med en ikke ubetydelig 

usikkerhed at anvende disse transaktioner til beregning af multipler til brug for opgørelse af 

handelsværdien for de regionale transmissionsselskaber. 

Selv hvis den i disse transaktioner anvendte multipel blev anvendt ved værdiansættelsen af 

transmissionsselskaberne, vil det føre til en pris på kr. 7,0 - 8,3 mia.

Handler med europæiske eltransmissionsselskaber:

Endelig har Energinet.dk overvejet, hvorvidt multipler anvendt i transaktioner med 

transmissionsselskaber i andre europæiske lande, herunder navnlig Tyskland, kan anvendes til 

fastsættelse af handelsværdien af de regionale transmissionsselskaber. Da reguleringen af 

elsektoren, herunder regulering af indtægtsrammer, i de øvrige europæiske lande, ikke lader sig 

sammenligne med reguleringen i dansk ret, er Energinet.dk af den opfattelse, at handler med

europæiske eltransmissionsselskaber udgør et usikkert sammenligningsgrundlag. Energinet.dk har

i den forbindelse anført, at der ved de tyske transaktioner blev overtaget en betydelig gæld, hvilket 

må have påvirket købesummen.

Hvis den i de tyske transaktioner beregnede multipel blev anvendt til at fastsætte de regionale 

eltransmissionsselskabers handelsværdi, ville det efter Energinet.dk's opfattelse føre til en pris på 

ca. kr. 1,8-1,9 mia.

Anvendelsen af en multipel, beregnet ud fra et gennemsnit af de anvendte værdier for ti øvrige 

analyserede europæiske transaktioner, vil efter Energinet.dk's beregninger føre til en 

værdiansættelse af de regionale eltransmissionsselskaber på kr. 5,3 mia.

Det bemærkes, at Kammeradvokaten ikke har forudsætninger for at analysere, om de 

anvendte multipler er retvisende. Retningsgivende for, hvilken multipel der skal anvendes, 

vil ofte være de multipler, som er anvendt af parter i sammenlignelige transaktioner, hvor 

der er taget hensyn til målvirksomhedens branche og finansieringsforhold og til 

markedskonjunkturer, jf. Johannes Egholm Hansen og Christian Lundgren, Køb og salg af 

virksomheder, 4. udg. (2009), side 182 ff. 

Det er min vurdering, at det vil være forbundet med betydelige usikkerheder at anvende de

ovennævnte transaktioner som udgangspunkt for prisfastsættelsen ved den forestående

statslige overtagelse af de regionale transmissionsselskaber. Det skyldes, at værdien af 

transmissionsnettene i høj grad beror på de forventede regulatoriske indtægter i selskaberne

samt selskabernes konkrete forhold i øvrigt. Inddragelse af de foreliggende oplysninger om 

365 af 430



Side 23/62

27. JUNI 2012

prisen i andre handler, herunder navnlig de udenlandske virksomheder, der er underlagt en 

anden regulering end den danske, må i hvert fald kræve en nærmere analyse af de handlede 

nets karakter, herunder reglerne i det relevante hjemland.

For så vidt angår de danske handler er jeg enig med Energinet.dk i, at der må være

betydelige forskelle både på tidspunktet for værdiansættelsen og de pågældende nets 

karakter, der vil gøre det for usikkert at basere sig direkte på multipelberegninger fra de 

pågældende transaktioner. Jeg har dog noteret mig, at Energinet.dk's multipelberegninger 

for de danske transaktioner fører til en værdiansættelse for de regionale 

transmissionsnetselskaber, der overstiger den af Energinet.dk foretagne værdiansættelse 

efter DCF-metoden.

Jeg er på den baggrund enig med Energinet.dk i, at den såkaldte markedsmodel er uegnet til 

brug for værdiansættelsen. Dette er efter min opfattelse udtryk for et konservativt valg, og

også bedst stemmende med almindelige ekspropriationsretlige regler.

4.2.2 DCF-modellen

I mangel af tilstrækkeligt sammenlignelige handler må værdiansættelsen af de regionale 

transmissionsselskaber tage udgangspunkt i den værdiansættelsesmetode, som en hypotetisk 

køber ville benytte sig af, hvis vedkommende skulle erhverve de regionale transmissionsnet.  

PwC og KPMG har oplyst over for mig, at der ved køb og salg af virksomheder tages 

udgangspunkt i værdiansættelser efter den såkaldte "discounted cash flow"-model (herefter 

benævnt DCF-modellen). DCF-modellen er den mest anvendte værdiansættelsesmodel ved 

transaktioner, jf. Johannes Egholm Hansen og Christian Lundgren, Køb og salg af 

virksomheder, 4. udgave (2009), side 182 ff.

Modellen indebærer i korte træk, at transmissionsselskabernes værdi opgøres med 

udgangspunkt i nutidsværdien af selskabernes fremtidige frie pengestrømme. Der 

udarbejdes en prognose for transmissionsselskabernes fremtidige drift og investeringer i en 

given budgetperiode, i hvilken der for hvert år foretages en estimering af driftsindtægter, 

driftsomkostninger, skat, anlægsinvesteringer og arbejdskapital (cash flow).

Det pågældende cash flow (den frie pengestrøm) tilbagediskonteres til udgangsåret med en 

diskonteringsrente for at fastlægge nutidsværdien. Denne diskonteringsrente skal både 

afspejle et renteelement, dvs. tidsværdien af penge, og et risikoelement, dvs. den risiko, som 

en investor påtager sig ved at investere i virksomheden.  

Diskonteringsrenten er sammensat af et afkastkrav til egenkapital og et afkastkrav til 

fremmedkapital vægtet i deres indbyrdes forhold. Opgørelsen af afkastkravet til 
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egenkapitalen sker på baggrund den risikofrie rente og markedsrisikopræmien, som 

udtrykker en investors afkastkrav ud over den risikofrie rente til en markedsportefølje af 

aktier, og under hensyntagen til det enkelte transmissionsselskabs såkaldte beta, der

afspejler selskabets relative risiko set i forhold til markedsrisikoen. 

Afkastkravet til fremmedkapitalen opgøres som de gennemsnitlige finansieringsom-

kostninger efter skat. I den forbindelse indgår den forventede gennemsnitlige rente på 

rentebærende gæld, som beregnes med udgangspunkt i den risikofrie rente tillagt en 

kreditmargin. Kreditmarginen fastlægges ud fra den gennemsnitlige kreditrating for 

sammenlignelige selskaber, der har udstedt virksomhedsobligationer, og de indikerede 

kreditmarginer på disse virksomhedsobligationer, idet der samtidig tages hensyn til den 

kapitalstruktur, der er forudsat i det selskab, der værdiansættes.  

Endelig indebærer modellen, at transmissionsselskabernes residualværdi opgøres på 

baggrund af de forventede frie pengestrømme efter udløbet af budgetperioden. Disse 

pengestrømme opgøres på basis af de gennemsnitlige frie pengestrømme i en del af 

budgetperioden, idet det antages, at de frie pengestrømme vokser evigt med en fast årlig 

procentsats.                

Der er ikke trykte eksempler på, at en værdiansættelse i en ekspropriationssituation har 

taget udgangspunkt i DCF-metoden. Det er imidlertid min vurdering, at DCF-modellen kan

anvendes som udgangspunkt for fastsættelse af transmissionsselskabernes handelsværdi. Jeg 

har herved bl.a. lagt vægt på PwC's og KPMG's samstemmende oplysninger, hvorefter 

metoden er sædvanlig ved opgørelsen af værdien af en virksomhed forud for et køb af 

denne.  

Efter min opfattelse må det imidlertid være en forudsætning for at anvende DCF-modellen

til at bestemme handelsværdien, at der ved anvendelse af modellen kun indgår, hvad jeg vil 

betegne som retvisende og typiske forudsætninger, dvs. de forudsætninger som ville være

indgået ved en hypotetisk købers anvendelse af modellen i forhold til de regionale 

eltransmissionsnetselskaber.

De af Energinet.dk anvendte forudsætninger gennemgås nærmere nedenfor under afsnit 5.

4.3 Synergier

4.3.1 Købersynergier

Energinet.dk har i værdiansættelsen af de regionale eltransmissionsnetselskaber inddraget 

såkaldte købersynergier. Ved købersynergier forstås i denne forbindelse fordele, som en 

hypotetisk køber af transmissionsselskaberne vil kunne realisere efter købet, og som 

køberen derfor er villig til at betale mere for end det, som fremkommer ved den blotte 

367 af 430



Side 25/62

27. JUNI 2012

anvendelse af DCF-modellen på transmissionsselskaberne. Energinet.dk (PwC) og KPMG 

har i den forbindelse oplyst, at det ikke er usædvanligt, at der i værdiansættelser af 

virksomheder, såsom transmissionsselskaberne, indgår forventninger til de synergier, der 

kan opnås.

Købersynergier kan efter min opfattelse indgå i opgørelsen af transmissionsselskabernes 

handelsværdi, hvis det kan dokumenteres, at en hypotetisk køber af 

transmissionsselskaberne ville være villig til at betale mere end, hvad der følger af 

anvendelsen af DCF-modellen på transmissionsselskaberne (dvs. den diskonterede værdi af 

den fremtidige indtjening i selskaberne). 

Det er en betingelse herfor, at det kan påvises konkret, at de pågældende synergier vil kunne

realiseres af en hypotetisk køber inden for en overskuelig tid, og at synergierne ikke er 

afhængige af forventninger om fremtidige forhold, hvis opfyldelse er for fjerne og usikre. 

Der må i den forbindelse stilles krav om, at købersynergiernes eksistens og størrelse kan 

dokumenteres eller sandsynliggøres under henvisning til objektivt konstaterbare forhold. 

Der henvises herved til beskrivelsen under afsnit 3.2.4 af rets- og taksationspraksis for 

indregning af forventningsværdi og andre fremtidige forhold ved opgørelsen af det 

eksproprieredes værdi.   

Hertil kommer, at da det er en betingelse for at indregne købersynergier ved 

værdiansættelsen af transmissionsselskaberne, at synergierne vil kunne realiseres af en 

(repræsentativ) hypotetisk køber, vil de synergier, som er særlige for netop Energinet.dk, 

ikke kunne indregnes ved fastsættelse af handelsværdien.

Værdien af købersynergierne udgør det beløb, som en hypotetisk køber må antages at ville 

betale mere end DCF-værdien, for at få andel i synergiværdierne. Der skal i den forbindelse 

tages hensyn til den eventuelle usikkerhed, der - selv om der som sådan er grundlag for at 

indregne en synergi - måtte bestå med hensyn til realisationen af synergierne eller værdien 

af synergierne. En usikkerhed omkring synergiernes værdi indebærer, at de må medregnes 

med et skønsmæssigt fastsat beløb (dvs. med en kursning), der må udmåles under 

hensyntagen til, hvad en hypotetisk køber må antages at ville betale henset til 

usikkerhederne.

Der skal dog endvidere bl.a. tages hensyn til, at det beløb, som den hypotetiske køber må 

antages at ville betale, normalt ville blive bestemt som led i forhandlingerne om den 

samlede pris for transmissionsnettene. En hypotetisk køber ville antageligvis normalt sikre 

sig en rimelig andel i den værdi, der lå i synergierne, således at værdien af synergierne ville 

blive delt i et bestemt forhold mellem køber og sælger. 
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Det betyder efter min mening, at købersynergier kun kan medregnes fuldt ud i prisen - dvs. 

til kurs 100 - hvis det sandsynliggøres, at synergien med meget betydelig grad af sikkerhed 

vil blive realiseret og have den angivne værdi, og at den ikke som led i forhandlingerne om 

prisen ville være blevet delt mellem køber og sælger. Hvis dette ikke kan sandsynliggøres, 

må synergien medregnes med en lavere kurs.

De anvendte forudsætninger for beregningen af synergier er gennemgået i afsnit 5.3.

4.3.2 Sælgersynergier og ulempeerstatning

Som det fremgår af afsnit 3.2.3 ovenfor kan der ved udmåling af ekspropriationserstatning 

efter omstændighederne blive tale om erstatning for andet tab end handelsværdien af det 

afståede, som ekspropriaten påføres ved ekspropriationen (en ulempeerstatning). Der er

mulighed for ved salget af transmissionsselskaberne at indregne en sådan ulempeerstatning,

hvis det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at dette tab vil indtræde som følge af 

salget af netselskaberne til staten.

Det almindelige erstatningsretlige princip om, at der ikke kan ydes erstatning for det samme 

tab to gange, fører imidlertid til, at sælgersynergierne ikke kan indregnes i prisen, hvis den

samme synergieffekt reelt allerede er indregnet som en købersynergi. Hvis f.eks. værdien 

af, at køberen kan sammenlægge transmissionsselskabernes indtægtsrammer, er indregnet i 

prisen, kan der ikke samtidig ske indregning af betaling for sælgernes tab af muligheden for 

at sammenlægge indtægtsrammerne.

Energinet.dk har oplyst over for mig, at der slet ikke er indregnet sælgersynergier/ulempe-

erstatning i værdiansættelsen, hvorfor jeg ikke finder anledning til at overveje dette 

spørgsmål yderligere her.

4.4 Tidspunktet for værdiansættelsen af transmissionsselskaberne

Det må overvejes, hvilket tidspunkt der efter de almindelige ekspropriationsretlige regler er 

relevant for fastlæggelse af værdien af de regionale transmissionsselskaber. Det følger i den 

forbindelse af de ekspropriationsretlige regler, at det er forholdene på tidspunktet for 

ekspropriationens meddelelse, der skal lægges til grund for værdiansættelsen. Dette

udgangspunkt er begrundet i, at ekspropriationens retsvirkninger indtræder fra dette 

tidspunkt.  

I udgangspunktet skal værdiansættelsen derfor ske på tidspunktet for selve ekspro-

priationens retsvirkning. 

Statens køberet og -pligt med hensyn til transmissionsselskaberne - der ikke udgjorde et 

ekspropriativt indgreb i sig selv - blev indført ved lov nr. 494 af 9. juni 2004, der trådte i 
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kraft den 1. januar 2005. Før dette tidspunkt havde staten alene en forkøbsret. Med 

lovændringen udgik transmissionsselskaberne reelt fra det almindelige marked. Af

forarbejderne til ændringen af lov om naturgasforsyning, som svarer til ændringen af 

elforsyningsloven på dette punkt, fremgår bl.a. følgende (bemærkningerne til § 2, nr. 36, i 

lovforslag (L 236) af 21. april 2004):

"Ved fastsættelse af prisen skal der tages højde for, at den foreslåede 

bestemmelse medfører, at der ikke vil være noget almindeligt marked for 

handel med de pågældende net eller ejerandele, fordi kun staten vil kunne købe 

dem. Da ejerne skal have fuld betaling, skal prisen derfor svare til, hvad der 

ville have været markedsprisen, såfremt den begrænsning i omsætteligheden, 

som den foreslåede bestemmelse indebærer, ikke var blevet indført."

Dette - og almindelige ekspropriationsretlige regler - fører efter min opfattelse til, at der ved 

vurderingen af transmissionsselskabernes værdi helt skal ses bort fra den indførte forkøbsret 

og købepligt ved værdiansættelsen, ligesom det ikke er retvisende eller krævet af 

almindelige ekspropriationsretlige regler at tage udgangspunkt i de regionale nets værdi ved 

hverken forkøbsrettens eller købepligtens indførelse.

Der skal af samme grund også ses bort fra den påvirkning af prisen, der måtte ske som følge 

af kravet om ejermæssig adskillelse mv. i lov nr. 466 af 18. maj 2011 og EU's 3. 

liberaliseringspakke.  

Af forarbejderne til den nævnte lov, der gennemfører EU's 3. liberaliseringspakke i dansk 

ret, jf. pkt. 2.7 i de almindelige bemærkninger til forslag (L 87) af 1. december 2010 til lov 

om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov 

om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi, fremgår, at Justitsministeriet har 

vurderet, at forslagets bestemmelser om ejermæssig adskillelse vil have karakter af 

ekspropriativt indgreb efter grundlovens § 73 for så vidt angår eksisterende 

eltransmissionsvirksomheder med net på mellem 100 kV og 200 kV, som på tidspunktet for 

forslagets ikrafttrædelse ikke er ejermæssigt adskilt fra elproduktions-, elhandels-,

gasproduktions- og gashandelsvirksomheder. 

Det kunne derfor overvejes, om tidspunktet for værdiansættelsen af de regionale 

eltransmissionsnet burde fastsættes til tidspunktet, hvor kravet om ejermæssig adskillelse 

skal være gennemført (marts 2012 dog for nogle selskabers vedkommende marts 2013).

Det fremgår imidlertid som tidligere nævnt af forarbejderne til § 35 i elforsyningsloven, jf. 

bemærkningerne til § 1, nr. 42, i lovforslag (L 236) af 21. april 2004, at pris og 

betalingsvilkår for statens overtagelse af ejerskab til transmissionsnettene som 

udgangspunkt må fastsættes ved frivillig aftale med ejerne (idet det dog forudsættes, at 

staten ikke betaler mere, end hvad der skulle betales ved ekspropriation).
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Ved indgåelse af en frivillig aftale må det tidspunkt, hvor retsvirkningerne af den frivillige 

aftale indtræder, efter min opfattelse lovligt kunne lægges til grund for værdiansættelsen. 

De indførte regler om ejermæssig adskillelse af transmissionsvirksomheder fra produktions-

og handelsaktiviteter, der blev indført ved lov nr. 466 af 18. maj 2011, jf. nu 

elforsyningslovens § 19 a og 19 b, ændrer efter min opfattelse ikke på, at der lovligt kan 

tages udgangspunkt i det nævnte aftalte overtagelsestidspunkt - i hvert fald ikke når dette

tidspunkt ligger før det tidspunkt, hvor kravet om ejermæssig adskillelse skulle være 

gennemført (ekspropriationens retsvirkningstidspunkt).

Energinet.dk lægger i de foreliggende udkast til aftaler op til, at de regionale 

transmissionsselskaber overtages med virkning fra den 1. januar 2012, og at prisen for 

selskaberne derfor må fastsættes med udgangspunkt i transmissionsselskabernes værdi på 

dette tidspunkt. I perioden fra 1. januar 2012 til aftalens indgåelse drives 

transmissionsselskaberne af de nuværende ejere på Energinet.dk's regning og risiko. Jeg er 

på den baggrund enig i, at tidspunktet for værdiansættelsen kan fastsættes til 1. januar 2012.

5. VÆRDIANSÆTTELSE AF DE REGIONALE TRANSMISSIONS-
SELSKABER

5.1 Forudsætningerne bag beregningen efter DCF-modellen

Som nævnt ovenfor afhænger en virksomheds hypotetiske markedsværdi efter DCF-

modellen i væsentligt omfang af forventningerne til den fremtidige indtjening. DCF-

modellen kan således udelukkende anvendes til at give en beregningsteknisk prognose for, 

hvad nutidsværdien af denne fremtidige indtjening udgør. Resultatet af modellen er 

udelukkende afhængig af de antagelser og forudsætninger, som anvendes. 

Energinet.dk har bedt PwC om at udarbejde en såkaldt fairness opinion, og Klima- Energi-

og Bygningsministeriet har bedt KPMG om det samme. Både PwC og KPMG har i de 

udkast til fairness opinions, som Kammeradvokaten er bekendt med, angivet et spænd for 

den rimelige markedsværdi inden for hvilket en pris af dem vil kunne betegnes som "fair"

(rimelig). Ved udtrykket "rimelig" forstår jeg en handelsværdi, der afspejler ligeværdig 

forhandling mellem en kyndig køber og sælger på et frit marked.

Jeg har noteret mig, at forskellen i spændet er meget betydelig (helt op mod 1 mia. kr.). 

Dette skyldes, at en værdiansættelse efter DCF-modellen som nævnt i vidt omfang 

afhænger af, hvilke antagelser og forudsætninger der indgår i beregningen. Værdien vil 

endvidere være afhængig af, hvilken såkaldt diskonteringsrente der anvendes. 
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Kammeradvokaten har ikke økonomisk indsigt, der vil gøre det muligt at efterprøve 

rigtigheden af alle de forudsætninger, der indgår i Energinet.dk's - dvs. PwC's 

værdiansættelse af selskaberne. Hertil kommer, at PwC og KPMG - således som jeg forstår 

de foreliggende udkast - ikke på alle punkter er enige om disse forudsætninger.

Hvis transmissionsselskaberne kunne prisfastsættes på baggrund af en normal forhandling, 

ville markedsprisen afhænge af de to parters vilje og forhandlingsposition. Afvigelserne og 

det store spænd i de foreliggende vurderinger fra PwC og KPMG ville derfor være af 

mindre betydning. I dette tilfælde må prisen imidlertid ikke overstige, hvad der ville blive 

udmålt ved en ekspropriation af transmissionsnettene. På den baggrund har der været 

betydelige overvejelser og undersøgelser forbundet med at gøre de anvendte antagelser og 

forudsætninger for værdiansættelsen så retvisende og realistiske som muligt.

Min undersøgelse af de forudsætninger, der indgår i DCF-modellen, har således taget

udgangspunkt i en vurdering af, om de principper, der gælder for udmåling af erstatning ved 

en ekspropriation, som er omtalt ovenfor i afsnit 3.2, er opfyldt. Det følger bl.a. af disse 

principper, at der kun vil kunne ydes erstatning for forhold, der kan forventes at blive 

realiseret i fremtiden, hvis det er overvejende sandsynligt, at forholdet vil blive realiseret. I 

den forbindelse er det ekspropriaten, der har bevisbyrden for, at det er tilfældet, og dennes 

udokumenterede forventninger tillægges ikke betydning, jf. afsnit 3.2.4.

I de følgende afsnit redegøres der for de væsentligste af de forudsætninger og antagelser, 

som indgår i både PwC's (Energinet.dk's) og KPMG's foreløbige fairness opinions, samt for 

min vurdering af disse.

5.2 Gennemgang af Energinet.dk's valg af forudsætninger ved gennemførelse af 
DCF-beregningen

5.2.1 Forudsigelser om den fremtidige udvikling i transmissionsselskaberne 

DCF-modellen indebærer som nævnt bl.a., at der skal foretages udregninger for en given 

periode, hvor pengestrømmene fra den omhandlede virksomhed bestemmes på årsbasis ud 

fra et budget for hvert år (herefter benævnt budgetperioden). Det har været overvejet, 

hvilken budgetperiode der rimeligvis kunne anvendes ved værdiansættelsen af 

netselskaberne.

Energinet.dk har lagt til grund, at da transmissionsselskabernes investeringer varierer meget 

fra år til år, er det væsentligt for en korrekt værdiansættelse, at der anvendes en lang 

budgetperiode. I værdiansættelsen af eltransmissionsselskaberne er der derfor anvendt en 

80-årig budgetperiode, hvilket efter Energinet.dk's tilkendegivelser er baseret på en 

forventet levetid på 40 år for netaktiverne, der fornys efter den første periode. For den 
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nærmere økonomiske betydning for værdiansættelsen af denne periode henvises til afsnit 

5.2.3 nedenfor.

Ifølge rets- og taksationsspraksis skal fremtidige indtægter over en ukendt periode som 

udgangspunkt kapitaliseres over en tidshorisont på 10 år, hvis det eksproprierede aktiv skal 

opgøres efter brugsværdien. Denne kapitaliseringsfaktor kan imidlertid ikke anvendes som 

udgangspunkt eller retningslinje i forhold til handelsværdien. Den kapitalisering, der er 

anvendt i rets- og taksationspraksis ved opgørelse efter brugsværdien, er desuden lineær og 

tager udgangspunkt i bruttoindtægter, hvilket ikke kan kombineres med DCF-modellen.

Ved opgørelse efter handelsværdien må der derfor tages udgangspunkt i, hvad der vil være 

en rimelig budgetperiode, hvis en hypotetisk køber skulle gennemføre værdiansættelsen.

Ved denne vurdering må på den ene side indgå, at det uundgåeligt vil være forbundet med 

en vis usikkerhed at udarbejde en prognose for udviklingen i en virksomhed over en

længere årrække i fremtiden. På den anden side må det indgå, at indtægter, udgifter og 

afskrivningsgrundlag i transmissionsselskaberne, der i hvert fald p.t. er undergivet intens 

offentlig regulering, har en større grad af forudsigelighed. Hertil kommer, at selvom DCF-

modellen i princippet inkluderer indtjeningen fra selskaberne i al fremtid, vil værdien af det 

forventede fremtidige cashflow over tid gradvist blive mindre, da dette skal diskonteres til 

nutidsværdi. Den usikkerhed, der uundgåeligt er stigende, når prognosen over den 

fremtidige udvikling gøres længere, vil derfor påvirke værdiansættelsen i stadig mindre 

omfang.  

På den baggrund er det min vurdering, at der ikke er grundlag i almindelige 

ekspropriationsretlige principper mv. for at tilsidesætte PwC og KPMG's samstemmende 

vurderinger, hvorefter en hypotetisk køber ved anvendelse af DCF-modellen på de ti 

transmissionsselskaber ville anvende en budgetperiode på 80 år. Afgørende må herefter 

være, om de forventede værdier, der indlægges i denne budgetperiode, er tilstrækkeligt

dokumenterede eller sandsynliggjorte.

5.2.2 Forventede driftsindtægter og -udgifter

Det er min opfattelse, at det fremtidige budget for de regionale transmissionsselskaber, der 

indgår i DCF-modellen, må tage udgangspunkt i det bedst mulige skøn over de indtægter og 

driftsomkostninger, som transmissionsnetselskaberne efter de gældende regler i 

indtægtsrammebekendtgørelsen mv. lovligt vil kunne oppebære årligt. Dette indebærer

bl.a., at indtægter og omkostninger må korrigeres for de faktorer, som efter 

indtægtsrammebekendtgørelsen med en vis sikkerhed vil påvirke indtægtsrammen (inflation 

mv.).
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Som nævnt ovenfor i afsnit 2.2.2 har jeg imidlertid ikke haft mulighed for at forholde mig i

detaljer til de enkelte selskabers indtægtsrammer og forrentning i de forudsatte beregninger 

fra PwC og KPMG. Jeg har gennemgået de indlagte forudsætninger i de foreliggende 

værdiansættelsesnotater fra PwC og KPMG, og jeg har ikke grundlag for at konkludere, at 

disse ikke repræsenterer et realistisk og troværdigt bud på udviklingen i indtægterne og 

driftsomkostningerne fremadrettet. Der henvises dog til den specifikke omtale af forskellige 

centrale parametre i de følgende afsnit.

For så vidt angår transmissionsselskabernes driftsindtægter og fremskrivningen heraf er der 

i værdiansættelsen taget udgangspunkt i selskabernes indtægtsrammer korrigeret for 

inflation. Energinet.dk har i den forbindelse valgt at budgettere indtægtsrammerne som én 

samlet indtægtsramme for alle transmissionsselskaberne sammenlagt. Dette indebærer en 

fordel, jf. herom afsnit 5.3.2 om de såkaldte indtægtsrammesynergier.

Energinet.dk har herudover oplyst, at en estimering af de fremtidige indtægter i selskaberne 

kompliceres af, at Energitilsynet ikke har taget stilling til transmissionsselskabernes 

indtægtsrammer og forrentning. Energinet.dk er under forhandlingerne med sælgerne af 

transmissionsselskaberne blevet gjort bekendt med, at flere af disse ikke har overholdt 

reglerne i indtægtsrammebekendtgørelsen om afvikling af differencer og om 

merforrentning. En eventuel konstateret merforrentning i perioden 2008-2011 indebærer 

efter de for perioden gældende regler i indtægtsrammebekendtgørelsen, at 

indtægtsrammerne skal nedsættes varigt. Energinet.dk forventer derfor, at Energitilsynet vil 

træffe afgørelse om varig nedsættelse af indtægtsrammerne for de berørte selskaber, hvilket 

har væsentlig betydning for de fremtidige indtægter i transmissionsselskaberne.

Det har været overvejet, hvordan risikoen for indtægtsrammereduktion skulle håndteres i 

den foreliggende situation, hvor selskaberne overtages af Energinet.dk. Selv om 

Energitilsynet endnu ikke har truffet afgørelse om reduktion af transmissionsselskabernes 

indtægtsrammer på baggrund af merforrentning, har det været min opfattelse, at der ved 

værdiansættelsen af de regionale transmissionsselskaber må foretages det bedst mulige skøn 

over, hvad en eventuel merforrentning på det foreliggende grundlag må antages at udgøre, 

og at det skønnede beløb må indgå som en indtægtsrammenedsættelse efter de af 

Energitilsynet anviste principper i værdiansættelsen.

Energinet.dk har i den forbindelse oplyst, at der - på baggrund af due diligence-

undersøgelserne i selskaberne - er foretaget et sådant bedste skøn over merforrentning og 

differencer i selskaberne, hvilket har ført til, at en skønnet reduktion af indtægtsrammerne 

som følge af den realiserede merforrentning hos de enkelte transmissionsselskaber indgår i 

værdiansættelsen. Herudover har Energinet.dk tilkendegivet, at de opnåede differencer i 

forbrugernes favør (gæld til forbrugerne) hos de regionale transmissionsselskaber vil blive 
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tilbageført til forbrugerne gennem prisreduktion, når overtagelsen af netselskaberne er 

gennemført.

Jeg har ikke mulighed for at kontrollere, om de gennemførte beregninger og indrømmede 

nedslag i købesummen er korrekte i denne henseende - dette henhører under KPMG - men

jeg har efter en gennemgang af de af Energinet.dk anvendte principper for opgørelse og 

indregning af merforrentningen ikke haft bemærkninger til disse. 

Med hensyn til de fremtidige indtægtsrammer i øvrigt bemærkes, at prisreguleringen af net-

og transmissionsvirksomhed har til formål at skabe incitamenter til øget effektivitet. Dette 

indebærer, at indtægtsrammerne for transmissionsselskaber fastlægges således, at rammen 

reduceres for hvert år, så hver virksomhed må foretage en løbende effektivisering for at 

holde omkostningerne inden for indtægtsrammen, jf. herved bl.a. pkt. 2 i de almindelige 

bemærkninger til lovforslag (L 234) af 29. april 1999. Fra og med reguleringsåret 2008 

udmelder Energitilsynet årligt individuelle effektiviseringskrav, jf. bekendtgørelse nr. 335 

af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, § 27, jf. § 26, stk. 1.

Energinet.dk har oplyst, at der er taget højde for Energitilsynets benchmarkanalyser og 

effektiviseringskravene ved fastlæggelse af de fremtidige indtægtsrammer.

I forhold til driftsomkostningerne bemærkes, at der i værdiansættelsen indgår fremtidige 

driftsomkostninger for transmissionsselskaberne fastlagt på baggrund af et såkaldt 

"normaliseret omkostningsniveau", der tilsyneladende fremkommer ved gennemsnit af 

driftsomkostningerne over perioden 2004 til 2011 (budgetterede), jf. PwC's 

værdiansættelsesnotat af 6. juni 2012, side 20 og side 52. Jeg har imidlertid noteret mig, at

det i forbindelse med gennemførelse af finansiel due diligence tilsyneladende har vist sig, at 

de faktiske realiserede omkostninger for 2011 var væsentligt højere end de budgetterede 

(ca. kr. 24 mio. højere). Energinet.dk vurderer imidlertid i de foreliggende udkast til 

værdiansættelse, at estimatet for det normaliserede omkostningsniveau fortsat er realistisk

på baggrund af en beregning for perioden 2009-2011.

Jeg må forstå Energinet.dk's værdiansættelse på dette punkt således, at det normaliserede 

omkostningsniveau tager højde for, at der kan forekomme ekstraordinære udsving i de 

enkelte år. De realiserede omkostninger for 2011 burde imidlertid efter min mening indgå i

en fornyet beregning af et gennemsnitligt normaliseret omkostningsniveau for årene 2004-

2011 (og ikke 2009-2011). Hvorvidt det oprindeligt estimerede omkostningsniveau fortsat 

udtrykker et realistisk omkostningsniveau fremadrettet, beror imidlertid i sidste ende på et 

økonomisk skøn, som jeg ikke har forudsætning for at efterprøve.

Ved overslag over de fremtidige driftsomkostninger har Energinet.dk herudover indregnet 1 

pct. årlig inflation og en årlig effektivisering på 0,5 pct. fra 2013 og frem svarende - efter 
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det oplyste - til den gennemsnitlige effektivisering for 2008-2012. Størrelsen på den 

forventede årlige inflation ligger uden for Kammeradvokatens opdrag, men den anvendte 

pct. er tilsyneladende i overensstemmelse med inflationens forventede indvirkning på 

indtægtsrammerne. 

5.2.3 De forudsatte investeringer

5.2.3.1 Indledning

Transmissionsselskabernes indtægtsrammer inkluderer udgifter til vedligeholdelse og 

"reinvesteringer". I modsætning hertil udløser "nødvendige nyinvesteringer" en forhøjelse 

af indtægtsrammen og forrentningsgrundlaget for selskabet i form af netaktiverne.

Nødvendige nyinvesteringer omfatter 1) nye anlæg, der tilfører det samlede anlæg 

nødvendig øget kapacitet og ydeevne, 2) væsentlige ændringer i den overordnede 

netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsyningssikkerheden, jf. planer for det 

fremtidige behov for transmissionskapacitet, som Energinet.dk udarbejder, 3) kabellægning 

af luftledninger, der enten gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden eller er 

godkendt i medfør af elforsyningslovens § 21, og 4) udskiftning og ændring af tilknyttede 

anlæg, i det omfang det er nødvendigt for anvendelsen af det nye kabelnet, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsens, § 2, nr. 19.

De forventede øgede omkostninger forbundet med gennemførelse af nødvendige 

nyinvesteringer vil blive fuldstændig udlignet ved den samtidige forøgelse af indtægts-

rammen efter de nærmere regler i indtægtsrammebekendtgørelsen. Nødvendige 

nyinvesteringer vil derfor - i modsætning til reinvesteringer - som udgangspunkt ikke have 

negativ effekt på den forventede indtjening fremover i selskaberne. Nyinvesteringer 

indebærer endvidere som nævnt en forhøjelse af forrentningsgrundlaget, hvilket indebærer 

større forrentning inden for merforrentningsloftet. Modsat, hvad der normalt er tilfældet, er

der er på den baggrund knyttet betydelige positive værdier til forventningerne om 

fremtidige nødvendige nyinvesteringer i de regionale transmissionsselskaber.

Energinet.dk's forslag til værdiansættelse inkluderer en række nødvendige nyinvesteringer. 

Overordnet kan disse deles op i 1) investeringer i forbindelse med kabelhandlingsplanen og 

2) yderligere nødvendige nyinvesteringer. For begge kategorier er det antaget, at de har en 

levetid på 40 år både i relation til afskrivninger og forlængelse af investeringsplan, jf. PwC's 

værdiansættelsesnotat af 6. juni 2012, side 57 ff. Da budgetperioden i den anvendte DCF-

model omfatter udviklingen af indtægter og udgifter for en 80-årig periode, fører det til, at 

kabelhandlingsplanen (men ikke andre nyinvesteringer) er medregnet to gange i

værdiansættelsen.
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Da de nødvendige nyinvesteringer i fremtiden i transmissionsselskaberne repræsenterer en 

meget betydelig del af værdiansættelsen, har jeg overvejet, om den medregning, der er 

foretaget heraf, kan anses som værende i overensstemmelse med de ekspropriationsretlige 

regler om medregning af forventninger til fremtidige forhold. Det afgørende for, om det er 

tilfældet, beror på, om det må betragtes som tilstrækkeligt sandsynligt, at de nævnte 

investeringer vil blive gennemført, jf. afsnit 3.2.4.

5.2.3.2 Kabelhandlingsplan, 132-150 kV - marts 2009 ("Kabelhandlingsplanen")

Den 4. november 2008 indgik partierne bag energiaftalen af 21. februar 2008 en aftale om 

retningslinjer for den fremtidige udbygning af det overordnede transmissionsnet i Danmark. 

I henhold til disse retningslinjer skal nye 132/150 kV-forbindelser lægges som kabler i 

jorden, ligesom det eksisterende 132/150 kV-luftledningsnet skal kabellægges i henhold til 

en sammenhængende kabelhandlingsplan. 

Kabelhandlingsplanen er således en netudviklingsplan for 132/150 kV transmissionsnettet, 

som fastlægger udviklingen af netstrukturen på baggrund af kabellægninger og det 

fremtidige behov for nye anlæg. De overordnede rammer for planen er efter det oplyste, 1) 

et fastlagt langsigtet 400 kV net, 2) at alle eksisterende 132/150 kV luftledninger nedtages i 

forhold til miljøbelastning og restlevetid uden reinvestering, og 3) at alle nye 

transmissionsledninger, uanset spændingsniveau, skulle lægges som kabler, hvilket betyder 

et nyt omkostningsniveau bestemt for alle fremtidige transmissionsprojekter. 

Energinet.dk har oplyst, at bruttoomkostningerne i kabelhandlingsplanen er beregnet til ca. 

kr. 14,5 mia. i faste 2008-priser. I værdiansættelsen af de regionale transmissionsselskaber 

er det af Energinet.dk forudsat, at kabelhandlingsplanen vil blive gennemført i perioden 

frem til 2030 med de heri forudsatte nødvendige nyinvesteringer for de ti 

transmissionsselskaber, og at dette vil medføre omkostninger i størrelsesordnen kr. 12,7

mia. (ekskl. NESA Net) i faste 2011 priser.

5.2.3.3 Andre investeringer end kabelhandlingsplanen

Udover de investeringer, der i kabelhandlingsplanen forudsættes gennemført, er der i 

værdiansættelsen af transmissionsselskaberne anslået ekstra omkostninger til andre 

nødvendige nyinvesteringer i størrelsesordenen kr. 2,0 mia. – 2,7 mia. 

Energinet.dk har i den forbindelse oplyst, at der er tale om et for konservativt estimat, når 

der i Dansk Energis investeringsbudget - udover investeringer relateret til kabelhandlings-

planen - kun er afsat kr. 58 mio. i 2010-priser til andre nødvendige nyinvesteringer i de 

kommende 40 år. Energinet.dk bygger bl.a. dette på, at der er anvendt kr. 1,5 mia. over blot 

en 5-årig periode fra 2005-2010 bl.a. i forbindelse med tilslutningsforbindelserne til 

havvindmølleparker, jf. PwC's værdiansættelsesnotat af 6. juni 2012, side 23. Energinet.dk 
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har redegjort for en række konkrete projekter, som efter Energinet.dk's opfattelse med høj 

grad af sandsynlighed vil blive gennemført.

Omkostningerne forbundet med gennemførslen af disse nyinvesteringer, der ligger udover 

dem, der forudsættes gennemført ved kabelhandlingsplanen, er estimeret til ca. kr. 2,0 mia. -

2,7 mia. Energinet.dk har dog anført, at da det ikke er sikkert, at alle de nævnte 

investeringer vil blive iværksat, er værdiansættelsen baseret på et konservativt estimat på

ca. kr. 1,5 mia.

5.2.3.4 Min vurdering

Som nævnt ovenfor beror inddragelse af antagelser om fremtidige investeringer i de 

regionale transmissionsselskaber på, om investeringerne vurderes at ville blive foretaget 

med høj grad af sikkerhed. Jeg har ikke de tekniske forudsætninger for at vurdere, om de 

investeringer, der er peget på, med høj sandsynlighed vil blive foretaget. Det bemærkes dog, 

at det - som det også fremgår af de i afsnit 3.2.4 nævnte domme - har betydning ved 

vurderingen heraf, om de fremtidige forhold udspringer af en bindende offentligretlig 

tilkendegivelse. 

Efter min opfattelse kan kabelhandlingsplanen ikke opfattes som en sådan, da planen ikke 

er retligt forpligtende for selskaberne. Selvom planen ikke er bindende, er den imidlertid i 

hvert fald udtryk for en fælles vedtagelse fra branchen og de regulerende myndigheder om, 

hvad der forudsættes af nødvendige nyinvesteringer. Denne reguleringsform er dog hyppigt 

anvendt på energiområdet, og det er mit indtryk, at sådanne planer også efterleves af 

branchen.

Efter min opfattelse må det imidlertid i sidste ende bero på en nærmere energifaglig 

vurdering af den sandsynlige prognose for udviklingen fremover i forhold til 

Kabelhandlingsplanen og de øvrige forudsatte investeringer, og om disse kan indgå i 

værdiansættelsen. Det materiale, der har dannet grundlag for værdiansættelsen af de

fremtidige investeringer, har været forelagt både Energistyrelsen og Klima, Energi- og 

Bygningsministeriet, og både ministeriet og styrelsen har over for mig tilkendegivet, at det 

på det foreliggende grundlag må lægges til grund, at de af Energinet.dk opregnede 

investeringer med høj grad af sandsynlighed vil(le) blive gennemført. 

På den baggrund - og med denne forudsætning - har jeg ikke bemærkninger til, at de 

pågældende investeringer er medregnet i værdiansættelsen. 
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5.2.4 Diskonteringsfaktoren (WACC'en)

5.2.4.1 Om diskonteringsfaktoren (WACC)

Som tidligere nævnt vil værdiansættelsen af de regionale transmissionsselskaber efter DCF-

metoden i høj grad være afhængig af, hvilken diskonteringsfaktor der anvendes. Denne

afspejler i modellen den risikopræmie, der er forbundet med at opnå de fremtidige 

indtægter. Modellen indebærer således, at de risici og usikkerheder, der forbundet med det 

fremtidige cashflow, skal afspejle sig i nutidsværdien via diskonteringsrenten.

Diskonteringsrenten er sammensat af et afkastkrav til den forudsatte egenkapitalen (dvs. 

ejernes afkastkrav) og et afkastkrav til den forudsatte fremmedkapital (dvs. långivernes 

afkastkrav) vægtet i deres indbyrdes forhold, også kaldet WACC ("Weighted Average Cost 

of Capital). En lav WACC-værdi er udtryk for, at det vil være forbundet med få 

kapitalomkostninger og lav risiko at opretholde det forudsatte cashflow i fremtiden. Dette 

fører til en højere nutidsværdi af det forudsatte cashflow.

For at kunne opgøre WACC’en kræves en forudgående fastlæggelse af de værdier, der skal 

indgå heri, herunder: rentesatsen, kapitalstrukturen (vægtet forhold mellem egen- og 

fremmedkapital), markedsrisikopræmien (forskellen mellem det forventede markedsafkast 

og den risikofrie rente) og beta (transmissionsselskabernes systematiske risiko, svarende til 

den relative risiko set i forhold til markedsrisikoen). 

Jeg bemærker, at spørgsmålet om fastlæggelse af den relevante WACC i første række beror 

på et økonomisk skøn over, hvad der er retvisende. Fastlæggelse af værdien for WACC har 

imidlertid overordentlig stor betydning for den endelige værdiansættelse og beror i nogen 

grad på en række mere almindelige antagelser (f.eks. renteniveau e.l.). I det følgende 

redegøres for de faktorer, som har givet mig anledning til overvejelser om forholdet til 

reglerne om udmåling af ekspropriationserstatninger, herunder kravet om dokumentation 

for tabet. 

5.2.4.2 Forudsigelse af renteniveauet

Som nævnt under afsnit 5.2.2 giver indtægtsrammereguleringen mulighed for, at ejerne af 

transmissionsselskaberne kan opnå et overskud (forrentning). Den maksimalt tilladte

forrentning svarer til den lange byggeobligationsrente med tillæg af 1 procentpoint. Da 

fastsættelse af diskonteringsrenten ved en værdiansættelse efter DCF-modellen imidlertid 

tager udgangspunkt i den risikofrie rente tillagt et risikotillæg, er spændet mellem den 

risikofrie rente og den lange byggeobligationsrente af central betydning for 

værdiansættelsen af de regionale transmissionsnet. Jeg henviser i den forbindelse til 

KPMG's notat af 16. juni 2011 vedrørende forholdet mellem den risikofrie rente og den 

lange byggerente ved værdiansættelse af de regionale eltransmissionsnet.
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I Energinet.dk's (PwC's) værdiansættelse af transmissionsselskaberne er der ved opgørelsen 

af WACC og forrentningssats taget udgangspunkt i to scenarier. I det ene scenarium er der 

taget udgangspunkt i dagens renteniveau3 for henholdsvis den risikofri rente og den lange 

byggerente, idet det her anføres, at det er det bedste udtryk for det forventede fremtidige 

renteniveau, og samtidigt er det grundlag for den forrentning og det afkast, som en investor 

vil kunne opnå på en alternativ investering ved at handle i dagens marked. I det andet 

scenarium er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig rente for såvel den risikofrie rente 

som den lange byggerente beregnet for en 6 måneders periode. 

Energinet.dk har hertil oplyst, at PwC anser anvendelse af en rente udtrykt ved dagens 

renteniveau for at være den altovervejende hovedregel ved værdiansættelse af 

virksomheder, fordi dagens renteniveau repræsenterer markedets bedste forudsigelse af 

fremtidens rente. På forespørgsel om, hvordan renteniveauet er fastsat i andre overdragelser 

konkret inden for energiområdet er det oplyst, at der efter PwC og Energinet.dk’s opfattelse 

også her tages udgangspunkt i de aktuelle renteniveauer og således ikke på f.eks. et 

gennemsnitligt niveau inden for en given periode. Dette har imidlertid ikke kunnet 

eftervises fuldstændig med konkrete eksempler, da en handelspris i kommercielle 

transaktioner ikke altid kan begrundes rationelt i en anvendelse af DCF-modellen.

Uanset, hvad der måtte være praksis i kommercielle transaktioner, ligger det under alle 

omstændigheder efter min opfattelse uden for, hvad der rimeligvis kan begrundes i

almindelige ekspropriationsretlige principper, at basere en udmåling af en 

ekspropriationserstatning, som inkluderer indregning af indtægter i princippet i en uendelig 

periode i fremtiden, alene på det renteniveau, der gælder på en - forekommer det - tilfældig 

dag. Efter min opfattelse må fastlæggelse af renteniveauet bero på et gennemsnit e.l., 

således at der - som det også er tilfældet andre steder i værdiansættelsen - tages højde for 

udsving i renteniveauet. 

Jeg forstår i den forbindelse KPMG's udkast til værdiansættelse således, at denne er baseret 

på et historisk gennemsnit af spændet mellem den risikofrie rente og den lange byggerente. 

Denne metode vil i en ekspropriationsretlig kontekst fremstå væsentlig mere retvisende og 

robust. Jeg anbefaler derfor, at der tages udgangspunkt heri.

5.2.4.3 Afkastkravet i øvrigt

Med hensyn til de øvrige faktorer i afkastkravet har jeg tillagt det vægt, at disse er 

fremkommet ved at sammenligne med bedst sammenlignelige virksomheder inden for 

eltransmission. I værdiansættelsen er det således f.eks. valgt, at der tages udgangspunkt i 

den gennemsnitlige kapitalstruktur og betaværdi i andre transmissionsselskaber, herunder 5 

3
Konkret den 21. maj 2012, jf. PwC værdiansættelsesnotat af 6. juni 2012, s. 81.
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europæiske (bl.a. Belgien, Spanien, Italien og Storbritannien) og otte oversøiske (bl.a. USA, 

Canada og Australien), jf. PwC værdiansættelsesnotat af 6. juni 2012, side 70 og 74.

Jeg har noteret mig, at de udvalgte sammenlignelige virksomheder er hjemhørende i lande, 

der ikke umiddelbart er sammenlignelige med Danmark. Det har været overvejet, om det 

var muligt at sammenligne med virksomheder, der må forventes i højere grad at ligne 

nordiske forhold - f.eks. svenske eller tyske selskaber (Vattenfall, E.ON. m.v.).

Energinet.dk har hertil oplyst, at der kun findes få europæiske, børsnoterede 

transmissionsselskaber, og at flere af de europæiske transmissionsselskaber, der rent faktisk 

er børsnoterede, også har uregulerede kommercielle aktiviteter, hvilket giver dem en anden 

risikoprofil end de regionale transmissionsselskaber. Dette har jeg som tidligere nævnt ikke 

forudsætninger for at bedømme, hvorfor jeg tager det oplyste til efterretning.

Energinet.dk har for så vidt angår den såkaldte beta-værdi, der repræsenterer den 

brancherisiko, der gælder for selskaberne, endvidere foretaget en sammenligning med de 

værdier, der indgår i Energitilsynets fastlæggelse af indtægtsrammer for 

naturgasdistributionsselskaber 2010-2013. Tilsynet har efter det oplyste i denne henseende

vurderet, at en beta-værdi i et interval på mellem 0,23 – 0,45 var rimelig for sådanne 

selskaber. Herudover har Energitilsynet i en afgørelse af 30. november 2009 (j.nr. 4/0920-

0303-0008) om EnergiGruppenJylland Varme A/S fastsat en beta-værdi på 0,20.

På denne baggrund og ud fra ovennævnte oplysninger kan jeg tiltræde, at valget af den 

anvendte betaværdi i Energinet.dk's værdiansættelse er et konservativt valg.

Med hensyn til den såkaldte markedsrisikopræmie har denne efter det oplyste over de 

senere år undergået en udvikling fra 3,8 og 4,0 pct. i 1998-2001, 4,4 og 4,9 pct. i 2002-

2010, til 5,4 pct. i 2011, jf. PwC værdiansættelsesnotat af 6. juni 2012, side 72. Det har 

været overvejet, om denne værdi skulle indregnes som et gennemsnit over en historisk 

periode eller ud fra den aktuelle værdi. Energinet.dk og PwC har ud fra en konservativ 

betragtning baseret sig på 5,4 pct., hvilket jeg ikke kan have bemærkninger til.

For så vidt angår fremmedkapitalen (gælden) i det hypotetiske fremtidige selskab har det 

været overvejet, om Energinet.dk's kreditvurdering - som virksomheden har i kraft af, at den 

er ejet af staten - skulle tillægges betydning ved fastlæggelse af afkastkravet. Dette kan 

imidlertid ikke være tilfældet, allerede fordi værdiansættelsen baserer sig på en hypotetisk 

køber i markedet og ikke Energinet.dk. Afkastkravet er derfor fastsat i overensstemmelse 

med sammenlignelige virksomheder (E.ON, Vattenfall).

Jeg lægger samlet set vægt på KPMG og PwC's samstemmende oplysninger, hvorefter de 

valgte parametre er retvisende for, hvad en typisk hypotetisk køber formentlig vil lægge til 

grund for en værdiansættelse af nettene. Der er - som det fremgår - ikke i min gennemgang 
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fremkommet forhold, der giver grundlag for at antage, at dette er uforeneligt med 

ekspropriationsretlige principper, fordi værdierne er urealistiske og ikke-retvisende.

5.2.5 Konklusion vedrørende anvendelse af DCF-metoden

DCF-modellen er som nævnt ovenfor den model, der med stor sandsynlighed ville blive 

anvendt af en hypotetisk køber ved værdiansættelse af transmissionsnetselskaberne, hvis 

selskaberne skulle handles på et frit marked (handelsværdien), jf. afsnit 4.2.2 ovenfor. 

Anvendelsen af modellen kræver økonomisk indsigt, og jeg kan derfor ikke forholde sig 

nærmere hertil. 

Min gennemgang af værdiansættelsen efter DCF-metoden har derfor navnlig taget 

udgangspunkt i, om de indlejrede antagelser og forudsætninger i modellen om den 

fremtidige udvikling i transmissionsnetselskaberne - der har stor betydning for 

værdiansættelsen - lever op til de almindelige ekspropriations- og erstatningsretlige 

principper om dokumentation for ethvert realiseret tab og en tilstrækkelig sandsynliggørelse 

af et fremtidigt forhold, forinden det kan medregnes, jf. afsnit 3.2.4

Det er i den forbindelse omvendt uundgåeligt - og derfor upåfaldende - at estimatet over de 

fremtidige indtægter og udgifter over en længere årrække fremover vil være forbundet med 

en vis usikkerhed. Efter en gennemgang af Energinet.dk's forudsætninger og antagelse er 

det imidlertid - med de modifikationer og forudsætninger, der er nævnt i ovenstående afsnit 

- overordnet set min vurdering, at de anvendte parametre i DCF-modellen synes at være

retvisende og realistiske, ligesom de synes at udtrykke en rimelig prognose for den 

fremtidige udvikling i transmissionsselskaberne, hvis disse ikke blev overtaget af 

Energinet.dk.

Jeg har derfor ikke grundlag for at antage, at den foreliggende værdiansættelse beregnet 

efter DCF-metoden ikke svarer til, hvad en hypotetisk køber ville kunne nå frem til - dog 

under forudsætning af, at der ikke anvendes "dagens rente", jf. afsnit 5.2.4.2.

5.3 Købersynergier

Energinet.dk's værdiansættelse inkluderer - ud over stand alone DCF-værdien af de 10 

transmissionsselskaber - også betaling for, at en hypotetisk køber ville kunne opnå synergier 

i form af såkaldte operationelle synergier og indtægtsrammesynergier. 

En del af de nævnte synergier forudsætter, at det inddrages i værdiansættelsen, at de 10 

transmissionsselskaber fusioneres. Der kan i den forbindelse rejses det spørgsmål, om 

medregning af sådanne synergier forudsætter, at fusion rent faktisk gennemføres inden 

transaktionen. Det er min opfattelse, at der ikke kan stilles krav herom. 
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Analysen går på, hvad en hypotetisk køber ville have betalt for nettene, og det er i den 

forbindelse en rimelig antagelse, at en køber vil betale lidt mere for at købe alle 10 

selskaber samlet end hver for sig. Jeg har dog overvejet, om selskaberne herved 

overkompenseres i strid med almindelige ekspropriationsretlige regler. Det mener jeg ikke 

er tilfældet. Jeg lægger vægt på, at selskaberne som alternativ til det koordinerede samlede 

salg kunne have fusioneret sig forud for salget og have realiseret nogle af synergierne.

Afgørende for spørgsmålet om medregning af synergier er imidlertid, at en hypotetisk køber 

efter Kammeradvokatens opfattelse ikke ville være villig til at betale hele værdien af 

synergien til sælgerne. I hvilken grad en hypotetisk køber bedømmes at ville være villig til 

at betale for en synergi afhænger navnlig af sandsynligheden for dennes realisation. 

Systematisk kan synergierne opdeles i henholdsvis operationelle synergier og 

indtægtsrammesynergier. Operationelle synergier er udtryk for sådanne fordele, som en 

hypotetisk køber af transmissionsselskaberne forventes at kunne realisere som følge af 

stordriftsfordele ved varetagelsen af drifts- og anlægsopgaver efter købet, og som køberen 

derfor er villig til at betale et yderligere beløb for (se afsnit 5.3.1).

5.3.1 Operationelle synergier

5.3.1.1 Modeller for de operationelle synergier

De operationelle synergier består af henholdsvis driftssynergier, dvs. værdier som følge af 

omkostningsreduktion på de drifts- og serviceydelser, der skal udføres i forbindelse med 

driften af transmissionsnetselskaberne, samt anlægssynergier, dvs. værdier som følge af 

omkostningsreduktion ved udførelse af anlægsopgaver for samme.

Det har i den forbindelse været overvejet, om de operationelle synergier, der fremkommer 

ved en sammenlægning af transmissionsselskaberne, kunne indregnes i overensstemmelse 

med den såkaldte "entreprenørmodel".

Denne model indebærer, at der efter fusionen af de 10 transmissionsselskaber etableres et 

koncernforbundet entreprenørselskab, som leverer drifts- og anlægsydelser til det 

sammenlagte transmissionsselskab mod betaling af en pris, der fastsættes med 

udgangspunkt i de 10 transmissionsselskabers omkostninger til opgaverne før fusionen, dog 

således at prisen ikke overstiger markedsniveauet. Herved realiserer entreprenørselskabet

der ikke er underlagt elforsyningslovens regler om indtægtsrammer og forrentningsloft - og

ikke transmissionsselskabet, der skal overholde disse regler - de synergier, der i form af 

stordriftsfordele mv. opstår ved fusionen af de 10 transmissionsselskaber. 

Efter min vurdering kan der imidlertid ikke indregnes operationelle synergier efter 

"entreprenørmodellen" i værdiansættelsen. Dette skyldes følgende:
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Realisation af synergier efter entreprenørmodellen forudsætter, at det sammenlagte 

transmissionsselskabs omkostninger til køb af drifts- og anlægsydelser fra entreprenør-

selskabet kan indregnes i det sammenlagte transmissionsselskabs priser. Kan omkost-

ningerne ikke indregnes i priserne, er der samlet set ikke opnået nogen synergieffekt for 

køberen, der som nævnt efter modellen forudsættes at eje både entreprenørselskabet og det 

sammenlagte transmissionsselskab. 

Efter elforsyningsloven § 69, stk. 1, skal transmissionsvirksomheders priser fastsættes under 

hensyn til virksomhedens nødvendige omkostninger til indkøb af energi, lønninger, 

tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger 

samt forrentning af kapital og hensyntagen til de andre indtægter, som opnås ved driften af 

den bevillingspligtige virksomhed. Ved "nødvendige omkostninger" forstås omkostninger, 

som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at 

opretholde en effektiv drift.  Energitilsynet kan efter elforsyningslovens § 77, stk. 4, træffe 

bestemmelse om, at en kollektiv elforsyningsvirksomhed skal ændre forbrugerpriserne, hvis 

virksomheden har foretaget en disposition, der ikke kan anses for rimelig for forbrugerne, 

og kan herunder bestemme, at virksomheden i nærmere angivet omfang skal anvende et 

overskud til ændring af priserne. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen i 

lovforslag (L 234) af 29. april 1999, at der sigtes til eksempelvis ulovlige dispositioner til 

fordel for sideordnede virksomheder og efter omstændighederne f.eks. også urimelige 

dispositioner ved forsyningspligtige virksomheders indkøb af elektricitet.  

Efter min opfattelse følger det af elforsyningslovens § 69, at det sammenlagte trans-

missionsselskab kun kan indregne omkostninger i priserne til køb af drifts- og 

anlægsydelser fra det entreprenørselskab, der etableres efter entreprenørmodellen, hvis der 

godtgøres en driftsøkonomisk begrundelse for, at drifts- og anlægsopgaverne skal udføres af

et koncernforbundet entreprenørselskab - frem for, at opgaverne forankres i interne enheder 

i det sammenlagte transmissionsselskab. Entreprenørselskabet opnår således en forrentning, 

der efter omstændighederne helt eller delvist kunne spares, hvis opgaverne blev udført som 

en intern enhed i det sammenlagte selskab. 

Hvis entreprenørmodellen skulle accepteres, måtte det godtgøres, at opdelingen mellem 

entreprenørselskab og transmissionsselskab ikke er en rent selskabsretlig konstruktion, der 

alene har til formål at undgå, at transmissionsselskabet opnår en merforrentning (for 

driftssynergiernes vedkommende) eller forhøje indtægtsrammen i transmissionsselskabet i

unødvendigt omfang (for anlægssynergierne vedkommende). Kammeradvokaten har ikke 

fundet grundlag herfor. 

Energinet.dk's (PwC's) indregning af operationelle synergier er derfor baseret på den 

såkaldte "megamodel", jf. side 29 ff og 279 ff i værdiansættelsesnotatet og i Bech-Bruuns 
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notat af 13. maj 2011 "Transform - vurdering af entreprenørmodel". Modellen indebærer, at 

den hypotetiske køber er en større energikoncern, hvori et koncernforbundet selskab 

(herefter "entreprenørselskabet") kan levere drifts- og anlægsydelser til de 10 

transmissionsselskaber, der fusioneres, og til koncernens øvrige selskaber. Energinet.dk har 

oplyst, at flere nationale og internationale energivirksomheder allerede i dag har indrettet 

sig sådan. Ved at betjene den samlede koncern kan entreprenørselskabet opnå 

stordriftsfordele ud over, hvad der kan opnås ved kun en fusion af transmissions-

selskaberne. 

Synergierne realiseres efter modellen af det koncernforbundne entreprenørselskab, der ikke 

er bundet af elforsyningslovens regler om indtægtsrammer og forretningsloft. Det 

fusionerede transmissionsselskabs omkostninger til ydelserne fra entreprenørselskabet 

betragtes efter modellen som en nødvendig omkostning i elforsyningslovens forstand, da 

det fusionerede transmissionsselskab ikke selv ville kunne realisere synergierne ved at 

udføre drifts- og anlægsopgaverne internt. Synergierne indregnes med et beløb, der svarer 

til, at entreprenørselskabet opnår en markedskonform avance på at levere ydelserne til det 

fusionerede transmissionsselskab. 

Det er - som nævnt - efter min mening en forudsætning for indregning af synergier efter 

megamodellen, at køberen er en koncern, hvor et entreprenørselskab vil kunne betjene både 

det sammenlagte transmissionsselskab og øvrige selskaber i koncernen.  Efter min 

opfattelse er det rimeligt at lægge til grund, at den hypotetiske køber af 

transmissionsselskaberne er en sådan større energikoncern. Jeg har lagt vægt på, at større 

aktører, der i forvejen er engageret på energiområdet, vil kunne opnå synergier, som andre 

mulige købere ikke vil kunne opnå. Jeg finder derfor, at det er en rimelig antagelse, at den 

hypotetiske køber, dvs. en større aktør på energiområdet, vil være villig til at betale mere 

for transmissionsselskaberne samlet i forhold til, hvad selskaberne kan sælges for hver for 

sig i fri handel.

Jeg er på denne baggrund enig med Energinet.dk i, at der kan indregnes synergier efter 

"megamodellen".

5.3.1.2 Opgørelse af værdien af de operationelle synergier

Det er en forudsætning for indregning af en markedskonform avance for 

entreprenørselskabet ved værdiansættelsen af de operationelle synergier, at prisen for 

entreprenørselskabets ydelser ikke kommer til at overstige de markedsmæssige priser for 

ydelserne. Det skyldes, at aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med 

andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, ifølge elforsyningslovens § 

46, stk. 1, skal indgås på markedsbestemte vilkår. 
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Energinet.dk skønner - for så vidt angår driftssynergierne - at det hypotetisk sammenlagte 

selskabs driftsomkostninger vil kunne reduceres med 12 pct. i forhold til summen af de 10 

transmissionsselskabers omkostninger, og at omkostningerne efter en større energikoncerns 

køb af selskaberne (megamodellen) vil kunne reduceres med 21 pct. i forhold til summen af 

de 10 selskabers omkostninger. 

Energinet.dk og PwC har lagt til grund, at en markedskonform avance udgør 5,9 pct. Denne 

procentsats svarer til den gennemsnitlige indtjening (EBIT-margin) for sammenlignelige 

selskaber inden for omkostningskategorierne administration, drift, facility management og 

it. Gennemsnittet er beregnet for 20 selskaber over en periode fra 2005 til 2009. Selskaber 

med en negativ EBIT-margin er ikke medtaget i beregningen af gennemsnittet, da PwC 

vurderer, at sådanne virksomheder på sigt vil ophøre med at være en del af industrien. Der 

henvises til værdiansættelsesnotatet, side 291 og 209. 

PwC's opgørelse af anlægssynergierne er foretaget med udgangspunkt i de 10 

transmissionsselskabers samlede anlægsinvesteringerne opgjort over 80 år, jf. afsnit 5.2.3

ovenfor. PwC forudsætter - baseret på Energinet.dk's vurdering på baggrund af historiske 

erfaringer - at en fusion af de 10 transmissionsselskaber vil indebære en 

omkostningsreduktion på 5 pct. Denne synergieffekt er i overensstemmelse med 

"megamodellen" ikke indregnet i den særskilte værdiansættelse af operationelle synergier, 

og kan alene tilgodeses i det omfang indtægtsrammereguleringen tillader det, jf. afsnit 5.3.2.

Anlægssynergierne er opgjort som et beløb svarende til, at køberkoncernens

entreprenørselskab opnår en markedskonform avance på at levere anlægsydelserne. PwC 

lægger til grund, at en markedskonform avance udgør 4,5 pct. Denne procentsats svarer

efter det af PwC oplyste til den gennemsnitlige indtjening (EBIT-marginen) for 

sammenlignelige selskaber i anlægsbranchen.

Jeg har ikke mulighed for nærmere at bedømme, om de anvendte avancer mv. er retvisende. 

Samlet set har jeg ikke grundlag for at antage, at metoden for opgørelse af de operationelle 

synergier ikke er i overensstemmelse med de almindelige principper for udmåling af 

ekspropriationserstatninger.

Endelig bemærkes det, at værdien af N1 A/S - der er ejet af og udfører driftsmæssigt og 

administrativt arbejde for fire af de regionale transmissionsselskaber - indgår implicit i

værdiansættelse af operationelle synergier. En køber af transmissionsselskaberne ville ikke

forvente at opnå den fulde operationelle synergi, hvis N1 A/S ikke samtidig blev overtaget, 

men dette selskab er omvendt ikke prissat særskilt under hensyn til de operationelle 

synergier. 

5.3.1.3 Kursning af synergierne
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Energinet.dk (PwC) har værdiansat drifts- og anlægssynergierne efter DCF-modellen. 

PwC's opgørelse af og værdiansættelse af de operationelle synergier er i nogen grad 

foretaget ud fra de samme forudsætninger, som er anvendt ved stand alone-

værdiansættelsen af de 10 transmissionsselskaber. Det gælder bl.a. det fremtidige budget for 

de 10 selskaber. 

Jeg bemærker hertil, at opgørelsen af de operationelle synergier i vidt omfang er baseret på 

PwC's og Energinet.dk's skøn over, hvilke besparelser der vil kunne opnås ved en fusion og 

en hypotetisk købers overtagelse af selskaberne. Et sådant skøn er i sagens natur forbundet 

med usikkerheder. Det gælder i særdeleshed skønnet over, hvilke besparelser der vil kunne 

opnås efter den hypotetiske købers overtagelse af selskaberne. I almindelighed kan 

usikkerhederne føre til både højere og til lavere besparelser, mens det i enkelte andre 

henseender - f.eks. omkostninger til driftscentral - er mere sandsynligt, at besparelserne 

bliver mindre end antaget. 

Jeg har ikke mulighed for at efterprøve PwC's og Energinet.dk's skøn over de fremtidige 

besparelser, men det er indtrykket, at der knytter sig større risici til realisationen af 

synergierne end til realisationen af pengestrømme fra driften af transmissionsselskaberne,

hvis indtægter er bestemt ved lov. Den usikkerhed, der er forbundet med de foretagne skøn, 

må i relevant omfang inddrages ved fastsættelsen af den kurs, hvormed synergierne 

indregnes i prisen på transmissionsselskaberne.

Energinet.dk og PwC har indregnet de operationelle synergier med kurs 60 i deres 

værdiansættelse med den begrundelse, at der synes at være en relativt lav risiko forbundet 

med realisation af synergierne, ligesom synergierne må betragtes som generiske. Det er på 

den baggrund Energinet.dk's opfattelse, at indregning til kurs 60 er udtryk for en 

konservativ værdiansættelse. PwC har oplyst, at der ved sammenlignelige transaktioner er 

betalt kurs 100 (eller mere) for synergier.

Der kunne rejses det spørgsmål, om de mange usikkerheder ved opgørelsen af værdien af 

synergierne og i forhold til disses realisation i det forudsatte niveau burde føre til, at 

Energinet.dk afstod fra at indregne disse i værdiansættelsen. Det er imidlertid ikke ukendt i 

ekspropriationsretlig praksis, at der ved opgørelsen af tab, som det er vanskeligt at opgøre,

skal foretages et samlet skøn. Den usikkerhed, der er knyttet til opgørelsen af synergierne 

kan derfor efter min opfattelse ikke i sig selv føre til, at medregning af disse er udelukket. 

Det følger dog af almindelige ekspropriationsretlige regler og principper, at synergierne må

indregnes i værdiansættelsen med et beløb, der til fulde tager højde for de nævnte

usikkerheder, der er forbundet med realisationen af synergierne. 

En sådan skønsmæssig fastsættelse kan efter min opfattelse passende foretages ved valget af 

den kurs, hvormed synergierne indregnes i værdiansættelsen af transmissionsselskaberne. I 
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det omfang de ovennævnte usikkerheder ikke er afspejlet i forudsætningerne for DCF-

værdiansættelsen af synergierne, herunder f.eks. valget af diskonteringsfaktor, må de i 

stedet inddrages ved denne skønsmæssige kursning af synergierne.  Ved valget af kurs må 

det omvendt også indgå, at manglende realisation af de forudsatte besparelser teoretisk 

ifølge megamodellen i et vist omfang i første række vil føre til en reduktion af de synergier, 

der ikke indregnes i værdiansættelsen gennem højere afregningspris overfor 

transmissionsselskaber (dog kun op til markedsprisen for de pågældende ydelser).

Fastsættelse af den kurs, hvormed synergierne indregnes, beror i sidste ende på et samlet 

skøn. Det er på baggrund af de foreliggende oplysninger om usikkerhederne min opfattelse, 

at synergierne skønsmæssigt bør indregnes med en kurs, der ligger tæt på ligedeling af 

værdien mellem køber og sælger. En kurs på 60 kan på denne baggrund ikke anses for

uforenelig med de foreliggende usikkerheder.

5.3.2 Indtægtsrammesynergier mv.

5.3.2.1 Energinet.dk's indregning og værdiansættelse 

Energinet.dk (PwC) har ved værdiansættelsen af de regionale transmissionsselskaber 

indregnet såkaldte indtægtsrammesynergier. Synergierne fremkommer ved, at de enkelte 

transmissionsselskabers forrentning varierer betydeligt fra hinanden, og at nogle selskaber 

har en forrentning, der ligger under forrentningsloftet, mens andre ligger over 

forrentningsloftet. Det vil derfor være muligt for en hypotetisk køber, der ønsker at udnytte 

indtægtsramme og forrentningsloft fuldt ud, at opnå indtægtsrammesynergier ved en fusion 

af transmissionsselskaberne og en efterfølgende sammenlægning af indtægtsrammerne.  

Der er ikke foretaget kursning af indtægtsrammesynergierne, da risikoen for ikke at opnå 

synergierne ifølge Energinet.dk ville være meget begrænset. PwC har opgjort værdien af 

indtægtsrammesynergierne til 720-734 mio. kr., jf. værdiansættelsesnotatet, side 13 f. Det 

fremgår imidlertid af værdiansættelsesnotatet, side 30, at der heri også indgår "effekt af 

reduktion af omkostninger og investeringer (som følge af synergier, der primært tilfalder 

forbrugerne)". De rene indtægtsrammesynergier udgør ifølge PwC 548-583 mio. kr. 

Jeg har ikke forudsætninger for at kontrollere beregningerne over værdien af, at ikke alle 

selskaber i dag udnytter indtægtsrammer og forrentningsloft fuld ud. 

En afgørende forudsætning for indregning af værdien af en sammenlægning af de ti 

regionale transmissionsnets indtægtsrammer er, at de ti transmissionsselskaber fusionerer

og sammenlægger deres indtægtsramme. Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 

10, at Energitilsynet ved fusion af en eller flere transmissionsvirksomheder og 

sammenlægning af bevillingsområderne til ét bevillingsområde beregner en ny 

388 af 430



Side 46/62

27. JUNI 2012

indtægtsramme og en ny reguleringspris og et nyt rådighedsbeløb. Den nye indtægtsramme 

kan ikke overstige summen af de hidtidige indtægtsrammer ved uændret aktivitet.

Energitilsynets praksis er tilsyneladende, at der ved beregningen det sammenlagte 

transmissionsselskabs nye indtægtsramme ville blive foretaget en sammenlægning af de 10 

regionale transmissionsselskabers hidtidige indtægtsrammer. Under denne forudsætning er

jeg er enig i, at risikoen for ikke at opnå synergierne som følge af den regulatoriske 

sammenlægning må betragtes som er begrænset, og at synergierne derfor kan indregnes 

med kurs 100. 

Det må endvidere lægges til grund, at de af Energinet.dk inkluderede indtægtsramme-

synergier også omfatter effekten af de besparelser på omkostningerne, der forudsættes 

fremadrettet som følge af sammenlægningen af de ti selskaber (stordriftsfordele mv.). Det 

gælder dog kun indtil det nye (hypotetisk) sammenlagte selskab opnår en forrentning 

svarende forrentningsloftet.

Jeg har ikke mulighed for at bedømme den beregningstekniske opgørelse af denne 

synergieffekt, men bemærker det er en forudsætning for indregning af disse, at sælgerne 

ikke herved opnår betaling for den samme synergieffekt, som de modtager betaling for ved 

opgørelsen af de operationelle synergier. I givet fald ville dette stride mod det almindelige 

erstatningsretlige princip om, at der ikke ydes dobbeltkompensation. Forskellen mellem de 

to synergier er imidlertid, at indtægtsrammesynergierne fremkommer ved besparelser på 

omkostningerne i det (hypotetiske) sammenlagte og indtægtsregulerede 

transmissionsselskab, hvorimod de operationelle synergier repræsenterer den avance, et 

koncernforbundet entreprenørselskab kan opnå ved at levere drifts- og anlægsydelser. Der 

henvises om de operationelle synergier til afsnit 5.3.1.1 ovenfor. 

For så vidt angår kursningen har Energinet.dk oplyst, at risikoen forbundet med at opnå de 

pågældende besparelser på driftsomkostningerne vurderes at være lav, og at hvis skønnet 

over omkostningsreduktionen ved en fusion af de 10 selskaber måtte vise sig at være for 

optimistisk, vil effekten af omkostningsreduktionen i vidt omfang være uændret, idet 

reduktionen af driftsomkostningerne - som følge af forrentningsloftet - alligevel ikke kan 

indregnes fuldt ud i budgettet for det hypotetisk sammenlagte selskab.

Jeg forstår denne risikoanalyse således, at dersom de påtænkte besparelser ikke kan opnås, 

ville en hypotetisk køber inden for indtægtsrammen kunne hæve prisen og opnå samme 

forrentning, som forudsat. Jeg har ikke mulighed for at efterprøve de beregninger, der ligger 

til grund for denne analyse. 
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5.3.3 Konklusion - vurdering af værdiansættelsen af købersynergier

Jeg finder, at de anvendte principper for medregning af operationelle synergier og 

indtægtsrammesynergier er forenelige med almindelige ekspropriationsretlige principper 

om udmåling af erstatning. Jeg har ikke mulighed for nærmere at efterprøve de økonomiske 

skøn og vurderinger, der er forbundet med opgørelsen af synergierne. 

Der er en række usikkerheder forbundet med realisationen og værdien af synergierne -

navnlig de operationelle synergier - hvilket der må tages behørigt hensyn til i kursen. Det er 

mit indtryk, at der ved indregningen af synergierne i Energinet.dk's værdiansættelse er taget 

hensyn til disse usikkerheder i den samlede vurdering. Jeg har ikke grundlag for at 

tilsidesætte denne vurdering.

5.4 Sælgersynergier og ulempebetaling

En "sælgersynergi" er udtryk for betaling for et tab af en fordel e.l., som sælgeren ville have 

kunnet realisere, hvis overtagelsen ikke havde fundet sted. Det almindelige 

erstatningsretlige princip om, at der ikke kan ydes erstatning for det samme tab to gange, 

fører imidlertid til, at sælgersynergier ikke kan indregnes i Energinet.dk's værdiansættelse, 

hvis den effekt, der ønskes erstattet, reelt allerede er indregnet som en købersynergier, fordi 

en hypotetisk køber ville betale for at opnå samme effekt.

Det fremgår af (side 35) i værdiansættelsesnotatet fra PwC, at PwC ikke har indregnet 

sælgersynergier i værdiansættelsen. Uanset, at der i notatet andetsteds (på side 299) er 

omtalt en ulempeerstatning i anledning af, at sælgerne skal genetablere deres RTU'er, 

lægger jeg derfor til grund, at der ikke indgår ulempeerstatning i prisfastsættelsen. 

6. INTEGRATIONS- OG OVERGANGSAFTALER

6.1 Baggrunden for integrations- og overgangsaftalerne

De dele af transmissionsnettet, som i dag ejes af FynsNet 150 kV A/S, 

Transmissionsselskabet 132 kV, Transmissionsselskabet-Net 132 kV A/S og Vestjysk Net 

150 kV A/S, kan ikke umiddelbart efter Energinet.dk's erhvervelse af nettet integreres i 

Energinet.dk's virksomhed. Energinet.dk har for disse dele af nettet behov for bistand til 

integration.

Det er derfor en forudsætning for Energinet.dk's overtagelse af transmissionsnettet, at 

Energinet.dk sikres bistand til integration af nettet i Energinet.dk's virksomhed. De nærmere 

vilkår for ydelser til integration fastsættes i såkaldte integrationsaftaler mellem 

leverandøren af ydelserne og Energinet.dk.
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Indtil nettet er integreret i Energinet.dk's virksomhed, har Energinet.dk endvidere behov for 

bistand til driften af nettet. Det er derfor også en forudsætning, at Energinet.dk i en 

overgangsperiode sikres bistand til en række driftsrelaterede ydelser. De nærmere vilkår for 

ydelser til drift fastsættes i såkaldte overgangsaftaler mellem leverandøren af ydelserne og 

Energinet.dk.

Energinet.dk vil indgå integrationsaftaler og overgangsaftaler med:

- FynsNet A.m.b.a. for så vidt angår transmissionsselskabet FynsNet 150 kV A/S 

- SEAS-NVE Holding A/S for så vidt angår Transmissionsselskabet 132 kV og 

Transmissionsselskabet Net 132 kV A/S

- Vestjyske Net Service A/S for så vidt angår transmissionsselskabet Vestjysk Net 150 

kV A/S.

6.2 Spørgsmålet om udbud

Det har været overvejet, om de indgåede overgangsaftaler mellem sælgerne og Energinet.dk 

forudsatte konkurrenceudsættelse efter udbudsreglerne. 

I et notat af 30. marts 2012 til Energinet.dk har jeg vurderet, at integrations- og 

overgangsaftalerne formentlig kan indgås med de hidtidige driftsselskaber uden afholdelse 

af udbud. Afgørende for dette spørgsmål er, om aftalerne må anses for uadskilleligt 

forbundet med selve transaktionen, og om hovedformålet med aftalerne er transaktionens 

gennemførelse.

I notatet konkluderede jeg følgende:

"Sammenfattende er det min vurdering, at virksomhedsoverdragelserne og 

tjeneydelsesaftalerne formentlig kan anses for at være uadskilleligt forbundne, således at de 

udgør en udelelig helhed, og at hovedformålet med aftalerne er virksomhedsoverdragelsen. 

Hverken virksomhedsoverdragelsen eller tjenesteydelsesaftalerne vil herefter være 

udbudspligtige. 

Det kan dog ikke afvises, at Klagenævnet for Udbud og domstolene vil nå frem til, at 

tjenesteydelsesaftalerne kan adskilles fra virksomhedsoverdragelserne, og at 

tjenesteydelsesaftalerne dermed er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets regler.

Ud fra et forsigtighedsprincip bør Energinet.dk derfor indrykke en bekendtgørelse om 

frivillig forudgående gennemsigtighed i EU-tidende og afholde en standstill-periode på 10 

dage fra offentliggørelsen af bekendtgørelsen."
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Om baggrunden for denne konklusion anførtes bl.a. følgende i notatet:

"Derimod vil tjenesteydelsesaftalerne isoleret set være omfattet af 

forsyningsvirksomhedsdirektivet … 

Idet der således er tale om en række blandede kontrakter, der både indeholder ydelser, som 

er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, og dele som hverken er omfattet af 

forsyningsvirksomhedsdirektivet eller udbudsdirektivet, må spørgsmålet om udbudspligt 

afgøres på baggrund af de i afsnit 4 gengivne retningslinjer. 

Afgørende for vurderingen af udbudspligten er herefter, (1) om ydelserne er uadskilleligt 

forbundne og udgør en udelelig helhed, og i givet fald (2) om hovedformålet for de 

blandede aftaler er virksomhedsoverdragelsen eller tjenesteydelsesaftalerne. 

For en ordens skyld fremhæver jeg, at EU-Domstolen ikke har taget stilling til, om det er en 

forudsætning for anvendelsen af restpraksis om blandede kontrakter, jf. afsnit 4, at der er 

tale om et og samme aftaledokument eller om det er tilstrækkeligt, at der blot er tale om et 

samlet aftalegrundlag.

Efter det oplyste, har Energinet.dk besluttet at tilrettelægge overdragelsen af 

transmissionsselskaberne således, at tjenesteydelsesaftalerne vil indgå som et integreret led 

i den samlede overdragelse. Dette er formentlig tilstrækkeligt til at sikre, at udbudspligten 

skal vurderes samlet og ikke isoleret set for tjenesteydelsesaftalerne. For at sikre 

holdbarheden af den af Energinet.dk valgte løsning, bør det fremgå klart af 

tjenesteydelsesaftalerne, at der er tale om et samlet aftalegrundlag, og at aftalerne indgås 

som et integreret led i virksomhedsoverdragelsen. 

Hvad angår spørgsmålet om udelelig helhed/uadskillelighed bemærkes herudover, at der på 

den ene side næppe er noget til hinder for, at andre end sælgeren af det konkrete regionale 

transmissionsselskab kan varetage i al fald nogle af opgaverne omfattet af 

tjenesteydelsesaftalerne. Det kunne eksempelvis være et andet driftsselskab.

Det fremgår da heller ikke af det tredje el-liberaliseringsdirektiv som implementeret i 

elforsyningsloven, at det er en betingelse for overdragelserne, at der samtidig indgås en 

tjenesteydelsesaftale med sælgeren af transmissionsselskabet.

I samme retning peger det forhold, at der er tale om en overgangsordning, jf. i den 

forbindelse EU-Domstolens udtrykkelige bemærkninger herom i sag C-215/09, Mehiläinen 

Oy.

På den anden side taler en række objektive forhold for, at det kan anses for at være 

nødvendigt med en og samme aftalepart …

Såfremt der i de enkelte tilfælde er særlige tekniske grunde eller lignende, der bevirker, at 

det vil være vanskeligt for andre driftsselskaber at udføre ydelsen, bør dette også 

fremhæves i aftalegrundlaget, idet det vil gøre argumentationen om uadskillelighed mere 

robust.

Hertil kommer, at EU-Domstolens ganske strenge vurdering i sag C-215/09, Mehiläinen 

Oy, muligvis kan være begrundet i, at den konkrete transaktion i al fald for en umiddelbar 

betragtning havde til formål at omgå udbudsreglerne.
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Samlet set taler meget for, at virksomhedsoverdragelserne og tjeneydelsesaftalerne kan 

anses for at være uadskilleligt forbundne, således at de udgør en udelelig helhed. I lyset af 

den seneste udvikling i EU-Domstolens praksis, hvorved kravene til at undlade udbud af 

accessoriske ydelser er blevet skærpet betydeligt, kan dog ikke afvises, at Klagenævnet for 

Udbud og domstolene vil nå til et andet resultat.

Tjenesteydelsesaftalerne skal følge samme regler i relation til udbudspligten som 

virksomhedsoverdragelsen (dvs. der er ikke udbudspligt), hvis det må lægges til grund, at 

hovedformålet med aftalerne er virksomhedsoverdragelsen. 

Ved vurderingen af hovedformålet med aftalerne skal det fremhæves, at overdragelsen af 

transmissionsselskaberne sker til opfyldelse af kravene i det tredje el-liberaliseringsdirektiv 

som implementeret i elforsyningsloven, og at indgåelse af de pågældende 

tjenesteydelsesaftaler kun er relevant, fordi de pågældende transmissionsselskaber skal 

overdrages til Energinet.dk, hvortil kommer, at betalingen for overdragelsen af 

transmissionsselskaberne efter de foreliggende oplysninger må antages at være af 

væsentligt højere end vederlaget for tjenesteydelserne. 

På denne baggrund må hovedformålet antages at være overdragelsen af de regionale 

transmissionsselskaber til Energinet.dk og ikke den tidsbegrænsede levering af 

tjenesteydelser til Energinet.dk i en overgangsperiode …

Tjenesteydelsesaftalerne er dermed næppe udbudspligtige, hvis den af Energinet.dk valgte 

fremgangsmåde følges. 

Også her er det naturligvis vigtigt at være opmærksom på, om der i de konkrete 

tjenesteydelsesaftaler er særlige forhold, der bevirker, at hovedformålet med 

aftalegrundlaget ikke længere kan siges at være virksomhedsoverdragelsen."

6.3 Generelt om integrations- og overgangsaftalerne

Aftalerne træder i kraft ved parternes underskrivelse og løber i 3 år. Det er den tid, 

Energinet.dk skønner, at det tager, før transmissionsnettet er integreret, og Energinet.dk kan 

overtage driften af nettet. Dog sker der nedtrapning af ydelserne i år 3 af denne periode, og 

leveringsperioden er for enkelte ydelser endnu kortere.

Bestemmelserne i de tre integrationsaftaler er i det væsentlige enslydende. Det samme 

gælder bestemmelserne i de tre overgangsaftaler. Begge typer aftaler indeholder sædvanlige 

aftalevilkår om ydelser, vederlag, misligholdelse, force majeure, fortrolighed, lovvalg og 

tvister.   

Min gennemgang af aftalerne har været fokuseret på, om staten som følge af ikke-

markedskonforme vilkår reelt kommer til at betale mere for overtagelse af 

transmissionsnettet, end hvad der er forudsat i aktieoverdragelsesaftalen med tilhørende 

bilag. Det er først og fremmest vilkårene for leverandørernes ydelser og Energinet.dk's 

vederlag for dem, som i den forbindelse er relevante - herom i det følgende.
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6.4 Ydelserne

I henhold til integrationsaftalerne skal leverandørerne bistå Energinet.dk med ombygning af 

transmissionsnettet, så det kan integreres i Energinet.dk's virksomhed. Bistanden opdeles i 

følgende ydelser:

- rådgivning

- planlægning

- træning og uddannelse af Energinet.dk's medarbejdere

- deltagelse i den konkrete udførelse af ombygningen.

I henhold til overgangsaftalerne skal leverandørerne yde bistand til driften af 

transmissionsnettet for at sikre, at forsyningssikkerheden og forsyningskvaliteten i 

transmissionsnettet kan opretholdes i forbindelse med overtagelsen. Bistanden opdeles i 

følgende ydelser:

- overordnede planlægnings- og opfølgningsydelser

- overvågnings- og beredskabsydelser

- udførelse af planlagte drifts- og anlægsopgaver 

- vedligehold, udbedring af skader og havarier samt flytninger 

- driftsledelse

Ydelserne er nærmere specificeret i aftalerne og i bilag til aftalerne. 

Det fremgår af overgangsaftalerne, at niveauet for ydelserne og omfanget af de ressourcer, 

som skal allokeres til levering af ydelserne, som udgangspunkt skal svare til - og ikke kan 

overstige - det niveau og omfang, som har været nødvendigt for drift m.v. af 

transmissionsnettet i perioden forud for Energinet.dk's overtagelse af nettet. 

Der er i overgangsaftalerne taget højde for, at niveau og omfang af Energinet.dk's løbende 

behov for driftsmæssige ydelser kan vise sig at være et andet, end parterne forventer. 

Såfremt der viser sig et behov for, at niveauet eller omfanget af ydelserne skal overstige det 

hidtidige niveau eller omfang, er leverandørerne berettiget til at kræve særskilt betaling 
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efter nærmere aftale med Energinet.dk. Betalingen skal være baseret på de hidtidigt aftalte 

priser for tilsvarende ydelser.

Viser det sig omvendt, at niveauet eller omfanget af ydelserne skal være mindre end det 

hidtidige niveau eller omfang, er Energinet.dk berettiget til en reduktion af ydelserne og 

dermed en reduceret betaling for ydelserne.

For så vidt angår løbende driftsmæssige ydelser skal Energinet.dk godkende væsentlige 

omkostninger, som ikke er en følge af den daglige drift eller aftalte vedligeholdelser, eller

som ikke kan anses for at være rimelige og sædvanlige.

6.5 Prissætning

Prisen på de enkelte ydelser i overgangsaftalerne er specificeret i et prisbilag til hver af 

aftalerne. Det fremgår heraf, at Energinet.dk's samlede omkostninger til driftsrelaterede 

ydelser (inkl. forhandlede lejeaftaler) anslås til ca. 40 mio. kr. pr. år for alle tre 

overgangsaftaler tilsammen. 

Prisen på ydelserne i integrationsaftalerne er også specificeret i særskilte prisbilag. 

Ydelserne til integration vil blive afholdt efter regning, og i prisbilagene er der fastsat

timepriser for forskellige personelkategorier (f.eks. projektchef, projektleder og ingeniør)

og enhedspriser for materiel.

6.6 Vederlag m.v.

Integrationsaftalerne og overgangsaftalerne indeholder vilkår for leverandørernes 

budgettering af ydelserne samt opgørelse og fakturering af det vederlag, som Energinet.dk 

skal betale. 

Leverandørerne skal forud for levering af ydelserne udarbejde og fremsende et budget til 

Energinet.dk for levering af ydelsen. Leverandørerne skal løbende følge op på budgettet og 

orientere Energinet.dk om afvigelser i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Leverandørerne skal opdele fakturaer pr. station og pr. linje og skal i sine fakturaer til 

Energinet.dk specificere prisen ud på de enkelte ydelseskategorier. På Energinet.dk's 

anmodning skal leverandørerne udlevere den underliggende skriftlige dokumentation for 

faktureringen.

Hvor vederlaget beregnes efter medgået tid, skal hver medarbejder hos leverandørerne

løbende føre et timeregnskab, og leverandørerne skal efter anmodning fra Energinet.dk 

udlevere en oversigt over tidsforbruget. Leverandørerne skal i fakturaer til Enerignet.dk,

som er baseret på medgået tid, angive et timeregnskab opdelt på funktion og medarbejder.
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6.7 Vurdering af integrations- og overgangsaftalerne

Kammeradvokatens undersøgelse af integrations- og overgangsaftalerne har som nævnt 

fokuseret på at sikre, at staten ikke som følge af vilkår i aftalerne kommer til at betale mere

for overtagelse af transmissionsnettet, end hvad der er forudsat i aktieoverdragelsesaftalen 

med tilhørende bilag.   

Kammeradvokaten har med det fokus undersøgt, om aftalevilkårene forekommer rimelige 

og som udtryk for en forhandling mellem ligeværdige parter.

Det er vurderingen, at aftalevilkårene er rimelige og i al væsentlighed regulerer forholdet 

mellem parterne på en hensigtsmæssig måde. Kammeradvokaten lægger herved vægt på, at 

vilkårene om ydelser og vederlag sikrer, at Energinet.dk har kontrol med niveau og omfang 

af ydelserne, og at kravene til leverandørernes fakturering sikrer, at der tilvejebringes 

fornøden skriftlig dokumentation for det arbejde, som faktureres.    

Jeg lægger også vægt på, at aftalernes løbetid på 3 år forekommer rimelig.

For så vidt angår priserne i prisbilagene har Energinet.dk over for mig oplyst, at priserne 

efter Energinet.dk's vurdering er markedskonforme. 

Der er ikke i det foreliggende materiale redegjort for, på hvilket grundlag priserne er fastsat 

- hvilket f.eks. kunne være på grundlag af sammenlignelige aftaler, som Energinet.dk har 

indgået med andre leverandører. Jeg har således ikke kunnet vurdere, om priserne er 

markedskonforme. 

Statens betryggelse i forhold til prissætningen består derfor navnlig i, at aftalerne vil blive 

forelagt Energitilsynet som led i tilsynets kontrol med Energinet.dk's priser. Energitilsynet 

har oplyst, at tilsynet forventer at gennemgå aftalerne i efteråret 2012, og at tilsynet i den 

forbindelse også vil se på prisbilagene.

7. DUE DILIGENCE-UNDERSØGELSEN

7.1 Den gennemførte undersøgelse

7.1.1 Generelt om due diligence-undersøgelsen

I forbindelse med Energinet.dk's erhvervelse af transmissionsnettene er der gennemført en 

due diligence-undersøgelse af de ti regionale transmissionsselskaber og af N1 A/S. Due 

diligence er gennemført af Energinet.dk's rådgivere. 
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Due diligence er gennemført som en struktureret proces, hvor oplysninger om 

transmissionsselskaberne er stillet til rådighed for Energinet.dk. Oplysningerne har først og 

fremmest bestået i et omfattende skriftligt materiale, som i systematiseret form er fremlagt 

for hvert transmissionsselskab. Herudover har Energinet.dk og Energinet.dk's rådgivere 

stillet supplerende spørgsmål (der har der været stillet ca. 2.500 spørgsmål) og afholdt 

møder med ledelse og medarbejdere i transmissionsselskaberne, ligesom der har været 

foretaget besigtigelse af transmissionsnettene.

Oplysningerne har været stillet til rådighed i perioden 25. januar 2012 til 11. maj 2012. 

Der er udarbejdet følgende due diligence-rapporter:

- Juridisk due diligence, udarbejdet af advokatfirmaet Bech-Bruun

- Miljøteknisk due diligence, udarbejdet af COWI

- Teknisk due diligence, udarbejdet af COWI

- Finansiel og skattemæssig due diligence, udarbejdet af PwC    

Der har været tale om en formålstilpasset due diligence, som har fokuseret på de for

værdiansættelsen væsentligste områder af transmissionsselskabernes virksomhed. 

Formålet med due diligence har været at identificere forhold, som skønnes at have 

væsentlig indflydelse på værdiansættelsen af transmissionsselskaberne, og som skal

håndteres ved sælgernes udstedelse af garantier, særlige bestemmelser i 

aktieoverdragelsesaftalen eller regulering af købesummen. 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har bedt revisionsfirmaet KPMG om at vurdere 

transaktionens skattemæssige og finansielle forhold. For så vidt angår den finansielle og 

skattemæssige due diligence henvises derfor til KPMG's vurdering.

7.1.2 Juridisk due diligence

Den juridiske due diligence omfattede følgende områder:

- Regulatoriske forhold - Immaterielle rettigheder

- Selskabsretlige forhold - IT/IPR
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- Medarbejdere og arbejdsmiljø - Konkurrenceret

- Finansieringsretlige forhold - Miljøforhold

- Kontraktforhold - Fast ejendom

- Forholdet til nærtstående - Tvister og retssager

- Forsikringsforhold - Forhold efter overdragelsen

Det anføres i rapporten, at det af sælgerne fremlagte due diligence-materiale for 

hovedparten af transmissionsselskaberne var mangelfuldt og uordentligt placeret i 

datarummet, og at due diligence-processen ikke havde været tilfredsstillende. 

Undersøgelsen afdækkede en række risici af betydning for værdiansættelsen. 

7.1.3 Teknisk due diligence

Den tekniske due diligence angik transmissionsselskabernes stationer, luftledninger og 

kabler og omfattede følgende områder:

- Planlægning

- Kabelplanlægningsplan

- Projektering

- Administration

- Kvalitetsstyring

- Drift og vedligehold af transformerstationsanlæg, luftledninger og kabler

Det anføres i rapporterne, at der ved besigtigelse af transmissionsnettene og de øvrige 

aktiver overvejende blev konstateret et højt vedligeholdelsesniveau.  

Rapporterne indeholder en omkostningsprognose for perioden 2012 - 2032 for hvert 

transmissionsselskab. I prognoserne estimeres omkostningerne for de kommende 20 år til 
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udskiftning, renovering, kabellægningsplan, netudbygning, drift og vedligehold samt 

overtagne forpligtelser. Estimaterne fordeler sig på følgende måde for hvert af selskaberne:

- Fynsnet 150 kV A/S: 1.150 mio. kr.

- SEAS-NVE Net A/S: 1.500 mio. kr.

- SEAS-NVE Transmission A/S: 2.900 mio. kr.

- Vestjysk Net 150 kV A/S: 2.800 mio. kr.

- Københavns Energi Transmission A/S: 1.400 mio. kr.

- NV Net A/S, Midtjyske Net A/S, Sydøstjyske Net A/S og

Syd Net A/S: 9.200 mio. kr. 

- Frederiksberg Transmission A/S: Beløb er ikke angivet 

7.1.4 Miljøteknisk due diligence

Den miljøtekniske due diligence angik transmissionsselskabernes net, transformere og 

kabelstationer og omfattede følgende områder:

- Overholdelse af miljøgodkendelser og miljølovgivningen

- Udeståender med miljømyndighederne, og den risiko dette i givet fald vil indebære 

(påbud)

- Naboklager

- Ansvarsfordeling af forurening fra tidligere aktiviteter

- Håndtering af identificeret jordforurening 

Det fremgår af due diligence-rapporten, at det af sælgerne fremlagte due diligence-materiale 

om miljøtekniske forhold var mangelfuldt.

Undersøgelsen afdækkede en række miljømæssige risici, som skyldtes, at der for alle 

transmissionsselskaber var behov for oprensning af kendt eller potentiel jord- og 

grundvandsforurening. Dette skyldtes lækager på oliekabler eller potentielle udgifter i

forbindelse med forureningskortlagte grunde.
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Udfordringerne var særligt udtalte vedrørende KE Transmission, hvilket skyldtes det gamle 

oliekabelnet i København. Lækager i oliekablerne havde fundet sted i de sidste ca. 10 år. 

Oprensningsudgiften var opgjort for perioden 2007 - 2012 og havde i gennemsnit ligget på 

lidt over 3 mio. kr. pr. år.

De lækager, der var oplyst om i due diligence-materialet, udgjorde tilsammen et olietab på 

ca. 7.330 liter over de sidste 10 år. I samme periode var der efterfyldt ca. 25.500 liter olie på 

KE Transmissions net. Due diligence-materialet indeholdt ikke oplysninger om, hvor 

differencen på ca. 18.000 liter olie var blevet af. Der lå ca. 476.000 liter olie i KE 

Transmissions fladkabler, og heraf var 176.000 liter "frie" til at løbe ud ved lækager.  

7.1.5 Vurdering af due diligence-rapporter

Kammeradvokaten har ikke fortaget en vurdering af selve due diligence-processen, 

herunder vurderet om due diligence-processen lever op til de forventninger, man må have 

hertil i en transaktion som den foreliggende. Due diligence-rapporterne efterlader dog det 

indtryk, at Energinet.dk i samarbejde med sine rådgivere har foretaget en indgående og 

omfangsrig undersøgelse af transmissionsselskabernes forhold. 

Energinet.dk og Energinet.dk's rådgivere har på Kammeradvokatens forespørgsel oplyst, at 

antallet og karakteren af de identificerede risici ligger inden for rammen af, hvad man må 

forvente i en transaktion som denne. De har endvidere oplyst, at der ikke er identificeret 

risici af en så alvorlig karakter, at det bringer transaktionen i fare. 

Kammeradvokatens gennemgang af due diligence-rapporterne giver ikke anledning til at 

rejse tvivl om denne vurdering. 

7.2 Håndtering af risici 

Energinet.dk har oplyst, at de identificerede risici har ført til en regulering af købesummen 

på samlet 118 mio. kr. 

Endvidere er en række risici, som ikke har ført til regulering af købesummen, håndteret i 

aftalegrundlaget. Det er navnlig sket ved sælgernes udstedelse af nogle generelle garantier 

og nogle supplerende garantier samt afgivelse af skadesløsholdelseserklæringer. De 

generelle garantier er udstedt af samtlige sælgere og fremgår af et samlet garantikatalog, der 

udgør et bilag til aktieoverdragelsesaftalen. De supplerende garantier og 

skadesløsholdelseserklæringerne knytter sig specifikt til et bestemt transmissionsselskab og 

udgør ligeledes bilag til aktieoverdragelsesaftalen - ét bilag for hvert transmissionsselskab.
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De generelle garantier angår således forhold, der gør sig gældende for samtlige selskaber, 

mens de supplerende garantier angår forhold, der knytter sig konkret til et bestemt 

transmissionsselskab.    

Sælgerne har udstedt generelle garantier på følgende områder:

- Selskabsretlige forhold - Gældsforpligtelser og

eventualforpligtelser

- Aktierne - Skatter og afgifter

- Aktiver - Retssager og øvrige tvister

- Regnskabsmæssige forhold - Forsikringsforhold

- Kontraktforhold - Konkurrenceretlige og udbudsretlige 

forhold mv.

- Transmissionsselskabets relationer

- til sælger og sælgers nærtstående

- Forholdet til offentlige

- myndigheder, lovgivning mv.

- Fast ejendom - Samtykker

- Miljøforhold - Sælgers oplysningspligt

- IT

Hvis Energinet.dk lider tab som følge af svigt af en eller flere af garantierne, skal tabet 

erstattes af sælgerne. 

Aktieoverdragelsesaftalen indeholder dog bestemmelser, som begrænser adgangen til 

erstatning.

Det fremgår af aktieoverdragelsesaftalens pkt. 9.3.1, at det kun er tab som følge af 

garantisvigt, der overstiger et beløb på 500.000 kr. (benævnt minimumsbeløbet), som kan 

udløse erstatning. Herudover er det et krav, at summen af tab over minimumsbeløbet for det 

relevante transmissionsselskab skal overstige en bagatelgrænse, der er fastsat individuelt for 

hvert selskab. Bagatelgrænsen varierer fra 14.863.552,82 kr. vedrørende 

Transmissionsselskabet 132 kV A/S (det største beløb) til 406.849,30 kr. vedrørende 

Frederiksberg Eltransmission A/S (det laveste beløb). Er disse to betingelser opfyldt, har 
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Energinet.dk krav på at få erstattet sit fulde tab og ikke kun den del af tabet, som overstiger 

den relevante bagatelgrænse.

En yderligere begrænsning af erstatningsadgangen findes i aktieoverdragelsesaftalens pkt.

9.3.2. Efter bestemmelsen kan Energinet.dk's krav mod en af sælgerne som følge af 

garantisvigt ikke overstige 30 pct. (benævnt maksimumbeløbet) af den pågældende sælgers 

andel af købesummen for det transmissionsselskab, som denne sælger har solgt til

Energinet.dk.

Aktieoverdragelsesaftalens pkt. 9.3.3 oplister nogle garantier, for hvilke begrænsningerne i 

pkt. 9.3.1 og 9.3.2 ikke finder anvendelse. 

Energinet.dk's adgang til at kræve erstatning begrænses også af forældelsesfrister, der er 

kortere end de lovbestemte forældelsesfrister. Ifølge aktieoverdragelsesaftalens pkt. 9.5.1 

forældes Energinet.dk's krav på erstatning i tilfælde af garantisvigt den 15. maj 2014. For 

visse garantisvigt gælder dog en anden forældelsesfrist, f.eks. 5 år for svigt af 

miljøgarantierne, jf. pkt. 9.5.2. 

Krav som følge af sælgernes skadesløsholdelser forældes efter de til enhver tid gældende

lovregler herom.

Energinet.dk og advokatfirmaet Bech-Bruun har oplyst, at bestemmelserne i pkt. 9.3.1 og 

9.3.2, herunder størrelsen af minimumsbeløbet, bagatelgrænsen og maksimumbeløbet, samt 

bestemmelserne i pkt. 9.5 om forældelse må anses for markedskonforme.

7.3 Møde i Klima- Energi- og Bygningsministeriet den 11. juni 2012

Kammeradvokaten har haft lejlighed til at stille spørgsmål til repræsentanter fra 

Energinet.dk, advokatfirmaet Bech-Bruun og revisionsfirmaet PwC på et møde i Klima-

Energi- og Bygningsministeriet den 11. juni 2012.  

På mødet oplyste Energinet.dk og rådgiverne bl.a., at undersøgelsen af netaktiverne havde 

vist, at de var i en stand og fri for fejl og mangler i et omfang, som måtte anses for rimeligt 

og sædvanligt for virksomheder som sælgernes. Det blev også oplyst, at udgifter forbundet 

med ombygning/renovering af stationer og kabelnet inden 2030 var indregnet i fastsættelsen 

af købesummen.

Kammeradvokaten oplyste på mødet, at det var vanskeligt på grundlag af due diligence-

rapporterne at få klarhed over, hvordan der præcist var taget hånd om de forskellige risici.

Det blev aftalt, at Energinet.dk og rådgiverne skulle kortlægge, hvordan risiciene var 
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håndteret. Det skulle også fremgå, hvordan problemerne med manglende oplysninger i due 

diligence-dokumentationen var håndteret. 

7.4 Kortlægning 

Kammeradvokaten har fra Energinet.dk modtaget "Kortlægning af due diligence findings"

("Kortlægningen")

Kortlægningen indeholder i skemaform en kort beskrivelse af de væsentligste risici

(findings), som er identificeret i due diligence-rapporterne for henholdsvis jura, teknik, 

miljø samt finansielle forhold og skat og en beskrivelse af, hvordan de enkelte risici er 

håndteret som led i transaktionen. 

Det anføres i et indledningsafsnit, at skemaet ikke indeholder samtlige identificerede risici 

men alene dem, som Energinet.dk's rådgivere under hensyn til transaktionens særlige 

karakter og til markedsstandarder har fundet væsentlige for transaktionen i sin helhed eller 

for det enkelte transmissionsselskab. 

På Kammeradvokatens forespørgsel har Energinet.dk forklaret, at der med betegnelsen 

"transaktionens særlige karakter" sigtes til, at Energinet.dk har et indgående kendskab til 

transmissionsselskabernes forhold, herunder juridiske og økonomiske forhold. Det har 

betydet, at Energinet.dk har haft et godt grundlag for at vurdere væsentligheden af de 

identificerede risici, og Energinet.dk har derfor undladt at kortlægge risici, som man fandt 

uvæsentlige.

Energinet.dk har endvidere forklaret, at der med betegnelsen "markedsstandarder" sigtes til, 

at Energinet.dk ved udvælgelsen af risici, som skulle indgå i kortlægningen, lagde vægt på, 

hvad virksomhedskøbere normalt ville anse som væsentlige risici i transaktioner af denne 

størrelse.

Energinet.dk har oplyst, at man ikke har "frafaldet" risici, som det ville være usædvanligt at 

frafalde.

Om det mangelfulde diligence-materiale anføres følgende:

"På trods heraf er det vurderingen, at due diligence processen, herunder Datarummet, har 

tilvejebragt et nogenlunde fyldestgørende billede af Transmissionsselskaberne. Der er, som 

det fremgår af nedenstående, ikke konstateret forhold, som under en sædvanlig transaktion 

på markedsvilkår ville give anledning til anbefalinger om ikke at gennemføre 

Transaktionen.

Den potentielle risiko, som den ikke optimalt gennemførte due diligence proces og 

problemerne med Datarummet imidlertid måtte kunne medføre for Energinet.dk, er søgt 

afdækket gennem Sælgers afgivelse af en generel garanti om, at Sælgerne i 

403 af 430



Side 61/62

27. JUNI 2012

overensstemmelse med dansk ret har opfyldt sin forpligtelse til loyalt at informere 

Energinet.dk om alle forhold, som er væsentlige for/om Transmissionsselskaberne, samt at 

materiale fremlagt i Datarummet er loyalt fremlagt for/besvaret overfor Energinet.dk og 

Energinet.dk's rådgivere, og at materialet og besvarelserne hverken er vildledende eller 

usande." 

Den miljøtekniske due diligence viste, at de miljømæssige risici var særligt udtalte.

Det fremgår af kortlægningen, at de miljømæssige risici, som angår samtlige sælgere, og 

som ikke skyldes kendskab til en konkret forurening eller lignende, er afdækket ved 

sælgernes generelle garanti om, at ingen jord er forurenet udover, hvad der må anses for at 

være rimeligt og sædvanligt for virksomheder som sælgernes.

For så vidt angår konkrete konstaterede forureningsproblemer, fremgår det af 

kortlægningen, at de er afdækket ved, at den relevante sælger har afgivet en 

skadesløsholdelseserklæring. 

På Kammeradvokatens forespørgsel har COWI oplyst, at de miljømæssige risici - med 

forbehold for forureningsproblemerne vedrørende KE Transmission A/S - er tilstrækkeligt 

afdækkede.

KE Transmission A/S' olieforurening har ført til, at der for dette transmissionsselskab er 

forhandlet et prisnedslag på 25 mio. kr. Energinet.dk's juridiske rådgiver, Bech-Bruun, har 

oplyst, at det under forhandlingerne med den kommunale ejer af KE Transmission A/S blev 

klart, at ejeren ikke ville acceptere specifikke skadesløsholdelser. Af kommercielle grunde 

blev det derfor besluttet i stedet at forhandle et prisnedslag på plads. 

COWI har oplyst, at det er usikkert, om olieforureningerne er tilstrækkeligt afdækket ved et 

prisnedslag på 25 mio. kr. COWI skønner, at prisnedslaget muligvis vil kunne dække 

oprensningsomkostningerne i de kommende 5 år, det vil sige omkostninger til bortskaffelse 

af de forurenede materialer, prøvetagning, tilsyn mv. Det vil dog ikke være tilstrækkeligt til 

at dække andre eventuelle følgeomkostninger, f.eks. til trafikomlægninger, etablering af 

erstatningskabler, belægningsarbejder m.v. 

Energinet.dk har oplyst, at prisnedslaget på 25 mio. kr. efter Energinet.dk's opfattelse er 

tilstrækkeligt til at dække de fremtidige oprensningsudgifter.

7.4.1 Vurdering af Kortlægningen 

Kammeradvokaten har undersøgt, om risici, som ifølge due diligence-rapporterne kan få 

væsentlig betydning for værdiansættelsen, er fulgt op og håndteret på en tilfredsstillende 

måde.
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Fairness Opinion

Klima- og Energiministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K 

Fairness Opinion af de regionale transmissionsnet (herefter betegnet "RTN")

De har anmodet KPMG's Corporate Finance (herefter betegnet "KCF") om at 
udarbejde en  Fairness Opinion, hvori vi på det eksisterende grundlag 
vurderer hvorvidt Energinet dk's afgivelse af endeligt bud på de regionale

Afgrænsning af Fairness Opinion

Baseret på økonomiske, markedsmæssige, regulatoriske og andre forhold, 
som er gældende, og de informationer, der er stillet til vores rådighed, har vi for 
at kunne fremkomme med en vurdering foretaget sådanne analyser, som vi 
anser som værende nødvendige og hensigtsmæssige herunder:vurderer, hvorvidt Energinet.dk s afgivelse af endeligt bud på de regionale 

eltransmissionsnet (herefter benævnt "Transaktionen") ud fra et finansielt 
synspunkt vurderes at være fair for Energinet.dk (herefter betegnet 
"Selskabet").

Det skal understreges, at KCF ikke fremkommer med anbefalinger i relation til 
l T kti t S l k b t l h t f åd

anser som værende nødvendige og hensigtsmæssige, herunder:

 DCF-analyse af den regulerede eltransmissionsvirksomhed.

 DCF-analyse af drifts- og anlægssynergier ved etablering af 
entreprenørmodel.

Vores Fairness Opinion er baseret på de informationer som Selskabet og detsselve Transaktionen, og at Selskabet alene har ansvaret for sådanne 
beslutninger, som måtte blive truffet på baggrund af nærværende Fairness 
Opinion. 

Præmisser for vurdering af fair markedsværdi

Vores Fairness Opinion er baseret på de informationer, som Selskabet og dets 
rådgivere har stillet til vores rådighed og skriftligt har verificeret som værende 
præcise og fuldstændige og ikke misvisende fremstillet, og som dermed 
antages at udgøre et pålideligt grundlag for vores arbejde.

Nærværende Fairness Opinion er efter aftale med Klima- og Energiministeriet 
udarbejdet til brug for vurdering af Selskabets afgivelse af endeligt bud påg

Præmisserne for fastsættelse af fair markedsværdi er baseret på notat 
udarbejdet af Kammeradvokaten den 19. november 2010, hvoraf det bl.a. 
fremgår, at:

 værdien ikke kan overstige en erstatning fastsat af de takserende 

udarbejdet til brug for vurdering af Selskabets afgivelse af endeligt bud på 
RTN. 

Nærværende Fairness Opinion er udarbejdet under forudsætning af, at 
Kammeradvokaten har afgivet opinion omkring Transaktionens juridiske 
forhold.

myndigheder efter ekspropriationsprocesloven.

 udgangspunktet for værdifastsættelse vil være brugs- eller handelsværdien 
beregnet efter Discounted Cash Flow-metoden (DCF).

 der i værdiansættelsen i et vist omfang kan indregnes synergier. Det er dog 
centralt at synergier der er specifikke for Energinet dk ikke kan indregnes
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Fairness Opinion

Det estimerede værdiinterval afspejler den entrepriseværdi, som kan 
forhandles/opnås i et åbent marked mellem en kyndig og villig - men ikke 

Forudsætninger og begrænsninger

Forudsætninger

Uden selvstændig verifikation har vi ved udarbejdelse af nærværende Fairness Opinion p y g g g
ivrig - køber og en kyndig og villig - men ikke ivrig - sælger, som begge 
handler på markedsbaserede vilkår, og uden at der indgår betragtninger om 
synergier, der vurderes at være specifikke for Energinet.dk.

I nærværende Fairness Opinion, som er baseret på ovenstående 
forudsætninger og begrænsninger vurderes entrepriseværdien af RTN til at

forudsat: 

 Rigtigheden og fuldstændigheden af alle oplysninger og informationer i rapporterne 
udarbejdet af PwC "Projekt Transform - Værdiansættelse af transmissionsnet" 

dateret 22. juni 2011, 28. juni 2011 og 6. juni 2012 samt finansiel due diligence-
rapport " Projekt Transform - Finansiel- og skattemæssig due diligence" dateret 30. 

forudsætninger og begrænsninger, vurderes entrepriseværdien af RTN til at 
ligge i niveauet DKK 4.600 mio. til DKK 5.700 mio. opgjort pr. 1. januar 
2012.

Sammenligning med endelig budsum (entrepriseværdi)

maj 2012.

 Findings i forbindelse med finansiel due diligence gennemført af PwC er fuldt ud 
reflekteret i den modtagne information og fuldt ud reflekteret i ovennævnte rapport 
pr. 6. juni 2012 samt ved angivne købesumsreguleringer. KPMG har ikke udført 
selvstændig due diligence.  

Værdispændet på DKK 4.600 mio. til DKK 5.700 mio. skal ses i relation til 
det endelige bud på RTN på DKK 5.700 mio. korrigeret for 
købesumsreguleringer på DKK 23 mio. på baggrund af forhandlinger og 
findings i due diligence-processen. Således skal den vurderede værdi 
sammenholdes med et samlet bud på enterprise niveau (ekskl. korrektion 
for nettorentebærende gæld, arbejdskapital og udlodning) på DKK 5.677

 Rigtigheden og fuldstændigheden af den kommercielle og regulatoriske vurdering af 
en række problemstillinger, som Selskabet har stillet til vores rådighed, og de 
erklæringer og svar på opfølgende spørgsmål stillet af KPMG, Energistyrelsen og 
Kammeradvokaten m.v., som vi har modtaget fra Selskabet i forbindelse med de 
forudsætninger, der ligger til grund for de budgetterede informationer, og som vi ikke 
kan stilles til ansvar for for nettorentebærende gæld, arbejdskapital og udlodning) på DKK 5.677 

mio.  

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

kan stilles til ansvar for.

 Rigtigheden og fuldstændigheden af alle andre oplysninger og informationer, som vi 
har modtaget fra Selskabet eller på anden vis har evalueret, eller som er offentligt 
tilgængelige.

 Udvalgte finansielle og regulatoriske forudsætninger, som angivet i bilagssektionen 

København d. 27. juni 2012

Jacob Erhardi

til nærværende Fairness Opinion.

Begrænsninger

 Det vil have en betydelig indvirkning på vores Fairness Opinion, såfremt en eller flere 
af de i bilagssektionen angivne forudsætninger viser sig ikke at være korrekt(e).

 Vores vurdering af markedsværdien er baseret på økonomiske regulatoriske og
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Partner
 Vores vurdering af markedsværdien er baseret på økonomiske, regulatoriske og 

andre sådanne forhold, som var gældende den 27. juni  2012, og de informationer, 
der blev stillet til vores rådighed i perioden frem til ovennævnte dato. 
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Fairness Opinion 

Bilag: Oversigt over værdielementer

Samlet entrepriseværdi inklusive drifts- og anlægssynergier

 Den samlede fair markedsværdi af RTN (entrepriseværdi) 

Samlet værdioversigt

( p )
inklusive drifts- og anlægssynergier ligger i intervallet DKK 4,6 -

5,7 mia.

 Entrepriseværdi af eltransmissionsvirksomheden vurderes til at 
ligge i intervallet DKK 4 4 - 5 4 mia baseret på nedenstående D ift l i

Eltransmission

ligge i intervallet DKK 4,4 - 5,4 mia. baseret på nedenstående 
nøgleforudsætninger:

– WACC: 4,84% - 5,02%

– Forrentningsloft 5,66% - 5,96%

– Netaktiver: DKK 4 386 mio
Total

Drifts- og anlægssynergier

Netaktiver: DKK 4.386 mio.

– Rådighedsbeløb: DKK 411 mio.

– Budgetperiode: 80 år (herefter terminalled)

– Værdiansættelsestidspunkt: 1. januar 2012

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
DKK mia.

Kilde: KPMG analyse

 Entrepriseværdi af drifts- og anlægssynergier vurderes til at ligge 
i intervallet DKK 225 - 320 mio. baseret på nedenstående 
nøgleforudsætninger:

– WACC: 6,79% - 7,19%

– Beregningsperiode: 40 år - 80 år 

– Værdiansættelsestidspunkt: 1. januar 2012

– Andel af synergi, der tilfalder sælger 50% - 60%
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Bilag: Afkastkrav og forrentningsloft for eltransmissionsvirksomhed

Generelt

 Opgørelse af fair markedsværdiintervallet er baseret på en DCF 
værdiansættelse med følgende modelmæssige antagelser.

Oversigt over antagelser og værdier vedr. afkastkrav og forrentningsloft

Low case Base case High case 

A t l d WACC
– Budgetlængde: 80 år (herefter terminalled)

– Inflation 2,0% p.a.

– Vækst i terminalperiode: 1,8%

– Værdiansættelsestidspunkt: 1 januar 2012

Antagelse vedr. WACC

- Risikofri rente 3,16% 3,16% 3,16%

- Equity beta, unlevered 0,37 0,37 0,37

- Equity beta, levered 0,62 0,62 0,62

- Markedsrisikopræmie 5,00% 5,00% 4,50%

- D/(E+D) 0,40 0,40 0,40

Forrentningsloft

 Fremskrivningen af forrentningsloftet er baseret på den historiske sammenhæng 
ll d i ik f i t (10 å t t bli ti t ) d l

Værdiansættelsestidspunkt: 1. januar 2012

– Det antages, at cash flows forfalder ligeligt over året (mid-year discounting).
- Låne spread 1,1% 1,1% 1,1%

Cost of levered equity 6,24% 6,24% 5,94%

Cost of levered of debt (after tax) 3,19% 3,19% 3,19%

WACC 5,02% 5,02% 4,84%

Antagelser vedr forrentningsloftmellem den risikofrie rente (10 års statsobligationsrente) og den lange 
byggerente.

 Baseret på den historiske sammenhæng er fremskrivningen baseret på et spænd 
mellem den risikofrie rente og den lange byggerente på 1,5% - 1,8%.

Afkastkrav

Note: Markedsdata (risiko fri rente) pr. 20 juni 2011 

Kilde: KPMG analyse

Antagelser vedr. forrentningsloft

- Spread ml. byggerente og risikofri rente 1,50% 1,60% 1,80%

Forrentningsloft 5,66% 5,76% 5,96%

 Afkastkravet (WACC) er fastlagt i forbindelse med afgivelse af det indikative bud 
på RTN og KCF's foreløbige Fairness Opinion pr. 28. juni 2011. Vi har ikke ændret 
på afkastkravet i forbindelse med udarbejdelse af den endelige Fairness Opinion, 
da ændringer i den endelige Fairness Opinion i forhold til den foreløbige Fairness 
Opinion alene bør afspejle forhold  fremkommet i forbindelse med gennemført due 
diligence og ikke ændringer i markedsrenter som sådan.
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Fairness Opinion 

Bilag: Investeringer og arbejdskapital for eltransmissionsvirksomhed

Investeringer

 Investeringer er baseret på Energinet.dk's vurdering af de investeringer, som en 80-årig periode vil være forbundet med.

 Kabelhandlingsplan:g p

– Det forudsættes, at der investeres i kabellægning af luftledninger m.v. i overensstemmelse med kabelhandlingsplanen, og at disse investeringer udløser tillæg til 
rådighedsbeløb i overensstemmelse med reglerne om nødvendige nyinvesteringer.

– Det forudsættes, at en del af investeringerne i stationsanlæg ligeledes vil blive behandlet som nødvendige nyinvesteringer.

– Som følge af nyligt indgået Energiforlig forudsættes endvidere, at 500 km kabellægning udskydes i 8 år. 

 Det forudsættes, at investeringer i perioden 2011 - 2051 i al væsentlighed gentages for perioden 2051 - 2081.

 Udover kabelhandlingsplanen er forudsat yderligere nødvendige nyinvesteringer i perioden 2012-2023 på i alt DKK 1,5 mia. (faste priser 2010).

 Det forudsættes, at det er muligt at effektivisere udførelsen af anlægsinvesteringer med 0,25% p.a.

Arbejdskapital

 Det antages, at arbejdskapitalen udgør 0,7% af netaktiverne baseret på findings i den finansielle due diligence rapport af 30. maj 2012.
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Fairness Opinion 

Bilag: Regulatoriske antagelser for eltransmissionsvirksomhed

Generelt

 Rådighedsbeløb ultimo 2011 for de enkelte selskaber er baseret på PwC's regulatoriske due diligence samt egen analyse af reguleringsregnskaber for 2010, som er 
indeksreguleret og korrigeret for effektiviseringskrav. 

– Det er forudsat, at det samlede rådighedsbeløb udgør DKK 411,2 mio.

 Merforrentning

– Der er forudsat merforrentning for perioden før 2012 på i alt DKK 47,0 mio. Dette beløb er opgjort af PwC / Energinet.dk på baggrund af due diligence.

 Regulatoriske netaktiver

– Det er forudsat, at de regulatoriske netaktiver pr. 31. december 2011 udgør DKK 4.386 mio.

 Effektiviseringskrav

– Det er forudsat, at selskaberne fremadrettet vil blive pålagt et årligt effektiviseringskrav på 0,56% af rådighedsbeløbet. Modelmæssigt er dette håndteret således, at 
rådighedsbeløbet årligt reguleres med 0,56% mindre end den årlige prisindeksering.

Oversigt over antagelser vedr. rådighedsbeløb og netaktiver

Rådighedsbeløb pr. 31/12-2011

DKK mio

Frederiksberg Eltransmission 2,4

Regulatoriske netaktiver pr. 31/12-2011

DKK mio

Frederiksberg Eltransmission 26,9Frederiksberg Eltransmission 2,4

FynsNet 20,3

KE Transmission 91,2

Sydøstjyske Net A/S 32,3

NV Net 52,5

Midtjyske Net 45,5

Syd Net 19 1

Frederiksberg Eltransmission 26,9

FynsNet 193,9

KE Transmission 933,5

Sydøstjyske Net A/S 191,9

NV Net 629,3

Midtjyske Net 574,0

Syd Net 140 8Syd Net 19,1

Vestjyske Net 40,2

SEAS-NVE Transmission 80,7

SEAS-NVE NET 27,0

Samlet indtægtsramme 411,2

Syd Net 140,8

Vestjyske Net 570,0

SEAS-NVE Transmission 977,4

SEAS-NVE NET 148,4

Total 4.386,4

Kilde: Information fra Pwc/Energinet.dk samt 

KPMG analyse

Kilde: Information fra Pwc/Energinet.dk samt 

KPMG analyse
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Fairness Opinion 

Bilag: Værdi af eltransmissionsvirksomhed (eksklusive synergier) -
high, base og low casehigh, base og low case

DCF-analyse - eltransmissionsvirksomhed

 Baseret på grundlag og forudsætninger beskrevet på foregående sider er entrepriseværdien af eltransmissionsvirksomheden (eksklusive drifts-og anlægssynergier) i 
henholds is high case base case og lo case angi et nedenfor

Entrepriseværdi - high case

henholdsvis high case, base case og low case angivet nedenfor.

Entrepriseværdi - base case Entrepriseværdi - low case

Værdiansættelse per 1. januar 2012

DKKm - nutidsværdier

EBITDA 23.127

Betalt skat -2.243

Ændringer i arbejdskapital -54

I i 16 986

Værdiansættelse per 1. januar 2012

DKKm - nutidsværdier

EBITDA 23.338

Betalt skat -2.294

Ændringer i arbejdskapital -54

I i 16 986

Værdiansættelse per 1. januar 2012

DKKm - nutidsværdier

EBITDA 24.843

Betalt skat -2.533

Ændringer i arbejdskapital -54

I i 17 573 Investeringer -16.986

Enterprise value (budget) 3.844

Terminal 531

Enterprise value (total) 4.375

Investeringer -16.986

Enterprise value (budget) 4.004

Terminal 547

Enterprise value (total) 4.551

Investeringer -17.573

Enterprise value (budget) 4.682

Terminal 705

Enterprise value (total) 5.388

Kilde: KPMG analyse Kilde: KPMG analyse Kilde: KPMG analyse
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Fairness Opinion 

Bilag: Drifts - og anlægssynergier

Synergier

 Drifts- og anlægssynergier er baseret på oplæg og beskrivelse fra Energinet.dk, PwC og Bech-Bruun. Herudover er værdiansættelsen af synergier baseret på følgende 
nøgleantagelser:

– Værdiansættelsestidspunkt: 1. januar 2012

– Beregningsperiode: 40 - 80 år

– Andel af synergier, som tilfalder sælger: 50% - 60%

– WACC: 6,79% - 7,19%

– Synergi på anlægsinvesteringer på 4,5% (EBIT margin)

– Synergi på driftsomkostninger på 5,9% (EBIT margin)

– Det antages, at cash flows forfalder ligeligt over året (mid-year discounting).

 I lighed med værdiansættelsen af eltransmissionsvirksomheden er afkastkravet (WACC) holdt uændret ift den foreløbige Fairness Opinion I lighed med værdiansættelsen af eltransmissionsvirksomheden er afkastkravet (WACC) holdt uændret ift. den foreløbige Fairness Opinion.

Oversigt over antagelser og værdier vedr. synergier

Low case Base case High case 

Antagelse vedr. WACC

- Risikofri rente 3,16% 3,16% 3,16%

E it b t l d 0 79 0 79 0 79- Equity beta, unlevered 0,79 0,79 0,79

- Equity beta, levered 1,1 1,1 1,1

- Markedsrisikopræmie 5,0% 5,0% 4,5%

- D/(E+D) 0,29 0,29 0,29

- Låne spread 1,4% 1,4% 1,4%

Cost of levered equity 8,72% 8,72% 8,17%

C t f l d f d bt ( ft t ) 3 42% 3 42% 3 42%Cost of levered of debt (after tax) 3,42% 3,42% 3,42%

WACC 7,19% 7,19% 6,79%

Beregningsperiode 40 år 40 år 80 år

Andel der tilfalder sælger 50% 50% 60%

Nutidsværdi (DKK mio.) - driftssynergier 39 39 56

Nutidsværdi (DKK mio.) - anlægssynergier 184 184 261

N tid di (DKK i ) i 224 224 317

© 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
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Note: Markedsdata (risiko fri rente) pr. 20 juni 2011

Kilde: KPMG analyse

Nutidsværdi (DKK mio)  synergier 224 224 317
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Fairness Opinion 

Bilag: Korrektioner i forbindelse med forhandling og due diligence

Købesumsreguleringer - Enterpriseværdi

 I forbindelse med vurderingen af entrepriseværdien af RTN er effekten af findings i due diligence indarbejdet og reflekteret i den estimerede værdi på DKK 4.600-5.700 
mio. Værdiansættelsen afspejler endvidere den opdaterede værdi af netaktiver pr. 31. december 2011. 

D d dili fi di ft f tå l j t å b d f k b l i til d t d li b d å DKK 5 700 i ( t i di) d t Da due diligence findings m.v., efter vores forståelse, justeres på baggrund af købesumsregulering til det endelige bud på DKK 5.700 mio. (entrepriseværdi), er det 
således nødvendigt at justere det endelige bud for den forhandlede købesumsregulering (ekskl. nettogældjustering, arbejdskapitaljustering og udlodning) for at kunne 
sammenholde med den vurderede værdi på DKK 4.600-5.700 mio. 

 Som angivet, er købesumsreguleringen (vedr. entrepriseværdien), opgjort til DKK 23 mio., jf. bilag 4.2.1 "reguleringer til købesum", samt  "Supplerende forklaring til 
bilag 4.2.1" modtaget d. 15. juni 2012:

Købesumsreguleringer af entrepriseværdi - "Øvrige justeringer" bilag 4.2.1.

DKK mio.

Justering - priseffekt af DD observationer -70

Justering - forhandlet kompensation 66

Justering Investeringer ifht. Budget 2011 -12

Øvrige Vestjyske Net 7

 Priseffekt vedr. due diligence findings vedrører:

Kompensation for reservedelslager til KE Transmission A/S

Kilde: bilag 4.2.1 "reguleringer til købesum", samt  "Supplerende forklaring til bilag 4.2.1"  samt drøftelser med PwC

Øvrige - Vestjyske Net -7

Købesum regulering (enterpriseværdi) - total -23

– Kompensation for reservedelslager til  KE Transmission A/S

– Risiko for lejestigning vedr. Frederiksberg Eltransmission A/S

– Ændret investeringsprofil i NV Net A/S

– Øget merforrentning i Sydøstjyske Net A/S

 Forhandlet kompensation vedrører normaliseret arbejdskapital i forhold til det oprindeligt antagede niveau Forhandlet kompensation vedrører normaliseret arbejdskapital i forhold til det oprindeligt antagede niveau.

 Justeringer ift. budgetterede investeringer for 2011 vedrører krone for krone regulering ift. de faktisk afholdte investeringer i 2011.

– Udover reguleringen på DKK 12 mio. er der reguleret for yderligere DKK 7 mio. vedr. Vestjyske Net ("Øvrige - Vestjyske Net"), ligeledes vedr. justeringer ift. 
budgetterede investeringer.

 Med udgangspunkt i ovenstående skal det endelige bud på DKK 5.700 mio. således justeres med købesumsreguleringer på entrepriseværdien på DKK 23 mio. for at 
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Fairness Opinion 

Bilag: Overgangsydelser (serviceaftaler)

Overgangsydelser (serviceaftaler)

 Der er indgået aftaler om levering af visse ydelser fra RTN til Energinet.dk i en periode på op til tre år, hvorefter Energinet.dk fuldt og endeligt overtager drift og 
vedligehold. Herefter er der efter det oplyste ingen driftsmæssig samhandel mellem RTN og Energinet.dk.

 Energinet.dk oplyser, at det ikke er objektivt muligt at vurdere markedskonformiteten på serviceaftalerne. Endvidere oplyses, at man til enhver tid vil sammenholde 
(benchmarke) fakturerede omkostninger med tilsvarende ydelser og omkostninger. Det er således Energinet.dk, der har det endelige ansvar for, at de omkostninger, der 
bliver faktureret, er på markedsvilkår.

 Baseret på ovenstående er det ikke muligt at vurdere, om de indgåede serviceaftaler er fair under iagttagelse af kontrakternes længde, omfang m.v.

 Vi er i vores vurdering ikke stødt på forhold som indikerer at seviceaftalerne ikke skulle være indgået på markedsvilkår men kan ikke inkludere dette område i vores Vi er i vores vurdering ikke stødt på forhold, som indikerer, at seviceaftalerne ikke skulle være indgået på markedsvilkår, men kan ikke inkludere dette område i vores 
samlede Fairness Opinion.
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Fairness Opinion 

Bilag: Information

Informationsgrundlag

 PwC: "Projekt Transform - Værdiansættelse af transmissionsnet" af 22. juni 2011, 28. juni 2011 og 6. juni 2012. 

 PwC: " Projekt Transform - Finansiel- og skattemæssig due diligence" af 14. maj 2012 og 30. maj 2012.j g g g j g j

 PwC: " Projekt Transform - Kostbase 2012" af 14. juni 2012.

 Energinet.dk: SPA reguleringer (bilag 4.2.1 til endelig aktieoverdragelsesaftale) og tilhørende notat ("Supplerende forklaring til bilag 4.2.1" af 15. juni 2012).

 Energinet.dk: "Spørgsmål til integrations- og overgangsaftaler" af 19. juni 2012.

 Energinet dk: "Spørgsmål fra KPMG vedr udestående dokumentation" af 21 juni 2012 samt supplerende information: " Spørgsmål 1 illustrativ opdatering" af 22 juni Energinet.dk: Spørgsmål fra KPMG vedr. udestående dokumentation  af 21. juni 2012 samt supplerende information:  Spørgsmål 1, illustrativ opdatering  af 22. juni 
2012.

 Energinet.dk: "Notat om opgørelse af merforrentning "(Arbejdsudkast dateret 8. marts 2012).

 Energinet.dk: "(27 02 12)Transform_flytning500" (Udskydelse af kabellægning), samt Energistyrelsen: "NOTAT kabelhandlingsplan 500 km 010212".

 Energitilsynet: "Pristalskorrektion af reguleringspriser og rådighedsbeløb" af 12 december 2011 Energitilsynet: Pristalskorrektion af reguleringspriser og rådighedsbeløb  af 12. december 2011.

 Møder med Klima-, Energi- og Byggeministeriet, herunder møder med deltagelse af Energitilsynet og Energistyrelsen.

N t t l t f KPMG i f bi d l d f i l f d li F i O i iNotater leveret af KPMG i forbindelse med afgivelse af endelig Fairness Opinion:

 Foreløbig Fairness Opinion af 28. juni 2011.

 Notat vedrørende vurdering af brug af værdimultipler ved værdiansættelse af Regionale Transmissionsnet (udkast af 30. maj 2011).

© 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
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Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af et emne, 
som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Selvom fejl og 
mangler i præsentationen er forsøgt undgået, kan KPMG ikke påtage sig noget 
ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning.
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Energitilsynets vurderingskriterier for Energinet.dks 
indregning af køb af regionale transmissionsnet i 
transmissionstarifferne 

Baggrund 

Elforsyningsloven1 har fastsat en statslig køberet og -pligt til de regionale transmis-

sionsnet (mellem 100kV og 200 kV), der i praksis varetages af Energinet.dk. Ener-

ginet.dk har p.t. – november 2010 – overtaget et regionalt transmissionsnet, men 

det er muligt, at der vil blive flere handler af regionale transmissionsnet. 

Købsprisen for de regionale transmissionsnet fastsættes ved forhandling mellem 

Energinet.dk og ejerne af de regionale transmissionsnet. Hvis parterne ikke kan 

blive enige, skal prisen fastsættes af Taksationskommissionen efter reglerne i kap. 

4 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom2. Det gælder uanset 

om salget er en pligtmæssig afståelse efter EfL § 35, stk. 1 første punktum og stk. 2 

(staten køberet) eller sker efter ønske fra ejerne af det regionale transmissionsnet jf. 

EfL § 35, stk.1, 2. punktum (statens købepligt). 

Energitilsynet skal i udgangspunktet ikke godkende den købspris, som Energi-

net.dk og ejerne af de regionale transmissionsnet måtte blive enige om. I forbindel-

se med den økonomiske regulering af Energinet.dk skal Energitilsynet imidlertid 

bl.a. påse, at selskabet kun indregner nødvendige omkostninger ved en effektiv 

drift i transmissionstarifferne - herunder om omkostningerne til køb af et regionalt 

transmissionsnet udgør nødvendige omkostninger ved en effektiv drift, som derfor 

kan indregnes i tarifferne.  

Energitilsynets vurdering af nødvendige omkostninger mv. sker i forbindelse med 

tilsynet godkendelse af Energinet.dks årsrapport og vil typisk ligge minimum et til 

halvandet år efter Energinet.dks overtagelse af et regionalt net. Energitilsynet har 

derfor fundet det hensigtsmæssigt at tilkendegive, hvilke kriterier og forhold tilsy-

net som udgangspunkt vil lægge vægt på i vurderingen af Energinet.dks køb af re-

gionale transmissionsnet og den efterfølgende indregning heraf i Energinet.dks ta-

riffer. 

                                                     
1
 Elforsyningsloven § 35, stk. 1 og 2, jf. Lbk. nr. 516 af 20. maj 2010  

2
 Jf. elforsyningslovens § 35, stk. 12. 
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Energitilsynet skal vurdere hver overdragelse konkret og træffe afgørelse på grund-

lag af de faktiske oplysninger i den enkelte sag. Denne tilkendegivelse kan derfor 

ikke tages som udtryk for tilsynets konkrete stillingtagen men alene som udtryk for 

Energitilsynets generelle tilgang til problemstillingen.  

Lovgrundlag 

I forbindelse med Energinet.dks overtagelse af regionale transmissionsnet er de 

centrale bestemmelser for Energitilsynets vurdering og stillingtagen dels elforsy-

ningslovens § 35, der fastlægger Energinet.dks køberet og –pligt  samt de helt 

overordnede rammer for fastsættelse af købspris mv., dels  bekendtgørelse nr. 965 

af 21. september 2006 om økonomisk regulering af Energinet.dk (BEK 965), der 

fastlægger rammerne for den økonomiske regulering af Energinet.dk og Energitil-

synets opgaver hermed. 

Herudover indeholder EU's 3. energiliberaliseringspakke – og forslaget til imple-

mentering heraf i dansk lovgivning – en række bestemmelser, der i et vist omfang 

ændrer rammevilkårene for regional transmissionsvirksomhed. 

Ad elforsyningslovens § 35 

Elforsyningslovens (EfL) § 35, stk. 1 fastsætter, at transmissionsnet på mellem 100 

kV og 200 kV (regionale transmissionsnet) udelukkende kan afstås til staten (dvs. 

Energinet.dk) samt at ejere af sådanne anlæg, der ønsker at sælge disse, skal under-

rette Energinet.dk skriftligt herom. 

EfL § 35, stk. 2 fastslår herudover, at en virksomhed, der ejer et regional transmis-

sionsnet eller andele heri har pligt til at sælge disse, hvis ejervirksomheden skifter 

ejer, hvis 50 % eller mere af ejervirksomheden skifter ejer eller hvis ejere af ejer-

andele i ejervirksomheden mister bestemmende indflydelse i ejervirksomheden. 

I de tilfælde, hvor Energinet.dk og ejerne af et transmissionsnet ikke kan blive eni-

ge om pris- og vilkår for overtagelse af ejerskab til regionale transmissionsnet i 

henhold til EfL § 35, stk. 1 og 2, fastsættes pris og vilkår for overtagelsen af taksa-

tionskommissionen efter reglerne i kapitel 4 i lov om fremgangsmåden ved ekspro-

priation af fast ejendom, jf. EfL § 35, stk. 12. 

Det fremgår ikke nærmere af loven, hvilke principper Taksationskommissionen 

skal lægge til grund ved en prisfastsættelse, og det må derfor forventes, at kommis-

sionens udgangspunkt vil være de principper, der bruges ved udmåling af ekspro-

priationserstatning, dvs. handelsværdi (værdien for en potentiel køber i fri handel), 

brugsværdi (ejerens udbytte hvis aktivet var beholdt) eller genanskaffelsesværdi 

(ejerens udgifter til at anskaffe et nyt, tilsvarende aktiv). 
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Ad bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk 

Bekendtgørelsen om økonomisk regulering af Energinet.dk underlægger selskabet 

en prisregulering, der kun tillader selskabet at indregne såkaldt ”nødvendige om-

kostninger” ved effektiv drift og nødvendig forrentning af kapital i tarifferne3. 

”Nødvendige omkostninger” er eksemplificeret i bekendtgørelsens § 3 som blandt 

andet køb af energi, lønninger, administration, afskrivninger osv. Den nødvendige 

forrentning bestemmes med udgangspunkt i den forrentning, der er nødvendig for 

at fastholde realværdien af selskabets nettoaktiver, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2. 

Det er Energitilsynet, der administrerer den økonomiske regulering af Energi-

net.dk. Energitilsynets administration sker på baggrund af selskabets årsrapport, 

som Energitilsynet skal godkende – eventuelt med korrektioner til selskabets opgø-

relse af konstaterede differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige om-

kostninger og forrentning (over-/underdækning). Over-/underskud udover forrent-

ningen skal føres tilbage til forbrugerne via tarifferne. 

Ad EU's 3. energiliberaliseringspakke og implementeringen heraf i dansk 

lovgivning 

Der er den 1. december 2010 fremsat forslag i folketinget om implementering af 3. 

energiliberaliseringspakke i dansk lovgivning (Lovforslag nr. L87).  

Ejermæssig unbundling af TSO’erne 

Den vigtigste begrundelse for at gennemføre 3. pakke var i udgangspunktet at få 

gennemført bestemmelser om ejermæssig adskillelse af TSO’erne (Transmission 

System Operator – i daglig tale omtalt systemoperatør) fra handel og produktion. I 

lovgivningen herom er der imidlertid fortsat mulighed for undtagelser fra kravet 

om ejermæssig adskillelse. 

I Danmark lever Energinet.dk op til kravet om ejermæssig adskillelse (eller kan 

nemt leve op til rækken af vilkår, der skal være opfyldt), men de regionale trans-

missionsnet lever ikke op til kravet om ejermæssig adskillelse.  

Det vil konkret betyde, at de regionale transmissionsnet i fremtiden vil skulle væl-

ge mellem tre forskellige modeller i relation til unbundling, nemlig ejermæssig ad-

skillelse (salg til Energinet.dk), Independent System Operator (ISO) samt en und-

tagelsesbestemmelse, som giver mulighed for bevarelse af status quo, hvis den 

ordning, der eksisterede i medlemsstaten pr. 3. september 2009 sikrer TSO’ens 

uafhængighed mere effektivt end den såkaldte Independent Transmission Operator 

(ITO-model). At dette er tilfældet skal godkendes af både Energitilsynet og EU-

Kommissionen. ITO-modellen, som fordrer en effektiv indhegning af TSO’en fra 

den øvrige del af koncernen, gennemføres ifølge lovforslaget ikke i dansk ret.  

                                                     
3
 BEK 965 af 21. september 2006 § 2. 
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Certificering af TSO’erne 

Når Folketinget har vedtaget lovforslag L87 og dermed implementeret 3. energili-

beraliseringspakkes direktiver og forordninger i dansk lovgivning skal TSO’erne 

certificeres af Energitilsynet. Med certificeringen tilkendegiver Energitilsynet, at 

TSO’en opfylder betingelserne til ejermæssig adskillelse eller en af de to andre 

modeller.  

Der er tidsfrister knyttet til certificeringsproceduren, og EU-kommissionen skal in-

volveres i certificeringen, idet Energitilsynet skal meddele Kommissionen sine be-

slutninger desangående. Ved certificering af ejermæssig adskillelse og ISO-

modellen har Kommissionen mulighed for at komme med en udtalelse, som tilsy-

net i videst muligt omfang skal følge. Ved certificering af undtagelsesbestemmel-

sen (bevarelse af status quo) træffer Kommissionen en afgørelse, som Energitilsy-

net har pligt til at efterkomme.  

Energitilsynets vurdering af Energinet.dks omkostninger til 
køb af regionale transmissionsnet 

Energitilsynet skal – på baggrund af den økonomiske regulering af Energinet.dk – 

vurdere omkostningerne ved Energinet.dks køb af et regionalt transmissionsnet 

med henblik på at sikre, at alle omkostninger, der indregnes i transmissionstariffer-

ne, er nødvendige ved en effektiv drift. 

Konkret indebærer dette, at i de tilfælde, hvor Taksationskommissionen, jf.  pris-

fastsættelsesbestemmelsen i elforsyningslovens § 35, stk. 12, har fastlagt en købs-

pris, vil Energitilsynet uden yderligere vurderinger anse omkostninger som følge 

heraf som nødvendige omkostninger, der kan indregnes i Energinet.dks transmissi-

onstariffer. 

I den forbindelse kan det nævnes, at Energitilsynet i forbindelse med Energinet.dks 

køb af regionale transmissionsselskaber også har en opgave med at sikre, at tarif-

ferne ikke stiger som følge af et køb, jf. elforsyningslovens § 69, stk. 1, sidste 

punktum. Tilsynet har i november 2010 godkendt en metode for Energinet.dks ind-

regning af sådanne køb i forbindelse med tilsynets godkendelse af selskabets års-

rapport 2009, hvori indgik Energinet.dks køb af Regionale Net A/S.  

Det skal dog understreges, at Energitilsynet altid vil foretage en kritisk vurdering af 

begrundelsen for og værdien af alle aftaler mv. (fx service- eller lejeaftaler mv.), 

der indgås i forbindelse med handelen, og som indebærer, at Energinet.dk skal be-

tale yderligere beløb ud over den købspris, Taksationskommissionen fastsætter. 

I de øvrige tilfælde, hvor Energinet.dk køber et regionalt transmissionsnet og pri-

sen herfor aftales mellem sælger og Energinet.dk, vil Energitilsynets vurdering helt 

overordnet tage udgangspunkt i værdifastsættelsesbestemmelsen i elforsyningslo-

vens § 35, stk. 12. (købspris fastsat af Taksationskommissionen). Denne pris udgør 

efter elforsyningslovens forarbejder det maksimale loft for den pris, Energinet.dk 

kan betale for et regionalt transmissionsnet. Energitilsynet vil derfor i sin vurdering 
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lægge afgørende vægt på at tilgodese, at dette loft ikke kan antages at være over-

skredet med den aftale, der indgås mellem Energinet.dk og sælger. 

Energitilsynet vil i tilknytning hertil påse, at værdifastsættelsen af de regionale 

transmissionsnet og dermed også Energinet.dks omkostninger ved køb heraf, tager 

udgangspunkt i de særlige forhold, der knytter sig til de regionale transmissionsnet. 

Regional transmissionsvirksomhed er underlagt en tæt regulering i elforsyningslo-

ven, der begrænser udøvelsen af denne virksomhed, og som derfor pålægger sel-

skaber, der har kontrol med regionale transmissionsnet, en række begrænsninger. 

Den tætte offentlige regulering af virksomhederne skyldes bl.a., at disse i højere 

grad end almindelige virksomheder udfører opgaver, det ud fra vægtige samfunds-

hensyn (fx forsyningssikkerhed), er nødvendigt at undergive regulering og kontrol. 

Regional transmissionsvirksomhed er fx forpligtet til at sikre en effektiv og til-

strækkelig transport af elektricitet, og underlagt en bevillingspligt med bl.a. krav 

om tilstrækkelig finansiel og teknisk kapacitet, habilitet mv. Herudover er de regi-

onale transmissionsnet underlagt en økonomisk regulering med indtægtsrammere-

gulering, forrentningslofter mv., der fastlægger rammevilkårene for den økonomi-

ske aktivitet i de regionale transmissionsnet – herunder også fastsættelse af tariffer, 

forrentning, effektivitetskrav mv. 

Med vedtagelsen af EU's 3. energiliberaliseringspakke og efter at reglerne heri er 

implementeret i dansk lovgivning, ventes der at ske visse ændringer i de rammevil-

kår, der helt overordnet gælder for ejerskab og drift af de regionale transmissions-

net. Mulighederne for at samme ejer(e) kontrollerer en el-transmissionsvirksomhed 

på den ene side og en el-produktions eller el-handelsvirksomhed på den anden side 

elimineres. Der vil stadig være mulighed for at besidde ejerandele i begge typer 

virksomhed, når blot der ikke er tale om kontrol begge steder. Dette betyder kon-

kret, at visse af de berørte transmissionsselskaber i forbindelse med certificeringen 

vil være henvist til at foretage ændringer i det organisatoriske set-up etc.  

  

Energitilsynet lægger grundlæggende vægt på, at disse forhold inddrages konkret i 

værdifastsættelsen af de regionale transmissionsnet. 

Værdiansættelsesprincipper 

Prisfastsættelsen af et regionalt transmissionsnet vil skulle afspejle nettets værdi. I 

den forbindelse kan der peges på tre værdibegreber/-principper, der umiddelbart 

kan overvejes – ikke mindst i lyset af prisfastsættelsesbestemmelsen i elforsynings-

lovens § 35, stk. 12. 

Ved en prisfastsættelse efter EfL § 35, stk. 12 – dvs. en pris fastsat af Taksations-

kommissionen efter reglerne i kapitel 4 i lov om ekspropriation af fast ejendom - 

vil en værdifastsættelse skulle svare til aktivets handelsværdi eller aktivets brugs-

værdi således at værdifastsættelsen svarer til det højeste af disse beløb, hvis de ikke 

er sammenfaldende. 
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Ejeren af et aktiv kan også have krav på en værdifastsættelse svarende til aktivets 

genanskaffelsesværdi. Det forudsætter, at ejeren er tvunget til at genanskaffe et til-

svarende aktiv. 

Det er Energitilsynets vurdering, at genanskaffelsesværdien ikke er relevant i rela-

tion til de regionale transmissionsnet. Regional transmissionsvirksomhed er et na-

turligt monopol, der drives efter bevilling, og ejerne af et regionalt transmissions-

net skal derfor ikke fortsætte transmissionsvirksomheden. 

Den umiddelbart relevante værdi ved prisfastsættelsen vil derfor være handelsvær-

di eller brugsværdi. I forhold til de regionale transmissionsnet er det Energitilsynets 

umiddelbare vurdering, at disse to værdier ofte vil være sammenfaldende. Regional 

transmissionsvirksomhed er underlagt en økonomisk regulering, der fastlægger 

indtægter, forrentningsloft mv., bevillingspligt mv., der tilsammen lægger ganske 

faste rammer for regionale transmissionsnets drift, indtægter og øvrige økono-

misk/finansielle ageren. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke er stærke hol-

depunkter for at antage, at de nuværende ejere ville kunne generere et større over-

skud i virksomheden end nye vil have – dvs. at handels- og brugsværdi i disse til-

fælde er sammenfaldende.  

Fastsættelse af handelsværdien for et regionalt transmissionsnet 

I det omfang købsværdien af et regionalt transmissionsnet ikke fastlægges af Tak-

sationskommissionen, vil det således være afgørende at få fastlagt den relevante 

værdi af det regionale transmissionsnet. 

På et marked som regional transmission vil værdifastsættelsen naturligt tage ud-

gangspunkt i de særlige forhold, som den økonomiske regulering af aktørerne på 

markedet indebærer. 

Den økonomiske regulering af de regionale transmissionsnet indebærer som tidli-

gere nævnt, at selskabernes indtægter bliver fastsat gennem de årlige indtægtsram-

mer, som Energitilsynet fastsætter. Disse indtægtsrammer (inkl. effektiviserings-

krav) fastlægger således sammen med forrentningsloftet, den pengestrøm ejerne af 

et regionalt transmissionsnet kan imødese og dermed også det økonomiske udbytte 

af at eje et regionalt transmissionsnet. 

Der findes en række forskellige modeller og metoder til værdifastsættelse, som 

ville kunne tages i anvendelse. Nedenfor omtales en række af disse. 

Discounted cash flow 

På baggrund af den særlige økonomiske regulering af de regionale transmissionsnet 

vurderer Energitilsynet, at den såkaldte discounted cash flow (DCF) metode vil væ-

re en hensigtsmæssig metode til at opgøre en valid handelsværdi for de regionale 

transmissionsnet. Metoden er generelt accepteret til værdiansættelse af aktiver, og 

Energitilsynet har tidligere anerkendt metoden i forbindelse med fastsættelse af åb-

ningsbalancer mv. Modellen er nærmere beskrevet i bilag 1. 
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Ved en discounted cash flow værdiansættelse bliver et selskabs fremtidige penge-

strøm omregnet til nutidsværdi og udtrykker dermed, hvad ejerne ville have fået af 

indtægter i årenes løb, hvis de fortsat havde ejet selskabet. 

DCF metoden er generelt den oftest anvendte metode til værdiansættelse af aktiver, 

virksomheder eller forretningsprojekter. 

Det gælder også i energisektoren, herunder i forhold til værdiansættelse af trans-

missionsvirksomheder og/eller aktiver. 

DCF metoden er således velegnet i som værdiansættelsesprincip når der er tale om 

indtægtsrammeregulerede betalingsstrømme, eftersom der relativt set er et ganske 

sikkert grundlag for estimatet af det frie cash flow og modellens øvrige kritiske pa-

rametre (WACC og terminalværdi). 

Energitilsynet vil i forbindelse med den konkrete vurdering af Energinet.dks ind-

regning af købsomkostninger for et regionalt transmissionsnet tage stilling til de 

konkrete forudsætninger og antagelser, der er anvendt i modellen.  

Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er eksakte præmisser at basere forud-

sætninger, antagelser og skøn på. Energitilsynet vil derfor generelt lægge vægt på, 

at der kan argumenteres for de valg og skøn, der lægges til grund i modelberegnin-

ger, samt at disse ligger inden for rammerne af, hvad Energitilsynet finder rimeligt 

set i forhold til de særlige vilkår for regional transmission (begrænsede risikofor-

hold mv. samt de overordnede hensyn i energilovgivningen – forsyningssikkerhed, 

sikre forbrugerne mod urimelige priser og vilkår etc.). Samtidig vil Energitilsynet 

lægge særlig vægt på, at forudsætninger og antagelser bygger på gældende ramme-

vilkår og regulering for de regionale transmissionsnet. 

En anden værdiansættelsesmetode, der kan ses anvendt, er markedsmetoden, hvor 

værdien af en virksomheds egenkapital bestemmes ved en sammenligning af mul-

tipler på baggrund af data for gennemførte transaktioner for lignende virksomhe-

der. Altså hvor mange kroner der er betalt i købesum pr. krone egenkapital – eller 

hvor mange kroner der er betalt i købesum i forhold til årets indtjening (Pri-

ce/Earning). Markedsmetoden ses ofte anvendt i forbindelse med et ”groft skøn” 

over værdien af en virksomhed inden en salgsproces igangsættes, eller som ”reali-

tetstjek” af resultater fra fx DCF metoden. I forbindelse med Energinet.dk’s køb af 

Regionale Net A/S blev DCF metoden fx kombineret med en multipel analyse af 

lignende transaktioner. Sekretariatet har dog ikke kendskab til transaktioner for 

transmissionsvirksomheder, hvor en multipel analyse har stået alene som værdian-

sættelsesmetode. 

Senest har Energitilsynets Sekretariat fået oplyst af den tyske regulator (Bun-

desnetz Agentur), at DCF metoden var det bærende værdiansættelsesprincip i to 

større transaktioner i 2009 og 2010, hvor det tyske transmissionsselskab Transpo-

wer (ejet af EON) blev solgt til det hollandske statsejede transmissionsselskab 

TenneT til en købspris på 1,1 mia. EUR og transmissionsselskabet 50 Hz (ejet af 

426 af 430



8 

Vattenfall) blev solgt til det belgiske transmissionsselskab Elia og den finansielle 

investor IFM for en købspris på 810 mio. EUR. 

Sådanne relevante data fra disse og eventuelle andre lignende handler vil også ind-

gå i Energitilsynets konkrete vurdering af eventuelle kommende handler i forhold 

til Energinet.dks indregning af nødvendige omkostninger i transmissionstarifferne.  

Endelig skal det nævnes, at balancebaserede metoder med udgangspunkt i de fakti-

ske bogførte værdier af aktiver og passiver på overdragelsestidspunktet i princippet 

kan finde anvendelse. Sekretariatet har ikke kendskab til transaktioner for trans-

missionsvirksomheder, hvor værdiansættelsen har været baseret alene på de bog-

førte værdier af aktiver og passiver ved overdragelsestidspunktet. 

Hvor værdiansættelsen er sket ud fra andre metoder end DCF vil Energitilsynet – 

præcis som det er tilfældet med en anvendelse af DCF-metoden – også lægge vægt 

på, at alle forudsætninger og antagelser bygger på gældende rammevilkår og regu-

lering for de regionale transmissionsnet. Energitilsynet vil endvidere lægge vægt 

på, at der kan argumenteres overbevisende for valget af værdiansættelsesmetode 

samt redegøres for validitet og relevans af de resultater, metoden giver. 

Energitilsynet finder som udgangspunkt, at omkostninger til køb af regionale 

transmissionsnet, der fremkommer på basis af en fair og rimelig værdiansættelse 

som beskrevet ovenfor, vil kunne anses for nødvendige og dermed også indreg-

ningsberettigede i Energinet.dks transmissionstariffer. 

Energitilsynet lægger hermed vægt på at den købspris, der fremkommer ved en så-

dan værdifastsættelse, vil reflektere de forudsætninger om den maksimale pris for 

et regionalt net, som elforsyningslovens § 35, stk. 12 fastsætter – dvs. ikke oversti-

ger den pris, Taksationskommissionen kunne fastsætte. 

Eventuelle andre elementer i en prisfastsættelse 

Energitilsynets grundlæggende udgangspunkt for vurderingen af købsprisen for et 

regionalt net er – jf. foregående afsnit – en fair og rimeligt anvendt værdifastsættel-

sesmetode. I det omfang, der indgår andre betalingselementer i købsprisen, vil 

Energitilsynet vurdere disse kritisk med udgangspunkt i samme overordnede hen-

syn som beskrevet vedrørende værdiansættelsesmetode.  

Konkret vil Energitilsynet lægge vægt på, at der grundlæggende er argumenteret 

for nødvendigheden af betalingerne, at størrelsen af disse er fastsat på baggrund af 

rimelige og gennemsigtige beregninger, og at fastsættelsen af betalingerne er base-

ret på gældende rammevilkår og regulering mv. 

Nedenfor er nævnt et par eksempler på elementer, der kunne tænkes at indgå i eller 

må ses i sammenhæng med en prisfastsættelse af regionale transmissionsnet og 

Energitilsynets umiddelbare udgangspunkt for en vurdering af disse. Eksemplerne 

er ikke udtømmende, men Energitilsynets grundlæggende vurderinger vil også 

gælde i forhold til andre betalingselementer, der inddrages i prisfastsættelsen. 
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Synergieffekter 

Den økonomiske regulering af de bevillingspligtige aktiviteter på energiområderne 

har bl.a. til formål at sikre forbrugerne mod urimelige priser, vilkår mv. Energitil-

synet vil derfor have særlig opmærksomhed på betalingselementer, der ligger ud 

over den markedsmæssige værdifastsættelse af de overtagne aktiver. 

Energitilsynets udgangspunkt er, at alene nødvendige omkostninger ved effektiv 

drift må indregnes i Energinet.dks tariffer. Det indebærer, at omkostninger til den 

markedsmæssigt opgjorte (handels-)værdi, kan indregnes i tarifferne som nødven-

dige omkostninger. 

En værdifastsættelse efter DCF-metoden må i vidt omfang forventes at tage højde 

for synergier gennem de antagelser om fremtidig forrentning mv., der anvendes i 

modelberegningerne. Det må derfor sikres, at der ikke sker en dobbeltindregning af 

synergier i forbindelse med værdifastsættelsen. Energitilsynet vil derfor i sin vur-

dering stille skærpede krav til dokumentationen af særskilt indregnede synergier. 

Energitilsynet vil herudover lægge stor vægt på, at konkret indregnede synergier, 

som en almindelig køber ville kunne realisere, tager udgangspunkt i gældende reg-

ler, rammebetingelser og regulering på overtagelsestidspunktet. 

Lejeaftaler o. lign. 

I tilknytning til en købsaftale kan der tænkes at blive indgået andre, økonomisk 

forpligtende arrangementer – eksempelvis aftaler om leje af grunde eller bygnin-

ger, eller lignende. Derimod vil det efter 3. energiliberaliseringspakke ikke være 

muligt at indgå serviceaftaler o. lign. 

Udgangspunktet for Energitilsynets vurdering af sådanne arrangementer er, at 

Energinet.dk som udgangspunkt overtager hele den regionale transmissionsvirk-

somhed ved et køb og dermed alle aktiver mv., der er nødvendige til driften af det 

regionale transmissionsnet. 

Det indebærer, at Energitilsynet vil forvente en konkret dokumentation for nød-

vendigheden af at indtræde i sådanne aftaler, hvad aftalen konkret omfatter og 

hvorledes betalingen er fastsat. Også i denne forbindelse vil Energitilsynet lægge 

vægt på, at gældende rammevilkår og regulering mv. eksplicit er inddraget i fast-

sættelsen af Energinet.dks økonomiske forpligtelser. 

Tilsvarende krav vil Energitilsynet lægge til grund i vurderingen af alle andre typer 

af økonomiske forpligtelser for Energinet.dk i forbindelse med køb af regionale 

transmissionsnet. 
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Bilag 1.  

Discounted Cash Flow metoden (DCF) til værdiansættelse

Værdiansættelsen efter Discounted Cash Flow (DCF) metoden tager udgangspunkt 

i den forventede fremtidige pengestrøm (cash flow) fra et givent aktiv eller en virk-

somhed.  

Den estimerede værdi af en virksomhed eller aktivet opgøres her som den tilbage-

diskonterede værdi af de forventede fremtidige frie pengestrømme.  

Hovedelementerne i DCF metoden er således estimatet af de fremtidige frie cash 

flow og fastlæggelsen af diskonteringsfaktoren til beregning af nutidsværdien samt 

valg af budgetperioden for værdiansættelsen.  

Det frie cash flow er den pengestrøm, der er til rådighed for ejere og långivere uaf-

hængigt af virksomhedens kapitalstruktur i øvrigt. 

Frit cash flow opgøres på følgende måde: 

+/- Driftsresultat før skat 

+   Afskrivninger og hensættelser 

-    Betalt skat af driftsresultat 

+/- Forskydning i arbejdskapital (varelager, varedebitorer og varegæld) 

=    Pengestrøm fra driften 

+/- Anlægsinvesteringer/frasalg 

=    Frit cash flow   

Som diskonteringsfaktor i % til bestemmelse af nutidsværdi anvendes som oftest 

de vejede gennemsnitlige kapitalforrentning i % (WACC), beregnet på følgende 

måde: 

WACC (%) = egenkapitalforrentning i % gange egenkapitalandel af samlet kapital                       

plus fremmedkapitalforrentning i % gange fremmedkapitalandel af samlet kapital 

Egenkapitalforrentning i % = risikofri rente + (risikofaktor x markedsværdipræmie) 

Fremmedkapitalforrentning i % = (risikofri rente + risikotillæg) x (1 – skattesats) 

WACC er udtryk for det kapitalafkastkrav en ejer af en virksomhed eller aktiv må 

stille for at dække de gennemsnitlige omkostninger ved den investerede kapital, in-

klusive de specifikke risici, der knytter sig til investeringen.  

Den tredje hovedparameter er valg af budgetperiode samt terminalværdi, som er 

den ”restværdi” der knytter sig til efter budgetperioden til en i princippet uendelig 

tidshorisont. 
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Værdiansættelse ved DCF metoden kan på den baggrund inddeles i en række faser: 

1. Fastlæggelse af det frie cash flow i budgetperioden (planlægningshorisont) 

2. Estimering af diskonteringsfaktor (WACC) i % 

3. Beregning af nutidsværdi af det forventede frie cash flow ved at tilbagedi-

skontere med estimeret WACC 

4. Fastlæggelse af en terminalværdi  

5. Fastlæggelse af markedsværdi ved at tillægge værdien af ikke-
driftsmæssige aktiver og fratrække værdien af rentebærende gæld  
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