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Punkt 5 
Energitilsynets møde den 29. januar 2013 

Energinet.dks køb af 10 regionale transmissionsnet 

Resumé 
1. Energitilsynet er ansvarlig for den økonomiske regulering af Energi-
net.dk. I den forbindelse skal Energitilsynet bl.a. tage stilling til, om Energi-
net.dk vil kunne indregne købsprisen på 5,677 mia. kr. for 10 regionale 
transmissionsnet i transmissionstarifferne som en nødvendig omkostning 
ved effektiv drift. Købsprisen er fastlagt med udgangspunkt i en værdian-
sættelse fra PWC/Energinet.dk, der fastlægger markedsværdien af selska-
berne til mellem 5,35 mia. kr. og 5,95 mia. kr. og en værdiansættel-
se/fairness opinion fra KPMG, der fastlægger markedsværdien til mellem 
4,6 mia. kr. og 5,7 mia. kr. 

2. Energitilsynets afgørelse herom vil skulle tages i forbindelse med be-
handlingen af Energinet.dks årsrapport 2012 i efteråret 2013, og Energitil-
synet ville altså under alle omstændigheder få forelagt denne sag om en 
handel i mia. klassen til afgørelse. Dette tidspunkt ligger imidlertid mere 
end 1½ år efter overtagelsen har fået virkning. Det findes derfor hensigts-
mæssigt at forelægge spørgsmålet nu med henblik på en tilkendegivelse om, 
hvorvidt Energitilsynet vil vurdere købesummen som en nødvendig om-
kostning ved effektiv drift, der – helt eller delvist – vil kunne indregnes i 
transmissionstarifferne. 

3. Energitilsynet har tidligere – i forbindelse med behandling af Energi-
net.dks årsrapport 2009 – taget stilling til indregning af en købspris for et 
regionalt transmissionsselskab. På baggrund af behandlingen af denne over-
tagelse vedtog og offentliggjorde Energitilsynet i december 2010 et notat, 
”Energitilsynets vurderingskriterier for Energinet.dks indregning af køb af 
regionale transmissionsnet i transmissionstarifferne”, der beskrev og rede-
gjorde for Energitilsynets vurderingskriterier for køb af regionale transmis-
sionsnet. 

4. Med udgangspunkt i disse kriterier har sekretariatet vurderet værdian-
sættelsen – og forudsætninger herfor – af de 10 regionale transmissionssel-
skaber. Sekretariatet har således gennemgået: Værdiansættelsesmetoden og 
vurderet de enkelte elementer heri, synergieffekter samt andre forpligtende 
aftaler i forbindelse med aftalen om Energinet.dks køb af de regionale 
transmissionsselskaber. 
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5. SET lægger til grund, at værdiansættelsen og fastlæggelsen af de enkelte 
elementer heri følger de tilkendegivelser, Energitilsynet gav i notatet ”Ener-
gitilsynets vurderingskriterier for Energinet.dks indregning af køb af regio-
nale transmissionsnet i transmissionstarifferne”.  

6. Værdifastsættelsen sker således med udgangspunkt i gældende regler, 
rammebetingelser og regulering for de regionale transmissionsnet samt at 
øvrige antagelser mv. i vidt omfang er belyst ved empiriske sammenlignin-
ger med andre, sammenlignelige selskaber, Energitilsynets tilkendegivel-
ser/afgørelser mv. 

7. SET vurderer samlet, at Energinet.dks købspris på ca. 5,7 mia. kr. for de 
10 regionale transmissionsselskaber ikke ligger over, hvad der kan anses for 
en nødvendig omkostning ved effektiv drift. 

8. SET lægger vægt på, at værdifastsættelsen ligger inden for de rammer 
de angives i KPMGs fairness opinion samt kammeradvokatens vurdering i 
relation til elforsyningslovens bestemmelser og ekspropriationsbestemmel-
serne. 

9. I forbindelse med købet af de 10 regionale transmissionsnet har Energi-
net.dk indgået 2-3 årige overgangsaftaler (driftsaftaler) og integrationsafta-
ler med Fyns Net A/S, Vestjyske Net A/S og SEAS-NVE (herefter SEAS).  

10. På baggrund af det foreliggende materiale og oplysninger vurderer SET, 
at det må lægges til grund, at Energinet.dks drifts- og integrationaftaler med 
de nævnte regionale transmissionsselskaber og omkostningerne forbundet 
hermed er udtryk for nødvendige omkostninger ved en effektiv drift. Sekre-
tariatet bemærker dog, at spørgsmålet om aftalernes markedskonformitet – 
og dermed spørgsmålet om hvorvidt de kan indregnes som en nødvendig 
omkostning ved effektiv drift – vil kunne tages op igen, såfremt der bliver 
konkret anledning hertil. 

Indstilling 
11. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling 
og vurdering tilkendegiver følgende: 

• At Energitilsynet på baggrund af det foreliggende materiale anser 
Energinet.dks omkostninger til køb af 10 regionale transmissionssel-
skaber for en nødvendig omkostning ved effektiv drift, der kan ind-
regnes i selskabets tariffer, jf. bekendtgørelse af 21. september 2006 
om økonomisk regulering af Energinet.dk § 2. 
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Sagsfremstilling 
12. Energinet.dk har med virkning fra 1. januar 2012 købt 10 regionale 
transmissionsselskaber1 samt driftsselskabet N1 A/S, der ejes af Syd Net 
A/S, Sydøstjyske Net A/S, Midtjyske Net A/S og NV Net A/S. N1 A/S ud-
fører driftsopgaver for ejerne. Købsprisen udgør 5,677 mia. kr. 

13. Det fremgår af Energinet.dks indstilling til bestyrelsen ”Indstilling om 
køb af regionale eltransmissionsnet” (bilag 1, bilagsside 3), at en realistisk 
købesum for de 10 regionale transmissionsselskaber vurderes til at ligge 
mellem 5,350 mia. kr. og 5,950 mia. kr. på gældfri basis. Vurderingen byg-
ger på en værdifastsættelse foretaget af PwC og Energinet.dk, jf. bilag 2. 

14. Energitilsynet skal i denne sag vurdere Energinet.dks køb af disse sel-
skaber med henblik på en tilkendegivelse om, hvorvidt købesummen for 
disse selskaber er en nødvendig omkostning ved effektiv drift, jf. BEK 965, 
§ 3, der – helt eller delvist – kan indregnes i Energinet.dks tariffer. 

15. De særlige økonomiske/juridiske rammer for Energinet.dks overtagelse 
af regionale transmissionsnet fremgår af elforsyningslovens §§ 35 og 69. 

16. § 35 i elforsyningsloven (EFL) fastslår en statslig køberet og –pligt til 
transmissionsnet på mellem 100 kV og 200 kV. Formålet med bestemmel-
sen er at sikre, at staten får mulighed for at varetage de offentlige interesser, 
som er knyttet til driften af disse net, hvis ejerne heraf ønsker at sælge net-
tene.  

17. Det fremgår yderligere af EFL § 35, stk. 12, at pris- og betalingsvilkår 
for overtagelse af transmissionsnet fastsættes af Taksationskommissionen 
efter reglerne i kapitel 4 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af 
fast ejendom, hvis parterne (Energinet.dk og ejerne af det regionale trans-
missionsnet) ikke kan blive enige om pris og vilkår for overtagelsen. 

18. Energinet.dk har overtaget de regionale transmissionsselskaber med 
virkning fra 1. januar 2012 for en samlet pris af ca. 5,7 mia. kr. (5,677 mia. 
kr.). Energitilsynet ville derfor få forelagt spørgsmålet om egentlig godken-
delse af indregning af købesummen i tarifferne i forbindelse med godken-
delse af årsrapport 2012 i efteråret 2013. Dette tidspunkt ligger imidlertid 
mere 1½ år efter overtagelsen har fået virkning, og sekretariatet og Energi-
net.dk finder det derfor hensigtsmæssigt, at forelægge sagen for Energitilsy-
net allerede nu. 

19. I forbindelse med handelens indgåelse har ejeren af Energinet.dk, Kli-
ma- Energi- og Bygningsministeriet anmodet Kammeradvokaten om at vur-

                                                 
1 NV Net A/S, Vestjyske Net A/S, Syd Net A/S, Midtjyske Net A/S, Sydøstjyske Net A/S, 
FynsNet A/S, SEAS-NVE Net A/S, Regionale Net.dk, KE Transmission A/S, Frederiks-
berg Eltransmission, SEAS-NVE Transmission A/S. 



4/21 

 

dere handelen og betingelserne herfor. Kammeradvokatens vurdering er 
vedlagt som bilag 3. Endvidere har ministeriet indhentet en fairness opinion 
fra KPMG, der vedlægges som bilag 4. 

20. Kammeradvokaten vurderer, jf. bilag 3, bilagsside 349, at Energinet.dks 
værdiansættelse af de 10 regionale transmissionsselskaber overholder elfor-
syningslovens § 35. De anvendte økonomiske forudsætninger og metoder i 
Energinet.dks værdiansættelse svarer til, hvad der ville følge af reglerne om 
udmåling af en ekspropriationserstatning for afståelse af nettene. 

21. Det fremgår endvidere af KPMGs fairness opinion, at man her vurderer 
entrepriseværdien af de regionale transmissionsnet til at ligge i intervallet 
4,6 mia. kr. og 5,7 mia. kr., jf. bilag 4, bilagsside 408. 

22. I forbindelse med tilsynets godkendelse af Energinet.dks årsrapport 
2009 tog Energitilsynet stilling til Energinet.dks køb af selskabet Regionale 
Net A/S af DONG Energy. 

23. På baggrund af behandlingen af denne overtagelse vedtog og offentlig-
gjorde Energitilsynet i december 2010 et notat, ”Energitilsynets vurderings-
kriterier for Energinet.dks indregning af køb af regionale transmissionsnet i 
transmissionstarifferne”, der beskrev og redegjorde for Energitilsynets vur-
deringskriterier for køb af regionale transmissionsnet (bilag 5). 

24. Med udgangspunkt i dette notat vil sekretariatet for Energitilsynet (SET) 
i det følgende vurdere købsprisen på knap 5,7 mia. kr. for de 10 regionale 
transmissionsselskaber med vægten lagt på gennemgang og analyse af 
Energinet.dk og PwCs værdiansættelse samt de aftaler, der knytter sig til 
handelen: 

• Forudsætninger og lovbestemmelser for værdifastsættelse  

• Værdifastsættelsesmetode (Valg af model) 

• Gennemgang, analyse og vurdering af de enkelte elementer i værdi-
fastsættelsesmodellen 

• Synergieffekter 

• Andre forpligtende aftaler i forbindelse med overtagelsen 

25. I relation til elforsyningslovens § 69 der fastslår, at Energinet.dks tarif-
fer ikke må stige som følge af overtagelsen bemærkes, at det fremgår at 
Energinet.dks indstilling til bestyrelsen, at der vil være positive priseffekter 
(lavere tariffer) for forbrugerne allerede fra år 2013, jf. bilag 1, bilagsside 
17.  
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26. Det bemærkes yderligere, at Energitilsynet godkendte en metode til sik-
ring af opfyldelsen af elforsyningslovens § 69 i forbindelse med Energi-
net.dks køb af Regionale net A/S i 2008 og tilsynets godkendelse af årsrap-
port 2009. Metoden sikrer gennem en udjævning af de tarifmæssige konse-
kvenser af opkøb over en årrække, at opkøb ikke får tarifferne til at stige. 

27. Købet af de 10 regionale transmissionsselskaber vil blive behandlet i 
overensstemmelse hermed og vil blive forelagt Energitilsynet i forbindelse 
med behandlingen af Energinet.dks årsrapport 2012. Spørgsmålet om han-
delens prispåvirkning vil derfor ikke blive behandlet yderligere i dette notat. 

Høring 

28. Nærværende notat blev sendt i høring hos Energinet.dk den 7. januar 
2013. Energinet.dk har meddelt, at man ikke har bemærkninger til notatet.   
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Lovgrundlag 
 

29. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har rele-
vans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende ka-
pitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gen-
nemgangen omfatter to overordnede temaer – bestemmelser om overdragel-
se af transmissionsnet og bestemmelser om økonomisk regulering af Ener-
ginet.dk. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i 
retskildehierakiet, således at lov og bekendtgørelser citeres før eventuel 
retspraksis og de lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvist. 

Bestemmelser vedrørende overdragelse 

30. 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).  

31. EfL § 35, stk. 2 fastslår herudover, at en virksomhed, der ejer et regio-
nalt transmissionsselskab 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 ejerandele i ejervirksomheden mister bestem-
mende indflydelse i ejervirksomheden. 

32. I de tilfælde, hvor Energinet.dk og ejerne af et transmissionsselskab ikke 
kan blive enige 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 taksationskommissionen efter reglerne i kapitel 4 i lov 
om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom, jf. EfL § 35, stk. 
12. 

”Kapitel 7  

Overdragelse, forbrugerindflydelse, udskillelse af aktiviteter m.v. 

§ 35. 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 transmis-
sionsvirksomheder, der ejer sådanne net (transmissionsandele), kan udelukkende 
afstås til staten. Ejere, der ønsker at foretage afståelser omfattet af denne bestem-
melse, giver særskilt skriftlig underretning herom til Energinet.dk. 

Stk. 2. En virksomhed, der ejer transmissionsandele (ejervirksomheden), har pligt 
til at afstå samtlige sine transmissionsandele til staten ved ejerskifte i ejervirksom-
heden. Ved ejerskifte efter denne bestemmelse forstås, 

1) at 50 pct. af ejerandelene i ejervirksomheden eller i en virksomhed, der direkte 
eller indirekte besidder ejerandele i ejervirksomheden, har skiftet ejer, 

2) at ejere af ejerandele i ejervirksomheden eller i en virksomhed, der direkte eller 
indirekte ejer andele i ejervirksomheden, enten ved erhvervelsen eller senere alene 
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eller i forening med andre har opnået bestemmende indflydelse i ejervirksomheden 
eller i en virksomhed, der direkte eller indirekte ejer andele i ejervirksomheden, el-
ler 

3) at ejere af ejerandele i ejervirksomheden eller i en virksomhed, der direkte eller 
indirekte ejer andele i ejervirksomheden, har mistet bestemmende indflydelse i 
ejervirksomheden eller i en virksomhed, der direkte eller indirekte ejer andele i 
ejervirksomheden. 

… 

Stk. 12. I mangel af enighed fastsættes pris- og betalingsvilkår for overtagelse af 
ejerskab til transmissionsnet efter stk. 1 og 2 af Taksationskommissionen efter reg-
lerne i kapitel 4 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 
ejendom. Søgsmål til prøvelse af kendelser om pris- og betalingsvilkår truffet af 
Taksationskommissionen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at kendelsen er 
meddelt den pågældende. ”  

33. Det fremgår af EfL § 69, stk. 1, at priserne for ydelser fra kollektive for-
syningsnet ikke må stige som følge af det vederlag, der erlægges ved over-
dragelse af virksomheden.  

”Kapitel 10  

Priser og betingelser for elektricitet 

Elforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser  

”§ 69. Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes 
under hensyntagen til virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af 
energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftom-
kostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital og under 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. 
Ved fastsættelsen af priser tages desuden hensyn til udgifter, som afholdes som 
følge af, at virksomhederne hæfter for gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 
2000 eller udgifter som følge af, at en netvirksomhed stiller sikkerhed til fordel for 
en elproduktionsvirksomhed, som helt eller delvis ejes af netvirksomheden, når 
sikkerhedsstillelsen kun omfatter gældsforpligtelser, som elproduktionsvirksom-
heden påtager sig med henblik på restfinansiering af anlægsarbejder påbegyndt in-
den den 29. april 1999. Priserne for ydelser fra en kollektiv elforsyningsvirksom-
hed må ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af 
virksomheder.”  

Bestemmelser vedrørende økonomisk regulering 

34. Den økonomiske regulering af Energinet.dk er fastlagt i bekendtgørelse 
nr. 965 af 21. september 2006 om økonomisk regulering af Energinet.dk 
(BEK 965). Reguleringen er en hvile-i-sig-selv regulering og bygger på en 
prisregulering, der kun tillader selskabet at indregne såkaldt ”nødvendige 
omkostninger” ved effektiv drift i tarifferne, jf. §§ 2 og 3 i BEK 965: 



8/21 

 

”Priser  
§ 2. Energinet.dk kan i priserne for de aktiviteter, der varetages i medfør af § 2, 
stk. 2 og 3, i lov om Energinet Danmark, indregne nødvendige omkostninger ved 
effektiv drift og nødvendig forrentning af kapital. 
 
Nødvendige omkostninger 
§ 3. Nødvendige omkostninger vil især vedrøre:  
1) Indkøb af energi.  
2) Lønninger.  
3) Tjenesteydelser.  
4) Administration.  
5) Vedligeholdelse.  
6) Andre driftsomkostninger, som eksempelvis:  
a) Til demontering og bortskaffelse af teknisk forældede net i forbindelsemed 
f.eks. kabellægning.  
b) Som følge af krav pålagt af offentlige myndigheder.  
7) Afskrivninger som nævnt i § 5.  
8) Nedskrivninger, der udløses af teknisk værdiforringelse af aktiver.  
9) Betalte skatter og afgifter.  
10) Renter af fremmedkapital og øvrige finansielle omkostninger.”   

35. Energitilsynet administrer hvile-i-sig-selv reguleringen og fører tilsyn 
med Energinet.dks overholdelse heraf, jf. § 11 i BEK 965: 

”Tilsyn  

§ 11. Energinet.dk indsender hvert år senest den 1. juni til Energitilsynet årsrapport 
og øvrige regnskaber for det foregående regnskabsår, jf. §§ 9 og 10, samt årsrap-
porter fra helejede datterselskaber.  

Stk. 2. Energinet.dk indsender årligt investerings- og finansieringsplaner, jf. § 4, 
stk. 4, til Energitilsynet. Ved ændringer indsendes en revideret plan.  

Stk. 3. Energinet.dk redegør samtidig med indsendelse af regnskaber og investe-
rings- og finansieringsplaner efter stk. 1 og 2 for konstateret difference mellem re-
aliserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning for det pågælden-
de regnskabsår. Endvidere redegør Energinet.dk for den planlagte afvikling af 
konstaterede differencer i overensstemmelse med § 7.  

Stk. 4. Energitilsynet meddeler senest 4 måneder efter modtagelsen af regnskaber 
og investerings- og finansieringsplaner efter stk. 1 og 2 eventuelle korrektioner til 
den af Energinet.dk konstaterede difference mellem realiserede indtægter og nød-
vendige omkostninger og forrentning, jf. stk. 3. Inden for samme frist kan Energi-
tilsynet pålægge Energinet.dk en ændret afvikling af konstateret difference.  

Stk. 5. Energitilsynet kan til brug for tilsynets afgørelser efter stk. 4 pålægge Ener-
ginet.dk at fremkomme med yderligere oplysninger. Fristen i stk. 4 regnes i så fald 
fra modtagelsen af de pågældende oplysninger.”  
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Vurdering 
36. Udgangspunktet for Energitilsynets vurdering af Energinet.dks købspris 
for de 10 regionale transmissionsnet er helt overordnet værdifastsættelses-
bestemmelsen i elforsyningslovens (EfL) § 35, stk. 12 (købspris fastsat af 
Taksationskommissionen), der udgør det maksimale loft for den pris, Ener-
ginet.dk kan betale for et regionalt transmissionsnet og dermed også loftet 
for, hvad der kan indregnes i Energinet.dks tariffer som en nødvendig om-
kostning ved effektiv drift. 

37.  Energitilsynet har i notatet ”Energitilsynets vurderingskriterier for 
Energinet.dks indregning af køb af regionale transmissionsnet i transmissi-
onstarifferne” redegjort for, at den umiddelbart relevante værdi ved prisfast-
sættelsen i overensstemmelse med EfL § 35, stk. 12, vil være aktivets han-
delsværdi eller aktivets brugsværdi, der i forhold til regionale transmissi-
onsnet ofte vil være sammenfaldende. Dette lægges også til grund i det føl-
gende. 

38. Det fremgår af materialet, at Energinet.dk og PwCs værdiansættelse 
bygger på en stand alone værdi, hvor værdien af transmissionsselskaberne er 
fastsat eksklusive synergier. Det fremgår endvidere, at selv om der afgives 
et samlet bud på de 10 regionale transmissionsselskaber, så baseres stand 
alone værdiansættelsen på en konkret vurdering af en fair markedsværdi 
(ekskl. synergier) for hvert enkelt selskab samt at indtægtsrammesynergier 
opgøres særskilt. SET finder ikke denne fremgangsmåde i strid med Energi-
tilsynets udmeldte vurderingskriterier mv.   

Værdifastsættelsesmodel 

39. Det fremgår af materialet fra Energinet.dk, at værdifastsættelsen af de 
regionale transmissionsselskaber er foretaget efter discounted cashflow 
(DCF) modellen, jf. bilag 2, bilagssiderne 62 og 67. Ved en DCF værdifast-
sættelse bliver et selskabs fremtidige pengestrøm omregnet til nutidsværdi 
og udtrykker dermed, hvad ejerne ville have fået af indtægter i årenes løb, 
hvis de fortsat havde ejet selskabet. SET har i underbilag 1 til bilag 5 be-
skrevet DCF-modellen nærmere. 

40. I Energitilsynets notat ”Energitilsynets vurderingskriterier for Energi-
net.dks indregning af køb af regionale transmissionsnet i transmissionstarif-
ferne” vurderes, at DCF modellen vil være en hensigtsmæssig metode til at 
opgøre en troværdig handelsværdi for et regionalt transmissionsnet. Det 
skyldes – udover at metoden generelt er den oftest anvendte til værdiansæt-
telse af aktiver, virksomheder eller forretningsprojekter – at den økonomi-
ske regulering af de regionale transmissionsselskaber (indtægtsrammeregu-
lering) giver et relativt sikkert grundlag for estimering af det frie cash flow 
og modellens øvrige parametre. 
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41. Sekretariatet for Energitilsynet (SET) finder derfor valget af værdifast-
sættelsesmetode relevant og velbegrundet og har ikke yderligere bemærk-
ninger hertil. 

Konkrete forudsætninger og antagelser der anvendes i DCF-modellen 

42. Anvendelsen af DCF-modellen bygger på en række forudsætninger, an-
tagelser (fx renteforhold, udvikling i indtægtsrammer mv.), der har betyd-
ning for, hvilket resultat (værdi) modellen når frem til. 

43. SET bemærker i den forbindelse, at der ikke er eksakte præmisser at ba-
sere forudsætninger mv. på. I vurderingen af disse vil der derfor blive lagt 
vægt på, at der er argumenteret overbevisende for de valg og skøn, der er fo-
retaget. Endvidere vil der blive lagt vægt på, at forudsætninger, skøn mv. 
ligger inden rammerne af, hvad der må anses for rimeligt – dels under hen-
syntagen til de særlige forhold omkring regionale transmissionsnet og regu-
leringen heraf, dels i relation til de overordnede hensyn i energilovgivnin-
gen. Endvidere vil der blive lagt særlig vægt på, at forudsætninger mv. byg-
ger på gældende rammevilkår og regulering for de regionale transmissions-
net. 

Indtægtsrammer 

44. Et helt afgørende input til prisfastsættelsen efter DCF-modellen er de 10 
regionale transmissionsselskabers indtægtsrammer (rådighedsbeløb). Ind-
tægtsrammerne fastsættes årligt af Energitilsynet. De godkendte indtægts-
rammer udgør samtidig de rådighedsbeløb, Energinet.dk hidtil har betalt for 
at have rådighed over de regionale transmissionsnet. 

45. I værdifastsættelsen af de 10 regionale transmissionsnet er der taget ud-
gangspunkt i opgørelse af selskabernes indtægtsrammer for 2010, jf. bilag 2, 
bilagsside 70. Undervejs i forhandlingerne om Energinet.dks køb af de 10 
regionale transmissionsnet er opgørelsen af indtægtsrammerne blevet opda-
teret som følge af flere forhold: 

• Energitilsynet har færdigbehandlet flere dispensationsansøgninger 
fra de regionale selskaber, 

• Der er foretaget en mere præcis opgørelse af virksomhedernes mer-
forrentning, 

• Der er sket en opdatering af det pristal, hvorefter rådighedsbeløbene 
er blevet justeret. 

46. En justering/ændring af indtægtsrammen for det enkelte selskab i år 
2010 har betydning for købsprisen, idet en forøgelse af indtægtsrammen vil 
betyde en højere købspris. Tilsvarende vil en nedsættelse af indtægtsram-
men betyde en lavere købspris. 
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47. SET vurderer, at den anvendte opgørelse af de indtægtsrammer, der ind-
går i værdifastsættelsen af de 10 regionale transmissionsnet, er retvisende. 
SET vurderer samtidig, at de justeringer/ændringer af indtægtsrammerne der 
er foretaget undervejs i forhandlingsforløbet er baseret på rimelige og objek-
tive forhold, således at de endelige opgørelser af indtægtsrammer, der er 
indgået i værdifastsættelsen, er de bedst mulige på det tidspunkt, hvor be-
regningerne er foretaget. 

Effektivitetskrav 

48. I forbindelse med Energitilsynets fastsættelse af indtægtsrammer for de 
regionale transmissionsselskaber fastsættes der også effektivitetskrav, der – 
alt andet lige – nedsætter/begrænser indtægtsrammerne. Effektivitetskravene 
vil således påvirke købsprisen i nedadgående retning. Det er derfor væsent-
ligt, at der indgår fair og rimelige antagelser omkring de fremtidige effekti-
vitetskrav i prisfastsættelsen. 

49. Det fremgår af materialet om værdiansættelsen, at der i beregningerne 
vedrørende værdiansættelsen er indregnet et gennemsnitligt, langsigtet ef-
fektiviseringskrav på 0,52 pct. p.a., jf. bilag 2, bilagsside 43. Det svarer til 
det gennemsnitlige effektiviseringskrav for selskaberne udmeldt af Energi-
tilsynet for årene 2008 – 2012. 

50. SET konstaterer indledningsvis, at der hermed tages højde for Energitil-
synets effektivitetsregulering af de regionale transmissionsselskaber i vær-
diansættelsen.  

51. SET vurderer endvidere, at det indregnede forventede fremtidige effek-
tivitetskrav på 0,52 pct. p.a. er rimeligt ud fra de effektivitetskrav, Energitil-
synet hidtil har udmeldt til de regionale transmissionsselskaber. Sekretaria-
tet har derfor ikke yderligere bemærkninger til dette punkt. 

Nødvendige nyinvesteringer 

52. Et væsentligt element i Energitilsynets fastsættelse af indtægtsrammer 
for de regionale transmissionsselskaber er nødvendige nyinvesteringer. I 
henhold til den økonomiske regulering kan selskaberne således få indregnet 
nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammen og dermed hæve denne. 

Kabelhandlingsplanen 

53. Den væsentligste del af disse nødvendige nyinvesteringer følger af ka-
belhandlingsplanen samt af nødvendig netudbygning som følge af udbyg-
ningen af vindkraft. 

54. I beregningerne i DCF-modellen er der taget udgangspunkt i de investe-
ringer, der følger af den politisk aftalte kabelhandlingsplan, jf. bilag 2, bi-
lagsside 48. Der er i den forbindelse foretaget korrektioner for de ændringer, 
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der blev aftalt i energiforliget 2012 (dvs. udskydelse af en række netinveste-
ringer). 

55. Der er herudover lagt til grund, at kablerne har en levetid på 40 år og 
herefter udskiftes. For at kunne indregne disse geninvesteringer i modellen 
er virkninger af nødvendige nyinvesteringer beregnet på en 80-årig tidshori-
sont. 

56. SET bemærker, at det følger af DCF-modellen, at eventuelle investerin-
ger foretaget først i perioden vil have den største påvirkning (opadgående) 
af den beregnede købspris. Omvendt vil investeringer sidst i perioden have 
en lille effekt på den beregnede købspris. 

57. SET skal indledningsvis bemærke, at der efter sekretariatets opfattelse 
kunne sættes spørgsmålstegn ved en ”mekanisk” anvendelse af en levetid på 
40 år for kablerne i modellen for nødvendige nyinvesteringer. Alle erfarin-
ger viser, at kablerne kan have en meget længere levetid. Imidlertid vil disse 
kabeludskiftninger efter 40 år have en mindre betydning for den beregnede 
købspris. Set i sammenhæng med den usikkerhed omkring antagelser mv., 
der i øvrigt er knyttet til en værdiansættelse af denne karakter, finder sekre-
tariatet ikke anledning til at forfølge dette spørgsmål yderligere. 

58. SET finder således, at kabelhandlingsplanen er et rimeligt udgangspunkt 
for estimering af fremtidige nødvendige nyinvesteringer. Tilsvarende gælder 
andre kendte/vedtagne investeringsplaner og – beslutninger. SET konstate-
rer endvidere, at der er foretaget konsekvensjusteringer som følge Energi-
forlig 2012 m.v. SET vurderer på denne baggrund, at disse beregninger med 
rimelighed kan indgå i værdifastsættelsen. 

59. SET finder det endvidere rimeligt, at der (jf. bilag 2, bilagsside 47) er 
indregnet en årlig effektivisering på 0,25 pct. i ny- og geninvesteringerne. 

Andre nødvendige nyinvesteringer 

60.  Det fremgår af materialet (jf. bilag 2, bilagsside 47), at der udover inve-
steringer som følge af kabelhandlingsplanen også er indregnet 58 mio. kr. til 
andre nødvendige nyinvesteringer i de kommende 40 år på baggrund af 
Dansk Energi’s udmeldte investeringsbudget for de enkelte selskaber. 

61. Det anføres i materialet (bilag 2, bilagsside 48), at dette beløb er endog 
meget konservativt, idet der i perioden 2005 – 2010 faktisk er investeret for 
ca. 1,5 mia. kr. i andre nødvendige nyinvesteringer (heraf udgør tilslutning 
af havvindemølleparkerne Horns Rev 2 ca. 0,5 mia. kr.). Da der fremadrettet 
samtidig forudses investeringer på baggrund af strukturelle ændringer og 
udbygning af nettene, bl.a. som følge af Energiforlig 2012, er der tillagt 1,5 
mia. kr. i faste 2010-priser i perioden 2012 til 2051. 
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62. I relation til det tillagte beløb på 1,5 mia. kr. over 40 år til andre nød-
vendige nyinvesteringer bemærkes, at SET er enig i, at der ikke er rimelig 
grund til at anse et beløb på 58 mio. kr. for fyldestgørende. SET vurderer så-
ledes, at Energiforlig 2012 samt de kendte planer og energipolitiske målsæt-
ninger på baggrund af de historiske erfaringer der omtales for perioden 2005 
– 2010 med stor sandsynlighed må forventes at medføre yderligere nødven-
dige nyinvesteringer ud over kabelhandlingsplanen i de regionale transmis-
sionsnet. 

63. I beregningerne er der som nævnt indregnet 1,5 mia. kr. over de næste 
40 år. SET konstaterer, at der naturligvis knytter sig en ikke uvæsentlig 
usikkerhed til denne antagelse. Baseret på de historiske erfaringer fra perio-
den 2005 – 2010 finder SET imidlertid ikke antagelsen urimelig. Der er så-
ledes sammenhæng mellem de historiske erfaringer og antagelsen om belø-
bets størrelse, ligesom antagelsen bygger på kendte forhold omkring energi-
politiske mål og handlingsplaner mv. SET har derfor ikke yderligere be-
mærkninger til den konkrete indregning af et beløb på 1,5 mia. kr. nødven-
dige nyinvesteringer udover kabelhandlingsplanen i DCF-modellen. 

Diskonteringsrente (WACC) 

64. Diskonteringsrenten i DCF-modellen (WACC2) fastlægger afkastet til 
den investerede kapital i en virksomhed. WACC’en er således sammensat af 
et afkastkrav til egenkapital og et afkastkrav til fremmedkapital (lånekapi-
tal), og den samlede WACC udregnes som et vægtet gennemsnit af de to af-
kastkrav. I beregningerne vil de fremtidige indtægter og udgifter blive tilba-
gediskonteret til nutidsværdi med WACC’en.  

65. I beregningerne af købsprisen fastlægges WACC’en i to scenarier – dels 
baseret på ”dagens rente” på købstidspunktet (hvilket er gængs praksis), dels 
på ”historisk rente”, der er fastlagt til den gennemsnitlige rente målt over de 
seneste 6 måneder, jf. bilag 2, bilagsside 50. Grunden til at der anvendes to 
scenarier er, at renteniveauet er historisk lavt.  

66. ”Dagens rente” scenariet giver en WACC på 3,76 pct. baseret på den 10-
årige risiko fri rente3 pr. 22. maj 2012 på 1,33 pct., en markedsrisikopræmie 
på 5,4 pct., en beta4 (ugearet) på 0,38 pct., et kreditspread på 1,52 pct. og et 
forhold mellem fremmedkapital (gæld) og egenkapital på 47 pct. fremmed-
kapital og 53 pct. egenkapital.  

”Historisk rente” scenariet giver en WACC på 4,17 pct. baseret på den gen-
nemsnitlige risiko fri rente over de sidste 6 måneder (med udgangspunkt 22. 

                                                 
2 WACC – “Weighed average cost of capital”, se tekstboks nedenfor 
3 Den risiko fri rente er fastlagt som renten på en 10-årig statsobligation. 
4 Beta er udtryk for risikoen ved selskabets aktiviteter. En beta på 1 er således udtryk for en 
”gennemsnitlig” risiko ved et selskabs aktiviteter. 
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maj 2012) svarende til 1,79 pct. og samme øvrige forudsætninger som i 
”dagens rente” scenariet. 

 

67.  SET skal indledningsvis bemærke, at man finder det anvendte datama-
teriale til fastlæggelse af elementerne i WACC’en (risikovillighed, krav til 
markedsrente mv.) relevant i sammenhængen. mv. Det fremgår således, at 
der ved fastsættelse af de forskellige elementer er taget udgangspunkt i in-
ternationale empiriske studier og analyser mv. (jf. bilag 2, bilagssiderne 64, 
98, 103 og 320) og inddraget relevante afgørelser fra Energitilsynet5. Base-
ret herpå er der endvidere redegjort for overvejelserne omkring de enkelte 
elementer, og sekretariatet finder overordnet ikke anledning til at rejse 
spørgsmål hertil.  

68. SET finder dog, at der kan rejses spørgsmål om markedsrisikopræmien 
(MRP) på 5,4 pct. Der henvises i den forbindelse bl.a. til, at tilsynet i sagen 
om forrentningen af indskudskapitalen i EnergiGruppen Jylland A/S i årene 
2003-2010 fastsatte en markedsrisikopræmie på 4,5 pct.  

                                                 
5 Energitilsynets afgørelse af 30. november 2009 vedr. forrentning af indskudskapitalen i 
Energigruppen Jylland Varme A/S og Energitilsynets fastlæggelse af indtægtsrammer for 
naturgasdistributionsselskaberne 2010-2013. 

WACC 

Den generelle formel til beregning af WACC er: 

WACC = Kd * (1- skat) * (D/EV) + Ke * (E/EV) 

hvor: 

WACC = Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

Kd = Gældsomkostninger 

D/EV = Nettorentebærende fremmedkapital i % af den samlede kapital (EV) 

EV = Markedsværdi af selskabet på gældfri basis (EV = D + E) 

Ke = Egenkapitalomkostninger 

E/EV = Egenkapital i procent af den samlede kapital (EV) 

Afkastkravet til egenkapitalen (egenkapitalomkostningerne) beregnes efter 
Capital Asset Pricing Modellen (CAPM) som: 

Ke=Rf + (MRP * beta), 

hvor 

Rf= den risikofrie rente. 
 
MRP: markedsrisikopræmien, som udtrykker en investors afkastkrav til en 
markedsportefølje af aktiver ud over den risikofrie rente. 

beta: beta, som udtrykker den specifikke risiko for virksomheden eller aktivet 
under hensyntagen til den forudsatte kapitalstruktur. 
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69. Grundlaget for fastsættelsen af MRP i beregningerne er en opgørelse af 
den gennemsnitlige MRP gennem en årrække, som PwC har gennemført, jf. 
bilag 2, bilagsside 97. Opgørelsen viser, at den gennemsnitlige MRP har 
ligget stabilt på ca. 4,5 pct. i en længere periode, men vist svagt stigende 
tendens fra 2009. Senest – i 2011 – viser opgørelsen en gennemsnitlig MRP 
på 5,4 pct. 

70. Sekretariatet bemærker, at fastsættelsen af MRP i de konkrete beregnin-
ger til brug for købet af de regionale transmissionsselskaber skal indgå i 
DCF-modellen og dermed dække et meget langt fremadrettet tidsrum (40 
år). Konkret indebærer en MRP på 5,4 pct. i forhold til en MRP på 4,5 pct. 
isoleret set – og med en anvendelse af i øvrigt samme forudsætninger – en 
forøgelse af WACC på 0,34 procentpoint.  SET lægger afgørende vægt på, 
at fastsættelsen må ses som en måde at håndtere den usikkerhed, som knyt-
ter sig til beregningernes lange, fremadrettede tidsperspektiv og vurderer på 
den baggrund ikke, at fastsættelsen af MRP på 5,4 pct. i den konkrete be-
regning af købsprisen for de 10 regionale transmissionsselskaber er urime-
lig.    

71. Sekretariatet vurderer således samlet, at elementerne til fastlæggelse af 
elementerne i WACC’en rimelige og ikke ligger uden for de skønsmæssige 
rammer, som sådanne forhold må fastsættes under. 

72. I relation til de to scenarier for beregning af WACC (”dagens rente” og 
”historisk rente”) bemærker SET, at renteniveauet såvel i maj 2012 som p.t. 
er lavt. Set i et længere perspektiv finder SET det således ikke principielt 
urimeligt, at der i denne situation anlægges et lidt bredere perspektiv end 
”dagens rente” ved estimeringen af den fremtidige markedsrente til brug i 
modellen.  

73. Konkret er der i dette tilfælde brugt den gennemsnitlige markedsrente i 
en 6-måneders periode på 10-årige statsobligationer i scenariet med ”histo-
risk rente”. Sekretariatet vurderer, at denne estimering ikke er urimelig i den 
konkrete situation eller går længere end, hvad der kan holdes inden for de 
skønsmæssige rammer, der må være omkring disse forhold. Der lægges her 
vægt på, at den tidsmæssige udstrækning – 6 måneder – ikke går længere, 
end at der stadig er en klar sammenhæng til tidspunktet for fastlæggelse af 
købsprisen.  

74. Det bemærkes i den forbindelse, at Kammeradvokaten i bilag 3, bilags-
side 350 anfører, at man anbefaler at Klima-, Energi- og Bygningsministeri-
et ikke bør basere værdiansættelsen på ”dagens rente” men på et historisk 
gennemsnit.  

75. SET har derfor ikke yderligere bemærkninger til dette punkt.  
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76. Samlet vurderer SET således, at WACC beregningerne, der indgår i fast-
læggelse af købsprisen for de 10 regionale transmissionsselskaber, er base-
ret på rimeligt fastsatte antagelser og forudsætninger, og de beregnede 
WACC på henholdsvis 3,76 pct. og 4,17 pct. må derfor vurderes at være ri-
melige. 

Forrentningsloft 

77.  I indtægtsrammereguleringen af de regionale transmissionsselskaber er 
fastsat et forrentningsloft, der fastsætter, at virksomhedernes forrentning af 
den investerede kapital ikke må overstige den lange byggerente + 1 pct. 
Overskrides dette forrentningsloft nedsættes indtægtsrammen. 

78. Det fremgår at materialet (jf. bilag 2, bilagsside 50) at forrentningsloftet 
i beregningerne er fastsat ud fra et samtidighedsprincip – dvs. at forrent-
ningsloftet fastlægges ud fra renteniveauet på samme tidspunkt som 
WACC’en. I ”dagens rente” scenariet er forrentningsloftet fastlagt til 4,68 
pct. baseret på realkreditrådets offentliggjorte lange byggerente i uge 21. 

79. I ”historisk rente” scenariet er forrentningsloftet tilsvarende opgjort til 
4,98 pct. baseret på gennemsnittet af Realkreditrådets offentliggjorte lange 
byggerente over de seneste 6 måneder. 

80. SET bemærker indledningsvis, at det er spændet mellem WACC og for-
rentningsloft, der har betydning for størrelsen af købsprisen. WACC’en har 
historisk været lavere end forrentningsloftet (den lange byggerente + 1 pct.), 
hvilket betyder, at købsprisen bliver større. Omvendt ville en WACC, der 
var højere end forrentningsloftet, betyde, at købsprisen ville blive lavere. 

81. I relation til anvendelsen af samtidighedsprincippet vurderer SET, at det 
er naturligt, at anvende samme tidsmæssige udgangspunkt for fastsættelse af 
WACC og forrentningsloft, således at der er konsistens og sammenhæng i 
de enkelte antagelser og forudsætninger, der anvendes i beregningerne 

82. SET vurderer endvidere, at estimeringen af forrentningsloftet bygger på 
rimelige data og kendte reguleringsmæssige forhold. SET har derfor ikke 
yderligere bemærkninger til dette punkt. 

83. Samlet vurderer SET således, at de anvendte DCF-beregninger ved fast-
sættelsen af købsprisen for de 10 regionale transmissionsnet bygger på rime-
lige og konsistente antagelser baseret på relevante empiriske data mv.  

Synergieffekter 

84. Det fremgår af materialet (bilag 2, bilagsside 52-60), at der er estimeret 
indtægtsrammesynergier og operationelle synergier til en samlet værdi på 
1.123 -1.170 mia. kr. afhængig af WACC scenarie. 
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85. Det fremgår yderligere, at der ikke er indregnet sælgersynergier ligesom 
der ikke er indregnet ulempeerstatning i værdifastsættelsen, jf. bilag 2, bi-
lagsside 60. Dette ligger i tråd med Energitilsynets udmeldte vurderingskri-
terier, hvor det tilkendegives, at Energitilsynet som udgangspunkt vil for-
holde sig kritisk til indregning af synergier – herunder navnlig negative sæl-
gersynergier. 

86. Indtægtsrammesynergier fremkommer ved, at de forskellige regionale 
transmissionsselskaber afviger meget fra hinanden, nogle har således en for-
rentning der ligger under forrentningsloftet, mens andre har en forrentning, 
der ligger over, og derfor får nedsat deres indtægtsramme. Indtægtsramme-
synergier indregnes 100 pct. til fordel for sælger, mens de operationelle sy-
nergier deles mellem køber og sælger i forholdet 40/60. 

87. Hvis alle selskaberne fusioneres vil disse forskelle kunne udligne hinan-
den således at selskaberne samlet ligger under forrentningsloftet. Derved 
undgås en nedsættelse af indtægtsrammerne.  

88. SET bemærker i relation til disse synergier, at de almindelige principper 
for ekspropriation, der lægger rammen for fastsættelsen af købsprisen for de 
regionale selskaber, forudsætter, at der gives en pris for transmissionsnette-
ne, der svarer til, hvad der kunne opnås i ”handel og vandel”. 

89. Ifølge den almindelige regulering af de regionale transmissionsnet ville 
indtægtsrammesynergier kunne realiseres ved en fusion af nettene, og der-
med en sammenlægning af selskabernes indtægtsrammer.  

90. På denne baggrund vurderer SET, at indtægtsrammesynergierne tillagt 
effekt af reduktion af omkostninger og investeringer er estimeret til – kan 
indgå i fastsættelsen af købsprisen fuldt ud. Der lægges herved vægt på, at 
det er synergier, som sælger kunne have realiseret ved fusion af selskaberne 
– dvs. uden et salg til Energinet.dk. 

91. De operationelle synergier består af driftssynergier (omkostningsreduk-
tion på drifts- og serviceydelser) samt anlægssynergier (forventede bespa-
relser på anlægsopgaver) som følge af de stordriftsfordele mv., en køber 
ville kunne opnå ved at købe selskaberne. 

92. Indregning af disse synergier i købsprisen er sket ved et split mellem 
køber sælger på 40/60 – dvs. at køber betaler 60 pct. af de forventede syner-
gier til sælger. Det fremgår, at kursen er en konservativt skønnet markeds-
pris på synergier ud fra en samlet vurdering af henholdsvis sandsynlighed 
for realisering af synergierne og deling af synergierne mellem køber og sæl-
ger. Det bemærkes i materialet, at det vurderes, at der ved nylige danske 
transaktioner inden for elsektoren er betalt væsentligt over kurs 60 for sy-
nergier. 
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93. SET vurderer, at indregning af sådanne operationelle synergier i købs-
prisen ikke i sig selv strider mod de vurderingskriterier, Energitilsynet til-
kendegav i notatet ”Energitilsynets vurderingskriterier for Energinet.dks 
indregning af køb af regionale transmissionsnet i transmissionstarifferne” 
(bilag 5). 

94. Det fremgår således af notatet, at ”Energitilsynet vil lægge stor vægt på, 
at konkret indregnede synergier, som en almindelig køber ville kunne reali-
sere, tager udgangspunkt i gældende regler, rammebetingelser og regulering 
på overtagelsestidspunktet”. 

95. I relation til de konkret opgjorte operationelle synergier vurderer SET på 
baggrund af det foreliggende materiale, at der er tale om synergier, som en 
almindelig køber af de 10 regionale selskaber ville kunne realisere. 

96. SET bemærker endvidere, at der ikke i det foreliggende materiale er for-
hold omkring opgørelsen af disse synergier, der tager udgangspunkt i æn-
drede regler, rammebetingelser mv. Synergierne opgøres således med ud-
gangspunkt i gældende regler, rammebetingelser og regulering, og de er så-
ledes ikke i modstrid med de vurderingskriterier, Energitilsynet har tilken-
degivet. 

97. I relation til fordelingen af synergierne mellem køber sælger vurderer 
SET, at splittet på 40/60 mellem køber og sælger ikke er urimeligt. Herved 
lægges der først og fremmest vægt på, at det fastsatte split sikrer at en bety-
delig del af synergierne vil tilfalde Energinet.dk og dermed komme forbru-
gerne til gode gennem lavere tariffer. 

98. SET vurderer herudover, at delingen af operationelle synergier i forbin-
delse med virksomhedskøb er et forhold, der typisk kan indgå i en kommer-
ciel forhandling. Der må derfor indrømmes parterne et betydeligt skøns-
mæssigt rum for fastsættelsen – bl.a. baseret på parternes individuelle vur-
deringer af mulighederne for at realisere synergier mv. Det væsentlige i re-
lation til Energitilsynets regulering er, at en væsentlig del af synergierne til-
falder Energinet.dk og dermed forbrugerne gennem lavere tariffer. 

99. I den forbindelse skal SET også pege på, at det fremgår af bestyrelses-
indstillingen ((bilag 1, bilagsside 17), at Energinet.dk herudover forventer, 
at købet af de regionale transmissionsselskaber vil give besparelser på ca. 
220 mio. kr./år i forhold til en fortsat betaling af rådighedsbetaling for brug 
af de regionale transmissionsnet. Disse besparelser vil også komme forbru-
gerne direkte til gode gennem lavere tariffer. 

Samlet vurdering af værdiansættelse 

100. SETs gennemgang og analyse af værdifastsættelsen efter DCF-
metoden mv. har ikke givet anledning til, at der kan stilles alvorlige 
spørgsmål til de antagelser mv., der har indgået i værdifastsættelsen. SET 
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vurderer derfor samlet, at Energinet.dks købspris på ca. 5,7 mia. kr. for de 
10 regionale transmissionsselskaber ikke ligger over, hvad der kan anses for 
en nødvendig omkostning ved effektiv drift. 

101. SET lægger herved til grund, at værdiansættelsen og de enkelte ele-
menterne heri følger Energitilsynets tilkendegivelser i notatet ”Energitilsy-
nets vurderingskriterier for Energinet.dks indregning af køb af regionale 
transmissionsnet i transmissionstarifferne”.  

102. Værdifastsættelsen sker således med udgangspunkt i gældende reg-
ler, rammebetingelser og regulering for de regionale transmissionsnet samt 
at øvrige antagelser mv. i vidt omfang er belyst ved empiriske sammenlig-
ninger med andre, sammenlignelige selskaber, Energitilsynets tilkendegivel-
ser/afgørelser mv. 

103. SET lægger endvidere vægt på, at værdifastsættelsen ligger inden for 
de rammer, der angives i KPMGs fairness opinion samt kammeradvokatens 
vurdering i relation til elforsyningslovens bestemmelser og ekspropriations-
bestemmelserne. 

Kammeradvokatens vurdering og KPMGs fairness opinion 

104. Som tidligere omtalt har Klima, Energi- og Bygningsministeriets 
rådgiver KPMG i en fairness opinion anført en markedsværdi for de 10 re-
gionale transmissionsselskaber i intervallet 4,6 – 5,7 mia. kr., jf. bilag 4, bi-
lagsside 408. 

105. Envidere har Kammeradvokaten anført, at den foretagne prisfastsæt-
telse (PWCs) ikke kan antages at være strid med bestemmelserne i EfL § 35, 
stk. 12, jf. kapitel 4 i lov om ekspropriation af fast ejendom, jf. bilag 3, bi-
lagsside 349. 

106. SET bemærker i relation hertil, at Energinet.dks og PwCs værdian-
sættelse således ligger inden for såvel de juridiske som økonomiske rammer, 
som disse rådgivere har vurderet. Dog ligger værdiansættelsen i det absolut 
øvre spænd angivet af KPMG. Sekretariatet finder imidlertid ikke, at dette i 
sig selv kan føre til anden vurdering. Som det fremgår, ligger såvel PwCs 
som KPMGs værdiansættelse inden for relativt store spænd, og det afspejler 
efter sekretariatets opfattelse de rammer, der er for værdiansættelser som de 
foreliggende.  

Andre forpligtende aftaler i forbindelse med overtagelsen 

107. I forbindelse med købet af de 10 regionale transmissionsnet har 
Energinet.dk indgået 2-3 årige overgangsaftaler (driftsaftaler) og integrati-
onsaftaler med Fyns Net A/S, Vestjyske Net A/S og SEAS-NVE (herefter 
SEAS).  
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108. Baggrunden for driftsaftalerne er, at Energinet.dk ikke har mulighed 
for at drive nettene i de første 1-3 år efter købet. Integrationen af 10 regiona-
le transmissionsnet i Energinet.dk vil tage noget tid, og driftsaftalerne er 
indgået med henblik på at sikre driften af nettene i denne periode. 

109. Integrationsaftalerne er indgået for at regulere den assistance Ener-
ginet.dk har behov for at kunne integrere nettene i egne systemer. 

110. SET skal indledningsvis bemærke, at sekretariatet ikke har spørgs-
mål til behovet for at indgå disse aftaler. Integrationen af 10 regionale 
transmissionsselskaber i Energinet.dk må forventes at strække sig over en 
længere periode i hvilken der er behov for, at sikre drift mv. af anlæggene. 
Ligeledes er det naturligt, at behovet for assistance til integration af nettene i 
Energinet.dk fastlægges. 

111. I relation til omfanget af opgaver mv. i de enkelte aftaler bemærkes, 
at SET ikke finder anledning til at stille spørgsmål hertil, idet der må lægges 
til grund, at de enkelte aftaler afspejler de krav og behov, Energinet.dk har i 
forhold til de forskellige net. 

112. I relation til priserne for de ydelser, sælgerne skal levere i henhold til 
aftalerne, er disse fastlagt i bilag til de enkelte aftaler. Det fremgår således 
af aftalerne, hvilke timepriser mv. hvert selskab beregner sig for forskellige 
typer medarbejdere, betaling for overtid mv. 

113. SET vurderer i den forbindelse, at de anførte priser (timepriser mv.) i 
aftalerne generelt ikke giver anledning til bemærkninger, idet der ikke er 
holdepunkter for at fastslå, at disse priser skulle ligge over, hvad der skal 
betales for sammenlignelige ydelser mv. på andre områder. 

114. Det bemærkes, at der er forskel i de enkelte selskabers timepriser 
mv. Dette afspejler bl.a. forskellige lønforhold mv. mellem selskaberne og 
er et forhold, der også ses på andre – konkurrenceudsatte – områder. SET 
finder derfor ikke, at dette forhold i selv giver anledning til bemærkninger. 

115. På baggrund af det foreliggende materiale og oplysninger vurderer 
SET således, at det må lægges til grund, at Energinet.dks drifts- og integra-
tionsaftaler med de nævnte regionale transmissionsselskaber og omkostnin-
gerne forbundet hermed er udtryk for nødvendige omkostninger ved en ef-
fektiv drift. Omkostningerne vil derfor i overensstemmelse med den øko-
nomiske regulering kunne indregnes i tarifferne. 

116. Sekretariatet bemærker dog i den forbindelse, at spørgsmålet om af-
talernes markedskonformitet – og dermed spørgsmålet om hvorvidt de kan 
indregnes som en nødvendig omkostning ved effektiv drift – vil kunne tages 
op igen, såfremt der måtte blive konkret anledning hertil. 
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117. Det kan endvidere i denne forbindelse oplyses, at sekretariatet er ved 
at gennemgå Energinet.dks køb af de regionale transmissionsselskaber og de 
tilknyttede drifts- og integrationsaftaler mv. i relation til certificeringsbe-
stemmelserne. Hvis sekretariatets gennemgang viser, at købet nødvendiggør 
en re-certificering af Energinet.dk, vil tilsynet få sagen forelagt. Viser gen-
nemgangen, at der ikke synes behov for en re-certificering vil tilsynet blive 
orienteret herom. 

Indstilling 
118. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstil-
ling og vurdering tilkendegiver følgende: 

• At Energitilsynet på baggrund af det foreliggende materiale anser 
Energinet.dks omkostninger til køb af 10 regionale transmissionssel-
skaber for en nødvendig omkostning ved effektiv drift, der kan ind-
regnes i selskabets tariffer, jf. bekendtgørelse af 21. september 2006 
om økonomisk regulering af Energinet.dk § 2. 


