
 

 

 

 

 

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

 

Maksimal forrentningsprocent for 2003 ved 
beregning af elnetvirksomhedernes ind-
tægtsrammer 
Dato: 29.03.2004•Journalnr.: 3/1320-0302-0774  
 
Resume Energitilsynet har truffet afgørelse om, at fastsættelsen af den mak-

simale forrentningsprocent, der skal anvendes ved beregning af elnetvirk-

somhedernes indtægtsrammer skal fastsættes efter en nærmere angivet mo-

del.  

 

RESUMÉ 
1. ET besluttede på dets møde i april 2003, at fastsættelsen af den maksimale for-

rentningsprocent, der skal anvendes ved beregning af elnetsvirksomhedernes ind-

tægtsrammer, jf. bekendtgørelse nr. 944 om indtægtsrammer skulle fastsættes efter 

en nærmere angivet model.  

 

2. Modellen blev delvist anvendt til fastsættelse af den maksimale forrentningssats 

for 2002. ET forhøjede imidlertid den beregnede forrentningssats fra 6,8 % til 7,0 

% bl.a. fordi der i branchen kunne have været en forventning om at forrentnings-

satsen for 2002 blev 7,0 % som i de tidligere år.  

 

3. Det var planen, at modellen skulle anvendes direkte ved fastsættelsen af den 

maksimale forrentningssats for 2003.  

 

4. ETS beregnede i januar 2004 den maksimale procentsatsen på baggrund af den 

faktiske udvikling i renten i 2003 for 10-årige statsobligationer. Med almindelige 

afrundingsregler fører modellen til, at den maksimale forrentningsprocent for 2003 

bliver 6,0 %.  

 

5. I januar 2004 har ETS sendt disse beregninger i høring hos Dansk Energi, der 

anerkender at beregningerne er udført i overensstemmelse med Tilsynets beslut-

ning i april 2003. Imidlertid gav Dansk Energi udtryk for principielle betænke-

ligheder ved selve modellen, og Dansk Energi vil formentlig indbringe en eventuel 

fastsættelse af forrentningsprocenten for 2003 direkte efter den vedtagne model for 

Energiklagenævnet. Dansk Energi udtrykte allerede i april 2003, ( brevet var ved-

lagt tilsynsnotatet i april 2003), principielle indvendinger mod modellen, men 

valgte på det tidspunkt ikke at indbringe afgørelsen for Klagenævnet fordi ET 

afveg lidt fra modellen ved fastsættelsen af forrentningssatsen for 2002.  
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6. ETS har drøftet spørgsmålet om fastsættelsen af den maksimale forrentningssats 

på et møde med Dansk Energi, hvor Dansk Energi gav udtryk for at den maksima-

le forrentningssats burde være højere end 6 %. Dansk Energi gav særskilt udtryk 

for betænkeligheder, såfremt denne forrentningssats også skulle gælde for Elkraft 

Transmission og Eltra (Transmission), jf. bekendtgørelse nr. 1182 om indtægts-

rammer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV.  

 

7. I brev af 18. februar 2004 har Dansk Energi imidlertid fremført, at den maksi-

male forrentningsats for 2003 bør være 7 %. Dansk Energi mener, at virksomhe-

derne har regnet med denne forrentningssats. Dansk Energi mener endvidere, at 

forrentningssatsen burde have været udmeldt senest i slutningen af januar 2004. 

Dansk Energi fremfører endelig, at risikoforholdene og forrentningsniveauet i 

sammenlignelige brancher ikke er ændret i det sidste år.  

 

8. Den model ET vedtog i april 2003 bygger på, at den maksimale forrentningsats 

bestemmes af den faktiske udvikling i renten i 2003 for 10-årige statsobligationer. 

Eftersom den omtalte rente er faldet kraftigt i 2003 er det ETS' vurdering, at dette 

også må påvirke størrelsen af den maksimale forrentningssats for 2003. Modellen 

bygger den model som ET på dets møde den 15. marts 2002 besluttede skulle an-

vendes i forbindelse med beregning af priser for benyttelse af DONG Naturgas' 

transmissionssystem  

 

9. Dansk Energi har imidlertid fremhævet, at såfremt DONG-modellen anvendes 

rigtigt vil forrentningen blive højere end 6.0%. ETS har principielt givet udtryk 

for, at det ikke var hensigten, at anvende DONG-modellen direkte i indtægtsram-

mereguleringen. ETS vil imidlertid anerkende, at Dansk Energi har påpeget en 

utilsigtet forskel mellem DONG-modellen og den omhandlede model til fastsæt-

telse af den maksimale forrentningssats.  

10. ETS har på denne baggrund foretaget en ny beregning i henhold til Dansk 

Energi's tekniske indvendinger mod modellen. Det fører til en maksimal forrent-

ningssats i 2003 på 6,2 % På denne måde kommer forrentningssatsen i øvrigt til at 

svare til den forrentningsprocent, der ifølge det politiske forlig af 9. maj 2003 skal 

gælde fra 2004 og fremover (den lange byggerente + 1 %).  

ETS vil snarest fastsætte den maksimale forrentningssats der skal gælde transmis-

sionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV, jf. bekendtgørelse nr. 1182. 

Det forventes, at den endelige fastsættelse af forrentningssatsen for disse virksom-

heder vil kunne forelægges for Tilsynet på april-mødet.  

 

AFGØRELSE 
11. Energitilsynet besluttede, at den maksimale forrentningssats for 2003, jf. § 26, 

stk. 1 i bekendtgørelse nr. 944 om indtægtsrammer, fastsættes til 6,2 %.  

 

SAGSFREMSTILLING 
12. ET besluttede på dets møde den 29 april 2003 en model for fastsættelsen af 

den maksimale forrentningsprocent i indtægtsrammerne for de virksomheder, der 

er omfattet af bekendtgørelse nr. 944 om elnetvirksomheders indtægtsrammer.  
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13. I bekendtgørelse nr. 944 om indtægtsrammer defineres forrentningsgrundlaget 

for 2002 og 2003 som netaktivernes værdi ultimo 2001 tillagt en nødvendig netto-

omsætningsformue til udførelse af netaktiverne. Netaktivernes værdi opgøres efter 

fradrag af netaktiver, som er fuldt afskrevet inden udgangen af år 2001.  

 

14. Den maksimale forrentningssats er et maksimum for den forrentningsprocent, 

der for en virksomhed med en soliditet på 40 % eller derunder kan indregnes i 

indtægtsrammen. Forrentningssatsen fastsættes under hensyn til risikoforholdene 

og forrentningsniveauet i sammenlignelige brancher.  

 

15. ET skal således alene fastsætte én maksimal forrentningssats, og bekendtgørel-

se nr. 944 bestemmer derefter i detaljer, hvorledes denne skal korrigeres for at 

beregne forrentningen på virksomhedernes fremmedkapital, bunden egenkapital 

og fri egenkapital.  

 

16. Modellen blev anvendt første gang ved fastsættelse af den maksimale forrent-

ningssats for 2002. Resultatet af beregningerne for 2002 viste, at forrentningssat-

sen skulle være 6,8 %, men ET besluttede at forhøje forrentningssatsen til 7,0 %. 

Baggrunden for forhøjelsen var, at ET ikke tidligere havde fastsat en model for 

fastsættelsen af forrentningssats, og der derfor kunne være en forventning i bran-

chen om, at forrentningssatsen ville blive 7 % for 2002 ligesom i de 2 foregående 

år.  

 

17. Det var planen at, modellen for første gang skulle anvendes ukorrigeret for 

2003. ET skulle i januar 2004 fastsætte procentsatsen på baggrund af den faktiske 

udvikling i 2003 for renten på 10 årige statsobligationer.  

 

18. Modellen er følgende:  

19. r(t) = a * rfk(t) + b * rek(t) , 

hvor:  

a = Andel af fremmedkapital. (60 %, jf. § 26 i bekendtgørelse nr. 944 om ind-

tægtsrammer) 

b = Andel af egenkapital. (40 %, jf. § 26 i bekendtgørelse nr. 944 om indtægts-

rammer) 

rfk(t) = 

Finansieringsomkostninger (nominel årlig rente) vedrørende fremmedkapital. rfk 

(t) er fastsat som renten for langfristede statsobligationer (10-årige stående lån). 

Dertil lægges et markedsrisikotillæg på 0,5 %.  

rek(t) =  

Finansieringsomkostninger (nominel årlig rente) vedrørende egenkapital. rek (t) er 

fastsat ud fra følgende elementer:  

Renten ved langfristede statsobligationer (10-årige stående lån)  

 

Et virksomhedsspecifikt risikotillæg (1,4 %)  
Et tillæg vedr. betaling af selskabsskat (2,2 %)  

20. Danmarks statistik har opgjort rentesatserne for 2003 for 10-årige statsobliga-

tioner, og den gennemsnitlige rentesats kan beregnes til 4,3 %. Dvs:  

rfk(t) =4,3+0,5 = 4,8 % (fremmedkapital forrentning) 

rek(t) =4,3+1,4+2,2 = 7,9% (egenkapital forrentning) 

r(t) =0,60*4,8 + 0,40*7,9= 6,04 



ENERGITILSYNET |  Side 4/6 

Med almindelige afrundingsregler bliver den maksimale forrentningssats 6,0 % 

for 2003.  

 
HØRING AF DANSK ENERGI 

21. I januar 2004 har ETS sendt disse beregninger i høring hos Dansk Energi.  

 

22. Dansk Energi udtrykte allerede i forbindelse med ET's behandling af modellen 

i april 2003 principielle indvendinger, men valgte på det tidspunkt ikke at indbrin-

ge afgørelsen for klagenævnet fordi ET afveg lidt fra modellen ved fastsættelsen af 

forrentningssatsen for 2002.  

 

23. Dansk Energi's påpegede i april 2003, at det virksomhedsspecifikke risiko 

tillæg skulle være 1,7 % og ikke 1,4 %. Forklaringen på at elnetvirksomhederne 

skal have et højere risikotillæg er, at modellen tager udgangspunkt i en situation, 

hvor elselskaberne har en lavere soliditetsgrad end DONG transmission. Den lave-

re soliditetsgrad betyder realøkonomisk, at selskabet har en større konkursrisiko. 

Elnetvirksomhederne har i virkelighedens verden en meget høj soliditet, men dette 

tages der højde for ved soliditetskorrigeringen, jf. § 26 i bekendtgørelse nr. 944 

om indtægtsrammer.  

 

24. Såfremt modellen ændres i henhold til de tekniske bemærkninger fra Dansk 

Energi opnås følgende resultat:  

 

rfk(t) =4,3+0,5 = 4,8 % (fremmedkapital forrentning) 

rek(t) =4,3+1,7+2,2 = 8,2% (egenkapital forrentning) 

r(t) =0,60*4,8 + 0,40*8,2= 6,2 % 

 

25. I brev af 18. februar 2004 har Dansk Energi imidlertid fremført, at forrentning-

satsen for 2003 bør være 7 %. Dansk Energi mener, at virksomhederne har regnet 

med denne forrentningssats, og Dansk Energi mener, at forrentningssatsen burde 

have været udmeldt senest i slutningen af januar 2004. Dansk Energi fremfører 

endelig, at risikoforholdene og forrentningsniveauet i sammenlignelige brancher 

ikke er ændret i det sidste år.  

 

26. Dansk Energis har i et høringssvar af 2. marts 2003 udtrykt bekymring for at 

effektive selskaber får negative reelle forrentningsprocenter (når der er korrigeret 

for inflation).  
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27. Dansk Energi har i nedenstående beregninger påvist virkningen af soliditets-

korrigeringen ved beregninger af de reelle gennemsnitlige forrentningssatser (med 

henholdsvis 7,0 % og 6,2% som maksimalt tilladte forrentning):  

 Maksimal forrentningsprocent på 7,0 %:  

 Forrentningsgrundlag = 27 mia. kr.  

 Fri egenkapital i net efter  

 NESA og Nykøbing afgørelser = 8 mia. kr.  

 Bunden egenkapital og gæld i net = 19 mia. kr.  

 Soliditetsgrad = 88%  

 Forrentning med 7% af 8 mia. kr. = 0,56 mia. kr.  

 Forrentning med 2,2 % (som følge af soliditet på 88%) af 19 mia. kr. = 

0,42 mia. kr.  

 Reelle forrentning i gennemsnit = (0,56+0,42)/27 = 3,6%  

 Maksimal forrentningssats på 6,2 %  

 Forrentning med 6,2 % af 8 mia. kr. = 0,50  

 Forrentning med 1,4% (som følge af soliditet på 88%) af 19 mia. kr. = 

0,27 mia. kr.  

 Reelle forrentning i gennemsnit = (0,50+0,27)/27 = 2,9 %  

 

28. Under de forudsætninger, der anvendt i forbindelse med ovenstående bereg-

ninger fra Dansk Energi, har ETS konsekvensberegnet, hvorledes Tilsynets fast-

sættelse af den maksimale forrentningsprocent påvirker indtægtsrammerne.  

 

29. Ved en maksimal forrentningsprocent på 7,0 % bliver forrentningselementet i 

indtægtsrammerne ca. 980 mio. kr. En maksimal forrentningsprocent på 6,2 % 

betyder at forrentningselementet bliver ca. 770 mio. kr., dvs. 210 mio. kr. mindre 

end for 7.0 %. Den i dette notat foreslåede justering af modellen betyder at for-

rentningssatsen øges fra 6,0 % til 6,2 %. Ved 6,0 % bliver forrentningselementet 

ca. 710 mio. kr., dvs. den foreslåede justeringen af modellen øger forrentnings-

elementet med ca. 60 mio. kr.  

 

BEGRUNDELSE 
30. Gennem sin beslutning i april 2003 forsøgte ET at sikre, at der kunne ske en 

hurtig udmelding af den maksimale forrentningsats for 2003. Det er alene på grund 

af indvendinger fra Dansk Energi, at den maksimale forrentningssats ikke blev 

udmeldt allerede i januar 2004. Alle elnetvirksomheder har løbende kunnet følge 

med i renteudviklingen, og må derfor have kunnet forudsige den maksimale for-

rentningssats for 2003. ETS stiller sig derfor uforstående overfor, at Dansk Energi 

kan fremfører, at der i branchen er en forventning om en maksimal forrentnings-

sats på 7,0 % for 2003.  

 

31. Det forhold, at Dansk Energi ikke indbragte ET's beslutning af april 2003 for 

Energiklagenævnet opfattede ETS dengang som om, at Dansk Energi "kunne leve" 

med beslutningen. ETS kan nu forstå, at Dansk Energi kun kunne leve med be-

slutningen for så vidt angår 2002.  

 

  



ENERGITILSYNET |  Side 6/6 

32. Den model ET vedtog for fastsættelsen af den maksimale forrentningssats er 

inspireret af ET's afgørelse af 15. marts 2002 priser for benyttelse af DONG Na-

turgas' transmissionssystem (sagen er i øvrigt blevet hjemvist af Energiklagenæv-

net bl.a. pga. uenighed om fastsættelsen af forrentningssatser).  

 

33. ETS har ikke påstået, at modellen er blevet overført direkte, men modellen er 

blevet tilpasset i overensstemmelse med de særlige bestemmelser, der er i ind-

tægtsrammereguleringen på elområdet. Udgangspunktet ved fastsættelsen af den 

maksimale forrentningssats i indtægtsrammereguleringen er, at satsen fastsættes 

"bl.a. under hensyn til risikoforholdene og forrentningsniveauet i sammenlignelige 

brancher". Disse forhold indgår ikke i bestemmelserne i naturgasforsyningsloven, 

hvor der i § 38 om fastsættelse af forrentningen tales om en "rimelig" forrentning.  

 

34. Dansk Energi har imidlertid fremhævet, at såfremt DONG-modellen anvendes 

rigtigt vil forrentningen blive højere end 6.0%. ETS har på denne baggrund foreta-

get en ny beregning i henhold til Dansk Energi's tekniske indvendinger mod mo-

dellen. Det fører til en maksimal forrentningssats i 2003 på 6,2 %  

 

35. De 6,2 % svarer i øvrigt til det forrentningsniveau, der ville være gældende for 

2003, såfremt forrentningen i 2003 blev fastsat efter samme principper som efter 

det politiske forlig af 9. maj 2003 gælder fra 2004 og fremefter. Det bemærkes 

endvidere, at Energiklagenævnet i sin kendelse vedr. DONG Naturgas A/S' trans-

missionspriser har udtalt sig således om de valgte beregningsforudsætninger "de 

valgte beregningsforudsætninger fremtræder som helhed noget lave, herunder 

særskilt fastsættelsen af det generelle markedsrisikotillæg, således at den beregne-

de ramme ikke fremtræder som en klar overgrænse for et tarifniveau, der opfylder 

rimelighedskravet i naturgasforsyningslovens § 38". Klagenævnet har dermed 

tilkendegivet, at forrentningsniveauet i DONG-sagen skulle være højere.  

 

36. ETS har som omtalt ikke haft til hensigt, at anvende DONG-modellen direkte i 

indtægtsrammereguleringen. ETS vil imidlertid anerkende, at Dansk Energi har 

påpeget en utilsigtet forskel mellem DONG-modellen og den omhandlede model 

til fastsættelse af den maksimale forrentningssats.  

 

37. Ud fra en samlet vurdering finder ETS derfor, at den maksimale forrentnings-

sats for 2003 bør være 6,2 %. Det bemærkes, at det ifølge det politiske forlig af 9. 

maj 2003 er det sidste år Tilsynet skal fastsætte denne forrentningssats.  

 

38. ET skal også for transmissionsvirksomhederne fastsætte en maksimal forrent-

ningssats, jf. 14 i bekendtgørelse nr. 1182 om indtægtsrammer og åbningsbalancer 

for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV. I de første 3 år 

har disse transmissionsvirksomheder haft samme forrentningssats som netvirk-

somhederne efter bekendtgørelse nr. 944. Dansk Energi har imidlertid fremhævet, 

at der er forhold, der kan begrunde at transmissionsvirksomhederne får en anden 

og højere forrentning for 2003. ETS har endnu ikke undersøgt dette endsige fore-

lagt problemstillingen for de to transmissionsvirksomheder, men ETS vil snarest 

indlede en drøftelse med disse to virksomheder herom og vil senere vende tilbage 

med en indstilling om fastsættelse af forrentningssatsen herfor.  

 


