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PUNKT 6 | RETSBILAG | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 30. MAJ 2017

RETSGRUNDLAG 

1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for

de betragtninger og vurderinger, som fremgår af afsnittet oven for om Sekretariat

for Energitilsynets vurdering af sagen. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk

og med udgangspunkt i retskildehierakiet, således at love og bekendtgørelser cite-

res før eventuel praksis.

LOVGRUNDLAG 

2. I henhold til naturgasforsyningslovens (lovbkg. nr. 1157 af 6. september 2016

om lov om naturgasforsyning) § 37 a, skal der fastsættes indtægtsrammer for na-

turgasforsyningsselskaberne:

§ 37 a

Priser for distributionsselskabernes ydelser skal være i overensstemmelse med de i stk. 2 nævn-

te indtægtsrammer, jf. dog § 37 c. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 37,

stk. 1, nævnte omkostninger ved en effektiv drift af selskabet.

Stk. 2

Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om fastsættelse af indtægtsrammer for de

i stk. 1 nævnte selskaber. Energitilsynet fastsætter i overensstemmelse med disse regler årlige

indtægtsrammer for selskaberne.

Stk. 3

Energitilsynet kan give dispensation fra de af tilsynet fastsatte rammer, såfremt det er nødvendigt

for, at selskabet kan gennemføre forpligtelser, som er pålagt i bevillingen, i loven eller bestem-

melser fastsat i medfør af loven.

Stk. 4

Enhver form for indtægt i selskabet skal medgå til dækning af udgifter ved de bevillingspligtige

aktiviteter. Dette gælder dog ikke overskud i form af ekstraordinære effektiviseringsgevinster i

forhold til indtægtsrammerne. Sådanne overskud kan anvendes til henlæggelser til fremtidige in-

vesteringer, nedsættelse af priser eller ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen.

Stk. 5

Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelsen af overskud

efter stk. 4.

3. Energitilsynet skal, jf. bekendtgørelse nr. 768 af 23. juni 2016 om indtægts-

rammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber, forud for hver ny

reguleringsperiode fastsætte foreløbige indtægtsrammer for selskabernes distribu-

tionsaktiviteter. Efter afsluttet reguleringsår fastsættes endelige, korrigerede ind-

tægtsrammer for naturgasdistributionsselskabets aktiviteter i det forgangne regule-

ringsår
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§ 4 

Fra og med reguleringsperioden 2006-09 fastsætter Energitilsynet indtægtsrammer for distributi-

onsselskabernes distributionsaktiviteter, jf. § 3, senest den 30. september året forud for en fire-

årig reguleringsperiode. 

Stk. 2 

Indtægtsrammen fastsættes som en årlig ramme for hvert kalenderår i reguleringsperioden. 

Stk. 3 

Energitilsynet fastsætter endelige, korrigerede rammer for et år efter reglerne i § 20. 

 

4. Indtægtsrammen består af forskellige delelementer: 

§ 6 

Indtægtsrammen består af summen af følgende beløb: 

1) En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger og af-

skrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved 

aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, jf. §§ 7-9. 

2) Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld samt forrentning og regenerering af indskudska-

pital pr. den 31. december 2004, jf. § 10. 

3) Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved ak-

tiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, jf. §§ 11 og 12. 

4) Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter, jf. § 13. 

5) Et beløb til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 18, stk. 3. 

 

5. Energitilsynet fastsætter forrentningssatsen til forrentning af nye aktiver 

§ 12 

Energitilsynet fastsætter den forrentningssats, der kan indregnes i indtægtsrammen, jf. § 11. Ren-

tesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente fastsat af Energitilsynet samt et 

risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. Ved fastsættelsen af 

forrentningssatsen forudsættes en egenkapitalandel på 30 pct. 

Stk. 2 

Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre forrentningssatsen med virkning for den reste-

rende del af perioden som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund for fastsættelse 

af satsen, jf. stk. 1. Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i forrentningssatsen. 

Stk. 3 

Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt ved fastsættelsen af forrent-

ningssatsen efter stk. 1 og 2. 

 

6. Bemyndigelsen til Energitilsynet til årlig justering af den risikofri rente for så 

vidt angår forrentning af nettogæld fremgår af § 10, stk. 8 

 

§ 10. Afdrag og forrentning af nettogæld samt regenerering og forrentning af indskudskapital pr. 

den 31. december 2004, jf. § 6, nr. 2, beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, 

hensættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance 

med start den 1. januar 2005. I det omfang udlån til naturgasforbrugere ikke er optaget i balancen 

som omsætningsaktiver, beregnes annuiteten dog på summen af nettogælden, hensættelser til 

abandonment og indskudskapitalen fratrukket disse udlån. 

 
[…] 

 
Stk. 8. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre rentesatsen med virkning for den reste-

rende del af perioden omtalt i stk. 2 som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund 

for fastsættelsen af satsen, jf. stk. 5. Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i rentesat-

sen. 
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7. Kravet om effektiviseringskrav til naturgasdistributionsvirksomhederne fremgår 

af § 16: 

 
§ 16. Effektiviseringskravet består af et individuelt krav til det enkelte selskab fastsat af Energitil-

synet under hensyn til det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale og under hensyntagen til 

forsyningssikkerheden. Kravene fastsættes som procentsatser af omkostningsrammen, ekskl. af-

skrivninger, inden pris- og lønregulering. 

Stk. 2. Effektiviseringskravet efter stk. 1 fastsættes samtidig med fastsættelsen af selskabets ind-

tægtsrammer forud for en reguleringsperiode, jf. § 4, stk. 1. 

Stk. 3. De absolutte beløb, som svarer til kravene, reguleres med pris- og lønudviklingen efter § 

7, stk. 4. 

Stk. 4. Beregningen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale sker på baggrund af en 

sammenligning (benchmarking) af selskabernes driftsomkostninger i den foregående regule-

ringsperiode. Beregningen af effektiviseringspotentialet i reguleringsperioden 2006-09 sker ved 

en tilsvarende sammenligning af omkostninger i 2004. 

Stk. 5. Udover de i stk. 4 nævnte driftsomkostninger kan Energitilsynet beslutte at inddrage inve-

steringer i beregningen af selskabernes effektivitet. 

Stk. 6. Ved fastsættelsen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale, jf. stk. 4 eller 5, kan 

Energitilsynet inddrage sammenligninger med udenlandske naturgasdistributionsselskaber samt 

produktivitetsudviklingen i andre sektorer. 

 

 

ADMINISTRATIV PRAKSIS  

 

8. Energiklagenævnet udtalte  i deres afgørelse af den 19. september 2014 (j.nr.: 

1031-13-4-9) vedr. Energitilsynets afgørelse af den 13. oktober 2013. 

 
Markedsrisikopræmien skal ifølge teorien beregnes ved hjælp af markedsporteføljen. Energitilsy-

net har i sin udtalelse af 17. december 2013 oplyst, at de har anvendt en segmenteret markeds-

portefølje med den forklaring, at forsyningsvirksomheder har en lavere markedsrisikopræmie. 

Med det materiale, som DGD har fremlagt under sagens behandling ved Energiklagenævnet, fin-

der Energiklagenævnet, at der ikke foreligger en tilstrækkelig begrundelse for at anvende en 

segmenteret markedsportefølje, idet en afvigelse fra markedsporteføljen korrigeres ved hjælp af 

beta, der udtrykker den selskabsspecifikke risiko. Energiklagenævnet vil ikke afvise, at markeds-

risikopræmien er lavere for forsyningsvirksomheder end andre virksomheder på grund af den 

særlige konkurrencesituation, men det udøvede skøn over WACC-rentens størrelse skal stadig-

væk underbygges på betryggende vis.  

 

Energiklagenævnet finder endvidere, at Energitilsynet ikke har været konsistent ved fastsættel-

sen af beta(aktiver). For at bestemme beta(aktiver) skal man estimere beta(egenkapital). Det 

centrale i omregningen mellem beta(aktiver) og beta(egenkapital) er, at der skal anvendes sam-

me model og antagelser, som anvendes til at estimere beta(aktiver). Dette er ikke tilfældet i 

Energitilsynets beregninger, og det kan ikke afvises, at det har haft betydning for Energitilsynets 

afgørelse. 

 

Energiklagenævnet finder tillige, at der ved fastsættelse af den risikofrie rente skal anvendes ak-

tuelle niveauer, da disse giver det mest retvisende billede af forholdene fremadrettet, i særdeles-

hed i den periode hvor den fastsatte WACC rente skal være gældende. Dette er ikke tilfældet i 

Energitilsynets beregninger, da der i CAPM-modellen bruges aktuelt niveau til fastsættelse af den 

risikofrie rente, mens der ved markedsrisikotillægget tages udgangspunkt i historiske data. 
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NOTAT OM HØRING AF INDTÆGTSRAMMER 
FOR DANSK GAS DISTRIBUTION A/S 2014-
2017  

1. Nærværende bilag omhandler Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger
til det indkomne høringssvar vedrørende udkast til tilsynsafgørelsen ”Ind-
tægtsrammer for Dansk Gas Distribution A/S 2014-2017”.

2. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af den 2. april 2017 et udkast
til tilsynsafgørelse i høring hos Dansk Gas Distribution A/S (herefter DGD)
med høringsfrist til at indgive høringssvar til det fremsendte materiale den 24.
april 2017. Høringsfristen blev efterfølgende efter ønske fra DGD forlænget
til den 8. maj 2017.

3. Der indkom høringssvar fra DGDden 7. maj 2017.

4. I det følgende vil det indkomne høringssvar og dets rejste problemstillinger
blive adresseret. Høringssvaret består samlet set af et følgebrev og et bilag
med uddybende argumenter udarbejdet af KPMG for DGD. Høringssvaret
vedlægges som bilag X, hvortil der henvises.

5. Overordnet set gør DGD opmærksom på to forhold, som DGD mener, Sekre-
tariatet for Energitilsynet bør revurdere. Det drejer sig dels om fastsættelse af
den risikofrie rente (afsnit 5.2 i bilaget til høringssvaret), og dels drejer det sig
det totale afkast på egenkapitalen og sammenhængen mellem den risikofrie
rente og markedsrisikopræmien (afsnit 5.3 i bilaget til høringssvaret). Disse
behandles nedenfor (afsnit 7-28).

6. Samlet set er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at WACC-
ekspertgruppen i forbindelse med udarbejdelsen af deres rapport har forholdt
sig til de argumenter, der fremsættes i høringssvaret. WACC-ekspertgruppen
modellenhar tilbagevist de fremførte argumenter. Det er Sekretariatet for
Energitilsynets vurdering, at WACC-ekspertgruppens anbefalinger er velbe-
grundede, og at de følger en konsistent metode. Sekretariatet for Energitilsy-
net finder derfor, at WACC-ekspertgruppens metoder kan anvendes til fast-
sættelsen af en forrentningssats for gasdistribution.

FASTSÆTTELSE AF DEN RISIKOFRIE RENTE 
7. I afsnit 5.2 i bilag til høringsvar fremsættes tre grundlæggende argumenter

for, at der bør ændres på fastsættelsesmetoden for den risikofrie rente. Disse
gennemgås enkeltvis nedenfor.
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8. For det første fremhæves det i punkt 1 i afsnit 5.2 i bilaget til høringssvaret, at 
den risikofrie rente afviger fra niveauerne fastsat af regulatorer af eldistributi-
on i udvalgte nabolande. Disseanvender 10-årige statsobligationer til at fast-
sætte niveauet for den risikofrie rente. 

9. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at reguleringen af eldistribution i de 
nabolande, herunder risikovurdering og fastsættelse af forrentning af aktiver-
ne, adskiller sig fra den danske regulering af gasdistribution. WACC-
ekspertgruppen har analyseret dette og fremhævede, at  fastsættelsestidspunk-
tet, estimationsperioden samt forskellige i landes renteniveauer bidrager bety-
deligt til at forklare afvigelserne landene i mellem. Sekretariatet for Energitil-
synet tilslutter sig WACC-ekspertgruppens betragtninger. 

10. For det andet fremhæves det i punkt 2-4 i afsnit 5.2 i bilaget til høringssvaret, 
at løbetiden på den risikofrie rente skal være 10 år for at matche investerings-
horisonten og ikke fire år, som anvendt i høringsnotatet for at matche regule-
ringsperiodens længde. Herudover fremhæves det i høringssvaret, at netvirk-
somhederne ikke kan blive overkompenseret ved at anvende en langsigtet ri-
sikofri rente, da der ikke er tegn på, at netvirksomhederne overvejer kortsigtet 
4-årig finansiering.  

11. Sekretariatet for Energitilsynet skal i relation til såkaldt periode-matching 
gøre opmærksom på, at WACC-ekspertgruppen drøftede indgående, om inve-
steringshorisonten burde lægges til grund for valget af løbetid på den relevan-
te rente. WACC-ekspertgruppen vurderede at investeringshorisonten ikke 
burde lægges til grund, da dette kunne medføre at netvirksomhederne blev 
overkompenseret i forhold til den rente- og inflationsrisiko som netvirksom-
hederne står overfor i den fire-årige periode som WACC’en fastsættes for. 
Sekretariatet for Energitilsynettilslutter sig WACC-ekspertgruppens betragt-
ninger.  

12. For det tredje fremhæves det i punkt 5 og 6 i afsnit 5.2 i bilaget til hørings-
svaret, at den risikofrie rente bør fastsættes som en normaliseret rente, hvor 
der tages et gennemsnit af renteniveauerne over de seneste 10 år. Normalise-
ringen vil modvirke konsekvenserne af, at statsobligationerne befinder sig i 
lavrentemiljø. 

13. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at WACC-ekspertgruppen i deres 
arbejde lagde vægt på, at den risikofrie rente skal afspejle den aktuelle mar-
kedsrente, men samtidig baseres på så mange observationer som muligt for at 
eliminere tilfældige dagsudsving i renten og give robuste resultater. Løbetiden 
på den statsobligation, der anvendes som risikofri rente, bør derfor svare til 
den periode, som WACC’en holdes konstant. Dette kaldes også for periode-
matching. Sekretaritatet for Energitilsynettilslutter sig WACC-
ekspertgruppens betragtninger vedrørende fastsættelse af den risikofrie rente. 

14. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker endvidere, at Energiklagenævnet i 
sin afgørelse af den 19. september 2014 ligeledes fandt, at der ved fastsættelse 
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af den risikofrie rente skal anvendes aktuelle niveauer, da disse giver det mest 
retvisende billede af forholdene fremadrettet, i særdeleshed i den periode hvor 
den fastsatte WACC-rente skal være gældende. 

15. Endelig bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at renteniveauerne i dag er 
lave set i forhold til et historisk perspektiv, men  at det ikke er givet, at dette 
er et lavt niveau i forhold til de fremadrettede renteniveauer henset til, at de 
seneste 25 år har renteniveauerne generelt været faldende, jf. Figur 1. 

FIGUR 1 | RENTENIVEAUERNE PÅ DANSKE STATSOBLIGATIONER (1990-2015) 

 
Kilde: Scanrate Financial Systems A/S. Sekretariatets egen fremstilling. 
Note: Samme figur er anvendt i WACC-ekspertgruppens rapport, side 74. 

 
SAMMENHÆNG MELLEM MARKEDSRISIKOPRÆMIE OG DEN RISIKOFRI RENTE 
16. I afsnit 5.3 i bilaget til høringssvaret fremhæves fire grundlæggende argumen-

ter for, at der bør tages højde for en konstant sammenhæng mellem markeds-
risikopræmien og den risikofrie rente. Disse gennemgås  nedenfor. 

17. For det første, fremhæves det i punkte 1 og 2 i afsnit 5.3 i bilaget til hørings-
svaret, at det totale afkast på egenkapitalen bør være konstant. Dette under-
bygges bl.a. af et studie af Damodaran (2014), der indikerer et relativt kon-
stant niveau for det totale egenkapitalafkast, og at der siden 2010 kan observe-
res en omvendt korrelation mellem den risikofrie rente og markedsrisikopræ-
mien. 

18. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at WACC-ekspertgruppen har for-
holdt sig eksplicit hertil, jf. afsnit 3.6.3.2 fra side 51 og frem i baggrundsrap-
porten til WACC-rapporten. WACC-ekspertgruppen vurderer generelt, at de 
empiriske data i Damodarans studie -  forholdet mellem den risikofrie rente og 
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markedsrisikopræmien - ikke i tilstrækkelig grad understøtter konklusionerne, 
da de statistiske sammenhænge er svage. WACC-ekspertgruppen vurderer 
yderligere, at Damodarans resultater på amerikanske aktier ikke kan overføres 
direkte til det danske aktiemarked. Sekretariatet for Energitilsynet tilslutter sig 
WACC-ekspertgruppens betragtninger. 

19. For det andet, fremhæves det i punkt 3 i afsnit 5.3 i bilaget til høringssvaret, 
at regulatorer i andre lande fastsætter markedsafkastet på et væsentligt højere 
niveau end det, der er fastsat i høringsudkastet. 

20. Hertil henviser Sekretariatet for Energitilsynet til afsnit 10 ovenfor, hvor 
WACC-ekspertgruppens analyse af forskelle mellem regulatorer i andre lande 
er gengivet.  

21. For det tredje, fremhæves det i punkt 4 i afsnit 5.3, at fastsættelse af egenka-
pitalafkastet er faldet drastisk mellem reguleringsperioden 2010-2013 og 
2014-2017.   

22. Tilsvarende WACC-ekspertgruppen, vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, 
at de fastsatte renteniveauer i de to reguleringsperioder afspejler de aktuelle 
markedsforhold på faststættelsestidspunktet. Sekretriatet for Energitilsynet 
bemærker, at renteniveauerne på statsobligationer i perioden før 2009 generelt 
lå på et højere niveau end perioden omkring 2013, hvor fastsættelse af WACC 
for reguleringsperioden 2014-2017 blev fastsat, jf. Figur 1 ovenfor, hvilket 
Sekretariatet for Energitilsynet vurdererer den primære årsag til forskellen i 
det totale afkast af egenkapial imellem de to reguleringsperioder. 

23. For det fjerde, fremhæves det i høringssvaret nederst s.1 og øverst s. 2, at 
Sekretariatet for Energitilsynet ikke har taget højde for, at den risikofrie rente 
og markedsrisikopræmien skal vurderes og fastsættes i sammenhæng. Derfor 
foreslår DGD, at den risikofrie rente ”normaliseres”  eller at markedsrisiko-
præmien justeres for at opretholde det totale egenkapitalafkast.  

24. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at WACC-ekspertgruppen i sin 
rapport har forholdt sig eksplicit hertil og vurderede samlet set, at der ikke 
skulle foretages justeringer af den risikofrie rente, da statsobligationer er den 
markedsrente, de fleste aktører  handler næsten risikofrit til. Herudover henvi-
ses til afsnit 16 og Figur 1 ovenfor, hvor det er illustreret, at renteniveauet 
over tid har været faldende. WACC-ekspertgruppen beskriver desuden, at der 
i CAPM generelt ikke bør fastsættes et tillæg til  markedsrisikopræmien eller 
WACC. Dette begrundet med, at beta-værdien i CAPM opsamler al den sy-
stematiske risiko, der måtte være. Det er således WACC-ekspertgruppens 
vurdering, at det ikke er konsistent at tilføje konkrete risikoelementer til 
CAPM.  

25. Professor Ken Bechmann fra WACC-ekspertgruppen har afgivet en mindre-
talsudtalesle vedrørende en tilføjelse af risikotillæg til markedsrisikopræmien 

Side 7 af 203



Side 5/5 

og fremhævede, at der i beregningen af egenkapitalomkostningen ikke er taget 
tilstrækkeligt hensyn til konsekvenserne af de lave risikofrie renter. 

26. Samlet set er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at WACC-
ekspertgruppen i forbindelse med udarbejdelsen af deres rapport har forholdt 
sig til de argumenter, der fremsættes i høringssvaret WACC-ekspertgruppen 
har tilbagevist de fremførte argumenter. Det er Sekretariatet for Energitilsy-
nets vurdering, at WACC-ekspertgruppens anbefalinger er velbegrundede, og 
at de følger en konsistent metode. Sekretariatet for Energitilsynet finder der-
for, at WACC-ekspertgruppens metoder kan anvendes til fastsættelsen af en 
forrentningssats for gasdistribution. 
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1. Vigtig information 
Vores arbejde startede den 27. april 2017 og blev afsluttet den 5. maj 2017. Vi har ikke 
opdateret vores rapport for informationer modtaget efter denne dato. 

Vores primære referencedokument har været Energitilsynets høringsudkastet - Ind-
tægtsrammer for Dansk Gas Distribution A/S 2014-2017 ("høringsudkastet") dateret d. 
4. april 2017, samt anden information modtaget fra ledelsen af Dansk Gasdistribution 
A/S ("DGD"), som i øvrigt er opregnet i afsnit 3. Vi har ikke valideret de modtagne infor-
mationer og vi påtager os intet ansvar for disse informationer. Vores ansvar begrænser 
sig til at assistere med at foretage en tredjepartsvurdering af WACC-beregningen for 
DGD. Vi har så vidt muligt sikret os at informationer, som er præsenteret i denne rapport 
er konsistent med anden information, som er blevet gjort tilgængelig for os.  

Vores rapport henviser nogle steder til ”KPMG analyse”, hvilket indikerer at vi har fore-
taget bestemte analytiske aktiviteter på baggrund af de tilgængelige data, for at nå til 
den præsenterede information; vi påtager os intet ansvar for de underliggende data. 

Den estimerede WACC er baseret på offentligt tilgængelige data og markedsdata fra 
CapitalIQ samt oplysninger modtaget fra DGD. 

Vores arbejde og ansvar er begrænset til ovenstående forhold og inkluderer derfor ikke 
nogen form for rådgivning og/eller form for bistand med hensyn til selskabsretlige spørgs-
mål, regnskabs- eller revisionsmæssige forhold eller tekniske, teknologiske, skattemæs-
sige eller juridiske spørgsmål. 

Vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar for konklusioner eller rapporter fra ju-
ridiske eller andre professionelle rådgivere, selvom vi kan have refereret til deres kon-
klusioner og/eller rapport i denne rapport.  

Vi kan ikke drages til ansvar for eventuelle beslutninger, der træffes på baggrund af 
denne rapport. 

Rapporten må ikke distribueres eller refereres til i forhold til tredjepart, og vi accepterer 
ikke noget ansvar eller nogen forpligtigelse fra tredjepart i forbindelse med de af os le-
verede ydelser. 

Vi accepterer dog, at rapporten gøres tilgængelig for Energitilsynet samt øvrige relevante 
personer i forbindelse med den verserende høring omkring WACC. 
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2. Resumé 
 
Baseret på vores gennemgang høringsudkastet af den 4. april 2017 i denne rapport, er 
det KPMGs opfattelse at Energitilsynets genberegnede WACC fejlagtigt ikke tager hen-
syn til at den risikofri rente og markedsrisikopræmien skal ses i sammenhæng – og ikke 
kan fastsættes isoleret - hvilket resulterer i at Energitilsynet undervurderer niveauet fra 
WACC, som efter KPMGs opfattelse bør ligge i niveauet 6% fremfor de i høringsudkastet 
foreslåede 4.5-4.6%. 
 
Det af KPMG beregnede niveau for WACC indebærer at afkastkravet til egenkapitalen 
normeres op til et niveau, der svarer til et faktisk observerbart niveau i perioden 2001-
2012 og ligeledes svarer til det niveau for markedsafkastet på egenkapital som myndig-
hederne i nabolandene Sverige, Norge, Storbritannien og Tyskland er nået frem til. 

3. Basis for arbejde 
 
Vores arbejde er baseret på læsning af de følgende dokumenter, som blev stillet til rå-
dighed af DGD den 24. og 25. april 2017. 

• Høringsudkast til afgørelse om WACC dateret 4. april 2017 inklusiv underbilag: 
- Retsgrundlaget vedr. WACC 
- Excel-ark med DGD's beregnede indtægtsramme  
- Bilag 1 – Energitilsynets afgørelse vedr. indtægtsrammer for naturgasselska-

berne 2014-2017 samt underbilag Energitilsynet (okt 2013) – Bilag 3 – Fast-
sættelse af WACC forrentning 

- Bilag 2 – DGD klage over indtægtsrammer 2014-2017 
- Bilag 3 – Energiklagenævnets afgørelse af 19-09-2014 
- Bilag 4 – Afgørelse om korrigerede indtægtsrammer 2014 
- Bilag 5 – Sammenligning med WACC-ekspertgruppe 
- Bilag 6 – Den overordnede WACC-model 

• DONG Gas Distribution A/S (24. januar 2014) – Replik i klagesag vedrørende 
Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 om fastsættelse af indtægtsrammer 
for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 – journalnummer 1031-13-4 
- KPMG (december 2013) – Gasdistribution – WACC 
- PWC (20. december 2013) – Dong Gas Distribution A/S – Input til estimering 

af WACC for et gasdistributionsselskab 
- Ken Bechmann (12. januar 2014) – Fastlæggelse af WACC for DONG Gas 

Distribution A/S 

 
KPMG har selv indhentet information fra følgende dokumenter: 

• WACC-ekspertgruppen (14. april 2016) – Hovedrapport – Forretning af netvirk-
somhedernes fremadrettede investeringer (WACC) 

• WACC-ekspertgruppen (14. april 2016) Baggrundsrapport – forretning af netvirk-
somhedernes fremadrettede investeringer (WACC) 
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Vores estimater og beregninger baseres på den 1. september 2013 som stemmer med 
slutdatoen for Energitilsynets beregning af den risikofri rente.  
 
Afkastkravet til fremmedkapitalen er ikke gjort til genstand for undersøgelse idet DGD i 
sin indledende klage (27. november 2013) tilsluttede sig Energitilsynets tilgang til dette 
element. 
 
Virksomhedens kapitalstruktur gøres ligeledes ikke til genstand for undersøgelse grun-
det enighed om denne. 
 
Baseret på den tilgængelige information har vi i Bilag 1 opsummeret de respektive 
WACC-beregninger fra de involverede parter. 

4. Tilgang til opgaveløsningen 
 
Denne rapport giver en tredjepartsvurdering af Energitilsynets høringsudkast. Mere spe-
cifikt er formålet er lave en vurdering af de antagelser og principper som Energitilsynet 
ligger til grund for sin WACC-beregning.  
 
Udgangspunktet for arbejdet er DGDs oprindelige klage, dateret 27. november 2013, af 
Energitilsynets afgørelse vedrørende fastsættelse af indtægtsrammer for naturgasdia-
stributionsselskaberne 2014-2017.  
 
Det undersøges mere specifikt i, hvilket omfang Energitilsynet har efterkommet de op-
rindelige klagepunkter. Dette gøres ved en gennemgang af komponenterne i den an-
vendte WACC-model samt ved en vurdering af:  

• Om principper og antagelser bag WACC-beregningerne er korrekte baseret på 
KPMGs erfaringer med anvendte WACC-estimeringer og den underliggende te-
ori.  

5. Gennemgang af høringsudkastet samt WACC 
 
Høringsudkastet tager i sin fastsætteles af forrentningssatsen udgangspunkt i WACC-
Ekspertgruppens anbefalinger for netvirksomheder og tilpasser herefter forrentningssat-
sen marginalt så den passer til gasdistributionsvirksomheder. I de følgende afsnit indle-
des med en kort gennemgang af WACC-modellen efterfulgt af KPMGs vurderinger og 
bemærkninger til de fastsatte værdier for WACC'ens delkomponenter som fremsat i 
Energitilsynets høringsudkast. Afslutningsvist vil KPMG fremlægge sin beregning af 
WACC vs. Energitilsynets beregning af WACC. 
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5.1. Gennemgang af WACC-modellen 
 
Jf. § 12 i BEK 768 af 23. juni 2016 (indtægtsrammebekendtgørelsen) skal DGD kompen-
seres for den nyinvesterede kapital der stilles til rådighed til drift af aktiver der er idriftsat 
fra 1. januar 2005 samt af nettoomsætningsformuen. 
 
For beregningen af kapitalomkostningen er det praksis at anvende "Weighted Average 
Cost of Capital" modellen (WACC-modellen) til beregning af forrentningssatsen.  
 
I overensstemmelse med bilag 6 til høringsudkastet udtrykkes WACC-modellen som føl-
ger: 
 

 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑓𝑓𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑟𝑟𝐸𝐸 × (1−𝐺𝐺) + 𝑟𝑟𝐷𝐷 × 𝐺𝐺 × (1−𝜏𝜏) 
  

Komponenterne i WACC-formlen udtrykker:  
• 𝑟𝑟𝐸𝐸: er egenkapitalomkostningen som beregnet via CAPM modellen 
• 𝑟𝑟𝐷𝐷: er fremmedkapitalomkostningen som beregnet via den risikofri rente plus 

gældsrisikopræmien  
• 𝐺𝐺: er andelen af fremmedfinansieret kapital (gearing) 
• 𝜏𝜏: er den effektive marginale skattesats 

I denne sammenhæng beregnes egenkapitalomkostningen via CAPM modellen som ud-
trykkes via følgende formel:  

𝑟𝑟𝐸𝐸 = 𝑟𝑟𝐹𝐹 + 𝛽𝛽𝐸𝐸 × 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑃𝑃 
 
Komponenterne i CAPM-formlen udtrykker:  

• 𝑟𝑟𝐸𝐸: er egenkapitalomkostningen 
• 𝑟𝑟𝐹𝐹: er den risikofrie rente for en investering uden risiko.  
• 𝛽𝛽𝐸𝐸: er beta egenkapital som udtrykker en virksomheds risiko i forhold til en mar-

kedsporteføljen. Som surrogat for markedsporteføljen anvendes et markedsin-
deks. 

• 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑃𝑃: er den forventede markedsrisikopræmie minus den risikofri rente. 

De følgende sektioner gennemgår KPMGs observationer og bemærkninger til Energitil-
synets anvendelse af WACC modellen i forhold til at definere forrentningssatsen for DGD 
i perioden 2014 til 2017. I bilag 1 er i øvrigt vist en sammenstilling af de forskellige be-
regninger af WACC i kronologisk rækkefølge i sagen. 

5.2. Den risikofri rente 
 
Den risikofri rente udtrykker jf. høringsudkastet den minimumsforrentning, som en inve-
stor vil kræve for at investere i et aktiv uden risiko. Det vil sige en investering i et aktiv, 
hvor forrentningen er kendt, og hvor der ingen risiko er for, at rentebetalingen bortfalder 
eller for at miste det investerede beløb. 
 
Energitilsynet har i høringsudkastet fastsat den risikofri rente til 0,56% baseret på føl-
gende antagelser: 
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• Der anvendes danske nulkupon statsobligationer som surrogat for den risikofri 
rente.  

• Der anvendes en 4-årig risikofri rente, der matcher reguleringsperioden for ind-
tægtsrammen som følge af anvendelse af periode-matching princippet. Periode-
matching princippet anfører at en investors renterisiko ved at investere i regule-
rede aktiver, afhænger af hyppigheden af regulators fastsatte justeringer af for-
rentningen.   

• Der anvendes et 3-måneders gennemsnit af den risikofrie rente fra 1. juni til 31. 
august 2013 for at fremkomme til det aktuelle renteniveau.  

Baseret på KPMGs erfaringer med fastsættelse af den risiko fri rente anføres følgende:  
 

(1) Konkret vurderer KPMG at argumenterne som Ekspertgruppen (2016) frem-
hæver for anvendelsen af en kortsigtet frem for en langsigtet løbetid er util-
strækkelige set fra et teoretisk perspektiv og et markedspraktisk perspektiv. 
KPMG bemærker endvidere den signifikante forskel imellem Energitilsynets 
beregning og beregninger af myndighederne i vores nabolande. I bilag 2 vises 
blandt andet en oversigt over beregningsprincipperne for den risikofri rente for 
Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Holland og Belgien baseret på en 
rundspørge udført af KPMG (2015)1 i forbindelse med et studie for Dansk 
Energi. Den risikofrie rente er i de øvrige lande estimeret af myndighederne til 
imellem 2,0% og 4,7% med en median på 3,9%. Det bemærkes i denne forbin-
delse, at 5 ud af 6 europæiske lande (Sverige, Norge, Tyskland, Holland og 
Belgien), svarede, at de anvender en løbetid på 10 år, når de fastsætter 
WACC'en for netvirksomheder. Dette skyldes primært likviditeten af de respek-
tive 10-årige statsobligationer og det faktum at investorer i markedet som oftest 
anser disse som værende et godt "benchmark" for langsigtede investeringer. 
Tilsvarende har Ekspertgruppen studeret de ovenstående lande, samt Østrig, 
deres Baggrundsrapport rapport afsnit 3.5.3.2 'Erfaringer fra danske regulato-
rer og udvalgte europæiske elregulatorer'. Ekspertgruppen konstaterer ligele-
des, at landene anvender en risikofri rentesats baseret på statsobligationer 
med en løbetid på 10 år med undtagelse af Østrig som anvender en rentesats 
på statsobligationer med gennemsnitlig løbetid på 8 år. Ekspertrapporten und-
lader imidlertid at forklare eller underbygge svaghederne i denne fælles tilgang 
til den risikofrie rente som anvendes af de nævnte europæiske myndigheder. 
 

(2) Finansiel teori understøtter at afkastkravet til egenkapitalen tilpasses til varig-
heden af forventede pengestrømmene på et givent aktiv (se f.eks. Damodaran 
(2008)2). Da gasdistributionsaktiver typisk har en lang levetid på 25-50 år, så 
er anvendelsen af en 4-årig kortfristet risikofri rente, som matcher den 4-årige 
reguleringsperiode, i modstrid med anerkendt finansiel teori, hvor varigheden 
af obligationen matcher pengestrømmene. I den verserende sag, anser vi der-
for ikke den 4-årige reguleringsperiode som værende den korrekte periode, 

1 Bilag 2 
2 Damodaran (2008), What is the riskfree rate? A Search for the Basic Building Block 
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hvorunder et afkast skal fastsættes, da investeringsbeslutningerne og penge-
strømmene netop strækker sig betydeligt ud over en den 4-årige regulerings-
periode. Derudover skal det bemærkes, at investorer i forsyningsbranchen 
netop tiltrækkes af denne type investeringer grundet deres stabile langsigtede 
tidshorisont. At anskue gasdistributionsaktiviteter som serier af 4-årige beta-
lingsstrømme, som udspringer af Ekspertgruppens konklusioner, er en teore-
tisk abstraktion, som efter vor opfattelse, ikke er i overensstemmelse med vir-
keligheden når investorer vurderer investeringer i gasdistributionsvirksomhe-
der, hvor der, som nævnt, anlægges en investeringshorisont og dermed afkast-
krav der ligger langt ud over reguleringsperioden. 
 

(3) Baseret på markedspraksis bemærker vi ligeledes, at investeringsbanker, M&A 
afdelinger og den typiske investor som oftest bruger en langsigtet løbetid, ba-
seret på en 10-årig statsobligation, når den risikofrie rente fastsættes. Vi note-
rer ydermere, at værdiansættelseseksperter i praksis oftest anvender en 30-
årig statsobligation når virksomheder værdiansættes, da pengestrømme typisk 
antages at fortsætte i evighed. 

 
(4) Ekspertgruppens argumentation mod anvendelsen af en langsigtet risikofri 

rente er, at dette kan tilskynde distributionsvirksomheder til at skifte til billigere 
kortfristede obligationer, hvilket teoretisk kan føre til en overkompensation af 
distributionsvirksomheder, da de kan låne billigt i nuværende rentemiljø og der-
med blive aflønnet med et højere afkast. Denne opfattelse er dog i praksis fejl-
behæftet da der ikke er tegn på, at distributionsvirksomheder overvejer kortsig-
tet 4-årig finansiering. Her fremhæver afsnit 3.7.3 af Ekspertgruppens Bag-
grundsrapport3, at den reelle vægtede gældsoptagelsesperiode for danske net-
virksomheder og den vægtede rentejusteringsperiode er henholdsvis 19 år og 
12 år.  

 
(5) Med hensyn til beregningsmetode af den risikofri rente står valget imellem at 

anvende det aktuelle niveau eller normalisere niveauet ved beregning af et 
gennemsnit over en længere periode. En tilpasning af beregningsmetoden for 
den risikofrie rente anses for nødvendig da de risikofrie renter er historisk lave 
efter den finansielle krise i 08/09. Den danske 10-årige statsobligation var f.eks. 
1,60% (3 måneders dagligt gennemsnit fra 1. juni til 31. august 2013) og det 
10-årige løbende gennemsnit var på 3,41% op til 1. september 2013, som det 
ses af nedenstående figur: 

 
 

3 WACC-ekspertgruppen (2016) – Baggrundsrapport – forrenting af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer 
(WACC)   
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(6) Normalisering af den risikofri rente understøttes af Ken Bechmanns rapport fra 

20144 med henvisning til et Duff & Phelps' (2013) studie som vurderer, at en 
normaliseret risikofri rente bør være 4% i et lavrentemiljø. Som anført ovenfor 
under punkt 1, er normalisering af den risikofri rente også i tråd med de bereg-
ningsmetoder, der anvendes af andre regulatorer i Europa (se Bilag 2). For at 
tage hensyn til eller reflektere en normal risikofri rente benytter regulatorerne 
enten et langsigtet løbende historisk gennemsnit eller et langsigtet fremadrettet 
mål ved beregningen af den risikofri rente med den opfattelse, at renten vil 
normalisere sig på niveauer, der er højere end det, der i øjeblikket observeres5. 
Sverige baserer sin vurdering af den risikofri rente på den langsigtede forven-
tede BNP-vækst, og Norge beregner sin risikofrie rente baseret på den lang-
sigtede forventede BNP-vækst på 2,5% plus en inflation på 2%. Både Storbri-
tannien og Tyskland anvender et 10-årigt rullende gennemsnittet af deres re-
spektive statsobligationer med den opfattelse, at obligationsrenterne sandsyn-
ligvis vil vende tilbage til tidligere niveauer6. 
 

(7) På baggrund af ovenstående anbefaler vi, at der enten anvendes det aktuelle 
niveau op til reguleringsperioden (målt som 3-måneders gennemsnit) på 1,6% 
eller at der anvendes et normaliseret niveau beregnet som et 10-årigt rullende 
gennemsnittet af den 10-årige danske statsobligation. Sidstnævnte giver en 
risikofri rente på 3,41% pr. 1. september 2013. Valget af beregningsmetode for 
den risikofri rente kan ikke anskues isoleret, men skal ses i sammenhæng med 
markedsrisikopræmien, som gennemgås nærmere i næste afsnit. 

4 Ken Bechmann (jan 2014) – Fastlæggelse af WACC for DONG Gas Distribution A/S 
5 KPMG (2015) – WACC survey including an analysis of methods for estimation of WACC for electricity distribution com-
panies 
6 KPMG (2015) – WACC survey including an analysis of methods for estimation of WACC for electricity distribution com-
panies 
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5.3. Markedsrisikopræmien og markedsporteføljen 
 
Høringsudkastet beskriver at markedsrisikopræmien (MRP) er udtryk for det forventede 
merafkast som investorer vil kræve for, at investere i markedsporteføljen frem for at in-
vestere i et risikofrit aktiv. MRP defineres som forskellen mellem det forventede mar-
kedsafkast og afkastet på et risikofrit aktiv. 
 
Energitilsynet gør i sin definition af markedsporteføljen gældende, at det er en dansk 
markedsportefølje der skal anvendes til beregningen i CAPM. Denne vurdering henføres 
til, at en investorer i dansk gasdistribution har et "home-bias". Dette betyder, at de ikke 
har en diversificeret international portefølje af investeringer, men placerer forholdsvis 
flere investeringer i Danmark. Her bemærker Energitilsynet at HMN og NGF ejes af dan-
ske kommuner og, at DGD er ejet af den danske stat, først gennem DONG Energy og 
siden gennem Energinet.dk. 
 
I forhold til fastsættelsen af markedsrisikopræmien påpeges det i høringsudkastet, at 
MRP ikke er direkte observerbar, idet der er tale om markedets forventede fremtidige 
merafkast. Derfor er markedsrisikopræmien et estimat.  
 
I høringsudkastet fastsættes MRP til 5,5% baseret på en vurdering af tre metoder: histo-
risk merafkast for markedsporteføljen, survey-baserede opgørelser og implicit markeds-
risikopræmie. 
 
Baseret på KPMGs erfaringer med fastsættelse af MRP fremhæver vi at: 
 

(1) Jf. Damodaran (2014) har der historisk set været en korrelation imellem den 
risikofri rente og MRP frem til år 2000. I takt med en lavere risikofri rente fra år 
2000 og frem har det totale afkastkrav til egenkapital ligget relativt konstant 
uafhængigt at udsving i den relativt lave risikofri rente. Siden 2010 har der væ-
ret en omvendt korrelation imellem den risikofri rente og MRP som illustreret af 
grafen7. Dette indikerer et relativt konstant niveau for det totale egenkapitalaf-
kast, der i perioden 2001 til 2012 udgjorde 8,83% i gennemsnit:  

 

7 Basis for grafen er lavet på basis af data fra Damodaran som har offentliggjort estimater for den danske 
MRP siden 2001. Ved at anvende et dagligt gennemsnit af de historiske 10-årige danske statsobligations-
renter på årsbasis sammen med disse MRP-data, kan vi illustrere det estimerede egenkapitalafkast i perio-
den 2001 til 2013. Her er MRP i gennemsnit 5,1% og den 10-årige risikofrie rente er i gennemsnit 3,6%.  
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(2) I henholdsvis KPMGs (2013), PwCs (2013) og Bechmanns (2014) rapporter 
noterer vi ligeledes anvendelsen af et totalt afkast på egenkapitalen på mellem 
8,64% og 8,93%.  
 

(3) Markedsafkastet som fastsat af myndighederne i Sverige, Norge, Storbritan-
nien, Tyskland, Holland og Belgien afviger markant fra det af Energistilsynet i 
høringsudkastet af den 4. april 2017 fastsatte markedsafkast på 6,06%. Som 
det ses af nedenstående illustration er det anvendte markedsafkast i de før-
nævnte lande fra 7,10% til 9,70% med en median på 8,55%: 

 
Kilde: Illustrationen er på basis af undersøgelsen "WACC survey including an analysis of methods for estimation 
of WACC for electricity distribution companies" af KPMG (2015) 

0,56%

4,00%
4,50% 4,70%

3,80%

2,50%
2,00%

5,50%

4,70%

5,00%
5,00%

4,60%

5,00%
5,10%

6,06%

8,70%

9,50% 9,70%

8,40%

7,50%
7,10%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Danmark Sverige Norge Storbritannien
(UK)

Tyskland Holland Belgien

Risikofri rente MRP

Median = 8,55%

Kilde: Damodaran, S&P CapitalIQ 
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(4) I forhold til Energitilsynets beslutning om at anvende en MRP på 5,5% baseret 

på den underliggende argumentation i Ekspertgruppens rapport finder vi ikke, 
at metoden med at vurdere offentliggjorte rapporter og undersøgelser i tilstræk-
kelig grad taget højde for resultatet af disse rapporter i sammenhæng med det 
anvendte risikofrie renteniveau. Det mest tydelige bevis på den manglende 
samhørighed imellem Energitilsynets tilgang til MRP og den risikofri rente er 
de markant forskellige vurderinger af WACC-niveauet i reguleringsperioderne 
2010-2013 og 2014-2017. Her bemærker vi, at den risikofri rente i regulerings-
periode fra 2010 til 2013 var sat til 3,13% med en tilsvarende MRP på 4,5%. 
Dette indebærer implicit et egenkapitalafkast på 7,63%. Til sammenligning fo-
reslår Energitilsynet et egenkapitalafkast på 6,06% i reguleringsperioden 2014-
2017 baseret på en risikofri rente på 0,56% og en MRP på 5,5%. Dette svarer 
til et fald på 157 basispunkter i egenkapitalafkastet. Det er svært at forklare, 
hvorfor egenkapitalafkastet falder så drastisk fra en reguleringsperiode til den 
næste, når risikoen for investeringen alt andet lige ikke er ændret signifikant.  
 

(5) Problematikken omkring samhørighed imellem den risikofri rente og MRP er 
endvidere påpeget af Bechmann i afsnit 4c i sin rapport, hvor han argumenterer 
for at man skal være forsigtig med anvendelsen af undersøgelser af MRP som 
fastsættes i isolation fra den risikofri rente. Denne advarsel virker ikke til at 
være blevet taget til eftertragtning af Energitilsynet i forhold til deres fastsæt-
telse af WACC'en for perioden 2014-2017 som nævnt ovenfor. 

 
(6) Sammenfattende finder KPMG, at MRP skal fastsattes sammen med niveauet 

for den risikofri rente. Vi vurderer derfor ikke, at Energitilsynet i sin fastsættelse 
af MRP har haft øje for det risikofri renteniveau, som de har anvendt i deres 
beregning af WACC. Dette kan gøres enten ved (1) at "normalisere" den risi-
kofri rente; eller (2) ved at justere MRP-niveauet for at opretholde det totale 
egenkapitalafkast, der stemmer overens med observerbare markedsafkast.  

 
(7) KPMG vurderer at MRP kan fastsættes til 5,5% såfremt at den risikofri rente 

normaliseres til 3,41% jf. afsnit 5.2. Alternativt kan det aktuelle niveau op til 1. 
september 2013 anvendes på 1,60% i sammenhæng med en MRP på 7,5%. 
Begge tilgange justeres afkastet på egenkapital til et niveau, som svarer til den 
observerede virkelighed fra 2001-2012 som beskrevet ovenfor. 

5.4. Beta  
 
Jf. høringsudkastet angiver Beta virksomhedens systematiske risiko målt som samvari-
ationen med afkastet på markedsporteføljen. Beta kan estimeres for virksomhedens 
egenkapital, dvs. hvor risikoen ved virksomhedens kapitalstruktur er inkluderet i estima-
tet. Dette kaldes beta egenkapital (βE) Beta kan også estimeres for virksomhedens 
grundlæggende aktiviteter, dvs. eksklusiv risikoen forbundet med virksomhedens kapi-
talstruktur. Dette kaldes beta aktiv. 

Side 22 af 203



 
I regulatorisk sammenhæng er det oftest beta aktiv, der fastsættes, hvorefter det omreg-
nes til beta egenkapital med den fastlagte branchebaserede kapitalstruktur. Det er beta 
egenkapital, der anvendes ved beregningen af egenkapitalomkostningen ved en virk-
somheds egenkapital. 
 
Betarelationen beskriver forholdet mellem beta aktiv og beta egenkapital, og anvendes 
til at omregne beta aktiv til beta egenkapital. Sekretariatet for Energitilsynet anvender 
Harris & Pringles betarelation. 
 
Energitilsynet beskriver, at der i forhold til estimering af beta aktiv er foretaget et skøn 
baseret på Ekspertgruppens anbefalinger for netvirksomheder. Skønnet tager højde for, 
at der i gasdistributionsvirksomheder er højere risiko end for netvirksomheder på grund 
af større substitutionsmuligheder til f.eks. el, olie, kul, træpiller, træflis og fjernvarme samt 
en gradvis udfasning af fossile brandstoffer. På baggrund af dette skøn og den højere 
risiko fastsætter Energitilsynet DGDs beta aktiv til 0,4 og beta egenkapital til 1,33 baseret 
på en kapitalstruktur på 30% egenkapital og 70% fremmedkapital. 
 
Baseret på KPMGs analyse anser vi en aktiv beta på 0,4 som værende en korrekt vur-
dering og på linje med vores forventning for en gasdistributionsvirksomhed. Givet en 
uændret kapitalstruktur i forhold til Energitilsynets beregning resulterer dette ligeledes i 
en egenkapital beta på 1,33. 

5.5. Gældsrisikopræmien  
 
Omkostningen til fremmedkapital fastsættes ved den risikofrie rente tillagt en gældsrisi-
kopræmie. Gældsrisikopræmien er dermed den risikopræmie en investor kræver for at 
investere i en virksomheds gæld fremfor i det risikofrie aktiv. 
 
Gældsrisikopræmien er ikke gjort til genstand for undersøgelse i KPMGs vurdering af 
WACC. Vi har derfor anvendt den af Energitilsynet estimerede gældsrisikopræmie før 
skat på 2,10%. 

5.6. Skat  
 
I overensstemmelse med Ekspertgruppen definerer høringsudkastet at den marginale 
selskabsskattesats anvendes som surrogat for den effektive marginale skattesats. Såle-
des er skattesatsen for WACC-beregningen defineret som følger: 

 2014: 24,5 % 
 2015: 23,5%  
 2016: 22% 
 2017: 22% 

Baseret på KPMGs erfaringer med beregning af WACC før og efter skat har vi ikke be-
mærkninger til den definerede skatteprocent eller anvendelsen af denne i beregningen. 
 
 

Side 23 af 203



5.7. KPMGs beregning af WACC 

Baseret på ovenstående gennemgang af de forskellige komponenter fremgår nedenfor 
KPMGs beregninger af WACC. Overordnet set finder vi, at Energitilsynet har vurderet 
den risikofri rente og markedsrisikopræmien hver for sig, hvorimod disse skal vurderes i 
sammenhæng, idet disse sammenlagt resulterer i markedsafkastet på egenkapital, som 
har været relativt konstant. 

Vi har valgt at benytte metoden hvor det aktuelle niveau for den risikofri rente op til 1. 
september 2013 på 1,6% anvendes i kombination med en markedsrisikopræmie på 
7,5%. Dette svarer til den metode, som er anvendt af PwC (2013), KPMG (2013) og af 
Bechmann (2014). Vi har nedenfor beregnet WACC for henholdsvis 2014, 2015, 2016 
og 2017: 

Det beregnede niveau på omkring 6% i perioden 2014-2017 svarer endvidere til niveauet 
for de WACCs som er beregnet af myndighederne i nabolandene, hvorimod det i hø-
ringsudkastet af den 4. april 2017 beregnede niveau på 4,61% afviger signifikant fra me-
dianen 6,10%, som det ses af nedenstående illustration: 

WACC - DGD
Energitilsynet KPMG Energitilsynet KPMG Energitilsynet KPMG Energitilsynet KPMG

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017
Egenkapitalomkostning
Risikofrie rente 0.56% 1.60% 0.56% 1.60% 0.56% 1.60% 0.56% 1.60%
Beta aktiv (efter skat) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Beta egenkapital (efter skat) 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
Fremmedkapital/Egenkapital 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%
Markedsrisikopræmien (MRP) (Implicit) 5.50% 7.50% 5.50% 7.50% 5.50% 7.50% 5.50% 7.50%
Egenkapitalomkostning (efter skat) 7.89% 11.60% 7.89% 11.60% 7.89% 11.60% 7.89% 11.60%
Egenkapitalomkostning (før skat) 10.45% 15.36% 10.32% 15.16% 10.12% 14.87% 10.12% 14.87%

Fremmedkapitalomkostning
Gældsrisikopræmien 1.54% n.a. 1.54% n.a. 1.54% n.a. 1.54% n.a.
Fremmedkapitalomkostning (før skat) 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10%
Skattesats 24.50% 24.50% 23.50% 23.50% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00%
Fremmedkapitalomkostning (efter skat) 1.59% 1.59% 1.61% 1.61% 1.64% 1.64% 1.64% 1.64%

Egenkapital / Virksomhedsværdi 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Fremmenkapital / Virksomhedsværdi 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

WACC (efter skat) 3.48% 4.59% 3.49% 4.60% 3.51% 4.63% 3.51% 4.63%
WACC (før skat) 4.61% 6.08% 4.57% 6.02% 4.51% 5.93% 4.51% 5.93%
Kilde: Høringsudkast af den 4. april 2017, KPMG analyse
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Kilde: Illustrationen er på basis af undersøgelsen "WACC survey including an analysis of methods for estimation of WACC for 
electricity distribution companies" af KPMG (2015)
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6. Bilag

Bilag 1 – Illustration af WACC-beregninger 

 

WACC - DGD
Energitilsynet - 

historisk
Energitilsynet - 

29 oct 2013
PwC1

(dec-13)
KPMG

(dec-13)
Ekspertråd     

(apr-16)

2009 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2015 2016 2017
Egenkapitalomkostning
Risikofrie rente 3,13% 0,88% 1,10% 1,10% 0,88% 0,88% 0,15% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56%
Beta aktiv (efter skat) 0,24 0,28 0,43 0,41 0,40 0,43 0,35 0,40 0,40 0,40 0,40
Beta egenkapital (efter skat) 0,79 0,93 1,44 1,37 1,33 1,44 0,70 1,33 1,33 1,33 1,33
Fremmedkapital/Egenkapital 233% 233% 233% 233% 233% 233% 100% 233% 233% 233% 233%
Markedsrisikopræmien (MRP) (Implicit) 4,50% 4,75% 7,83% 7,70% 7,76% 7,16% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
Egenkapitalomkostning (efter skat) 6,69% 5,30% 12,38% 11,62% 11,20% 11,19% 4,00% 7,89% 7,89% 7,89% 7,89%
Egenkapitalomkostning (før skat) 8,91% 7,06% 16,08% 14,90% 14,93% 14,92% 5,13% 10,45% 10,32% 10,12% 10,12%

Fremmedkapitalomkostning
Gældsrisikopræmien 1,70% 1,29% 1,20% 1,17% 1,29% 1,29% 1,35% 1,54% 1,54% 1,54% 1,54%
Fremmedkapitalomkostning (før skat) 4,83% 2,17% 2,30% 2,27% 2,17% 2,17% 1,50% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%
Skattesats 25,00% 25,00% 23,00% 22,00% 25,00% 25,00% 22,00% 24,50% 23,50% 22,00% 22,00%
Fremmedkapitalomkostning (efter skat) 3,62% 1,63% 1,77% 1,77% 1,63% 1,63% 1,17% 1,59% 1,61% 1,64% 1,64%

Egenkapital / Virksomhedsværdi 30% 30% 30% 30% 30% 30% 50% 30% 30% 30% 30%
Fremmenkapital / Virksomhedsværdi 70% 70% 70% 70% 70% 70% 50% 70% 70% 70% 70%

WACC (efter skat) 4,54% 2,73% 4,95% 4,73% 4,50% 4,50% 2,59% 3,48% 3,49% 3,51% 3,51%
WACC (før skat) 6,06% 3,64% 6,43% 6,06% 6,00% 6,00% 3,31% 4,61% 4,57% 4,51% 4,51%
Kilde: Høringsudkast af den 4. april 2017, KPMG analyse.

Energitilsynet høringsudkast - 4 april 2017 
(Reg. periode 2014-2017) - opdateret

Bechmann2

 (jan-14)

Note: 1 - PwC anvender et yderligere risikotillæg på toppen af WACC’en på 0,87%, hvilket fører til en implicit MRP på 7,83% i tabelstrukturen ovenfor
 2 - Bechmann mener en WACC på 4,5% (efter skat) og 6,0% (før skat) er retvisende for gasdistributionsmarkedet i Danmark. Han viser i ovenstående to beregninger for hvordan WACC’en for gasdistributionsmarkedet kan 
beregnes – en hvor han flekser MRP og en hvor han flekser beta
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Bilag 2 – Sammenligning af Energitilsynets tilgang med andre europæiske regulatorers tilgang 

Sammenligning af Energitilsynets tilgang med andre europæiske regulatorers tilgang

Danmark Sverige Norge Storbritannien (UK) Tyskland Holland Belgien
Basis for risikofri rente 4-årig dansk statsobligation Langsigtet forventet BNP 

vækst
Langsigtet forventet BNP 

vækst plus inflation
5-årig UK statsobligation 

normaliseret ved brugen af
10-årigt rullende gennemsnit

10-årig tysk statsobligation i 
sidste regulatoriske periode, 

baseret på et 10-års 
rullende gennemsnit

50:50 vægtet 10-årig 
hollandsk/tysk 

statsobligation på et 3-års 
gennemsnit

Vægtede 10-årige belgiske 
og tyske statsobligationer

Anvendt risikofri rente 0.56% 4.00% 4.50% 4.70% 3.80% 2.50% 2.00%
Anvendt MRP 5.50% 4.70% 5.00% 5.00% 4.60% 5.00% 5.10%
Implicit egenkapitalsforrentning 6.06% 8.70% 9.50% 9.70% 8.40% 7.50% 7.10%
WACC (før skat) 4.61% 8.60% 6.00% 6.80% 6.00% 5.60% 6.20%

Kilde: KPMG (2015) - WACC survey including an analysis of methods for estimation of WACC for electricity distribution companies

Side 27 af 203



ENERGITILSYNET

Punkt  4 

Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselska-
berne 2014-2017 

Resumé 

1. Energitilsynet skal fastsætte foreløbige indtægtsrammer for de tre gasdi-

stributionsselskaber for perioden 2014-2017, jf. bekendtgørelse nr. 1401 af

14. december 2009 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdi-

stributionsselskaber.

2. Indtægtsrammerne indeholder 5 elementer – omkostningsrammer, for-

rentning af nettogæld, forrentning af nyinvesteringer, § 13-omkostninger

samt omkostninger til energispareaktiviteter.

3. De foreløbige omkostningsrammer, som skal dække selskabernes drifts-

omkostninger og afskrivninger, fastsættes for hvert enkelt af selskaberne

med udgangspunkt i de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2009-2012. Et

vigtigt element i fastsættelsen af omkostningsrammerne er bestemmelsen af

et effektiviseringskrav, som omkostningsrammerne reduceres med, inden

disse indregnes i indtægtsrammerne. Det samlede effektiviseringskrav be-

står af et generelt effektiviseringskrav plus et selskabsspecifikt

effektiviseringskrav.

4. Til fastsættelse af det generelle effektiviseringskrav betragter Sekretaria-

tet for Energitilsynet mål for totalfaktorproduktivitet, uddannelsesniveau og

arbejdsproduktivitet. Vurderingen af kravet er baseret på produktivitetsseri-

er fra Danmarks Statistik og erfaringer fra reguleringen af udenlandske

gasdistributionsselskaber.

5. Fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav sker ved

benchmarking af selskabernes driftsomkostninger for 2012 i den såkaldte

netvolumenmodel, hvor det mest omkostningseffektive selskab findes, og

hvorudfra effektiviseringspotentialet for de to andre mindre effektive sel-

skaber bliver vurderet.

6. Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere i forbindelse med fastsættel-

sen af indtægtsrammerne for reguleringsperioderne 2005-2008 og 2009-

2013 baseret udregningen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav på

en tiendedel af den beregnede effektivitetsforskel. Sekretariatet for Energi-

tilsynet har i 2013 vurderet, at det er rimeligt at øge denne

udmøntningsandel til at udgøre en ottendedel.

29. oktober 2013
13/03744
13/03758
13/03759
13/03760
/LBA & LIC

Sekretariatet for 
Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

tlf. 41 71 54 00 

mail post@energitilsynet.dk 

web www.energitilsynet.dk 
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7. Forrentningssatsen for nettogæld fastsættes som en risikofri rente samt 

et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i forhold til 

den risikofri rente for det enkelte selskab. 

8. For de tidligere reguleringsperioder anvendte Energitilsynet en rente-

fastsættelsesmodel bestående af en portefølje af lån med forskellige 

optagelsestidspunkter. Sekretariatet vurderer, at denne rentefastsættelses-

model kan videreføres. 

9. Sekretariatet for Energitilsynet finder derimod ikke, at den 5-årige swap-

rente, der tidligere har været anvendt som approksimation for den risikofri 

rente, fortsat kan anvendes. Baggrunden herfor er, at CIBOR/swap-renten 

efter tidligere at have fulgt statsobligationsrenten tæt, i de senere år har be-

væget sig væk fra denne. Sekretariatet finder, at 

gasdistributionsselskabernes risiko i højere grad kan sammenlignes med 

statens end med bankernes. Den risikofri rente beregnes derfor i regule-

ringsperioden som et 5-årigt glidende gennemsnit af den 5-årige 

statsobligationsrente. 

10.  Kreditrisikotillæggene fastsættes som et generelt kreditrisikotillæg der 

afspejler forskellen mellem statsobligationsrenten og swap-renten, samt et 

selskabsspecifikt kreditrisikotillæg, der afspejler selskabernes individuelle 

risiko i forhold til swaprenten.  

11. For så vidt angår rentesatsen er det sekretariatets vurdering, at rentesat-

sen for nye aktiver og nettoomsætningsformuen skal fastsættes som en 

WACC på baggrund af den 5-årige statsobligationsrente og et selskabsspeci-

fikt kreditrisikotillæg, der igen er fastlagt som et generelt kreditrisikotillæg 

plus et selskabsspecifikt kreditrisikotillæg.  

12. Forrentningsgrundlaget for WACC’en består af både værdien af nye 

aktiver og nettoomsætningsformuen, hvor førstnævnte anmeldes af selska-

berne, mens sidstnævnte fastsættes af Energitilsynet. 

13. For så vidt angår fastsættelsen nettoomsætningsformuen, blev det i for-

bindelse med fastsættelsen af indtægtsrammerne for reguleringsperioden 

2006-2009 besluttet af Energitilsynet, at denne skulle fastsættes som 1/6 af 

indtægtsrammen, hvilket ikke blev anfægtet af selskaberne. Metoden blev 

videreført i den nuværende reguleringsperiode, og sekretariatet har ikke 

fundet anledning til at ændre på dette til den kommende reguleringsperiode 

2014-2017. 

14. Omkostningerne til dækning af myndighedsbetjening, nettab mv., de 

såkaldte § 13-omkostninger fastsættes med udgangspunkt i selskabernes 

anmeldte budgetterede omkostninger. 

15. Afslutningsvist fastsættes omkostningerne til dækning af energispareak-

tiviteter med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger til 

energispareaktiviteter i 2012 og selskabernes energispareforpligtelse i 2014-

2017. 
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16. Det skal nævnes, at en række parametre i fastsættelsen af indtægtsram-

merne er budgetterede eller forudsatte værdier. Det gælder prisudviklingen, 

renteudviklingen, de budgetterede nyinvesteringer, § 13-omkostningerne 

samt omkostningerne til energispareaktiviteter. 

17. Således vil de udmeldte indtægtsrammer for 2014-2017 være foreløbige, 

og de faktiske indtægtsrammer for et reguleringsår kan først endeligt fast-

sættes året efter udløbet af det pågældende reguleringsår. 

  

Afgørelse 

18. Energitilsynet har truffet afgørelse om at anvende følgende rentesatser, 

og udmelder følgende indtægtsrammer og effektiviseringskrav for naturgas-

distributionsselskaberne for perioden 2014-2017:  

 Rentesatser for nettogæld m.v. med en risikofri rente i 2014 på 1,61 

pct., svarende til et gennemsnit af 5-årige statsobligationsrenter over 

5 år samt et risikotillæg på mellem 0,83 pct. og 2,03 pct., jf. tabel 1, i 

medfør af § 10, stk. 4-5, i IR BEK nr. 1401 af 14. december 2009 

(herefter IR BEK). Sekretariatet for Energitilsynet bemyndiges til at 

foretage en årlig justering af den risikofri rente for så vidt angår for-

rentning af nettogæld. 

 Rentesatser for nye aktiver og en nødvendig nettoomsætningsformue 

med en risikofri rente på 0,88 pct., svarende til et gennemsnit af en 

5-årig statsobligationsrente i perioden marts til august 2013 samt ri-

sikotillæg på mellem 0,51 og 1,29 pct., jf. tabel 2, i medfør af § 12, 

stk. 1 i IR BEK. 

 Effektiviseringskrav for selskaberne på mellem 0,6 pct. og 2,05 pct. 

på baggrund af den generelle produktivitetsudvikling, der vurderes 

til 0,6 pct. og benchmarking af gasdistributionsselskaberne, jf. tabel 

3, i medfør af § 15, stk. 1, i IR BEK. 

 Indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne i løbende priser for 

perioden 2014-2017, jf. tabel 4-6, i medfør af § 3, stk. 1, i IR BEK. 
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Tabel 1. Rentesatser vedr. nettogæld m.v., 2014-2017 

Pct. 
DONG Gas 

Distribution A/S 

HMN 

Naturgas I/S 

Naturgas Fyn 

Distribution A/S 

Risikofri rente (nettogæld) 1,61 1,61 1,61 

+ Kreditrisikotillæg (nettogæld) 2,03 0,83 1,70 

= Samlet fremmedkapitalrente 3,64 2,37 3,31 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Tabel 2. Rentesatser vedr. nye aktiver og nødvendig nettoomsætningsfor-

mue, 2014-2017 

Pct. 
DONG Gas 

Distribution A/S 

HMN 

Naturgas I/S 

Naturgas Fyn 

Distribution A/S 

Risikofri rente (WACC) 0,88 0,88 0,88 

+ Kreditrisikotillæg (WACC) 1,29 0,51 0,84 

= Samlet fremmedkapitalrente 2,17 1,39 1,72 

Egenkapitalrente 7,03 6,11 7,03 

WACC  3,63 2,80 3,31 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Tabel 3. Effektiviseringskrav 2014-2017 

Pct. 
DONG Gas 

Distribution A/S 

HMN 

Naturgas I/S 

Naturgas Fyn 

Distribution A/S 

Selskabsspecifikt effektivise-

ringskrav angivet i pct. af 

omkostningsrammen pr. år 

1,45 0,00 0,75 

Generelt effektiviseringskrav 

angivet i pct. af omkostnings-

rammen pr. år 

0,60 0,60 0,60 

Samlet effektiviseringskrav i pct. 

af omkostningsrammen pr. år 

(afrundet) 
2,05 0,60 1,35 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Tabel 4. Indtægtsrammer for DONG Gas Distribution A/S, 2014-2017 
Mio. kr. i løbende priser 2014 2015 2016 2017 

Effektivitetsreguleret omkostningsramme 163,62 164,68 171,40 174,28 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 320,39 327,65 327,65 327,65 

+ Forrentning af nettoomsætningsformue 

og materielle anlægsaktiver 
14,93 15,07 15,13 15,16 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 57,70 58,83 59,98 61,15 

+ Omkostninger til energispareaktiviteter 72,99 85,53 87,16 88,82 

Indtægtsramme 629,63 651,76 661,31 667,06 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Tabel 5. Indtægtsrammer for HMN Naturgas I/S, 2014-2017 
Mio. kr. i løbende priser 2014 2015 2016 2017 

Effektivitetsreguleret omkostningsramme 263,28 266,94 270,63 274,36 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 217,21 219,35 219,35 219,35 

+ Forrentning af nettoomsætningsformue 

og materielle anlægsaktiver 

19,16 19,32 19,36 19,39 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 87,32 88,27 89,25 90,25 

+ Omkostninger til energispareaktiviteter 136,39 164,39 167,52 170,71 

Indtægtsramme 723,35 758,28 766,11 774,07 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Tabel 6. Indtægtsrammer for Naturgas Fyn Distribution A/S, 2014-2017 
Mio. kr. i løbende priser 2014 2015 2016 2017 

Effektivitetsreguleret omkostningsramme 45,30 44,91 44,83 45,24 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 63,09 64,52 64,52 64,52 

+ Forrentning af nettoomsætningsformue 

og materielle anlægsaktiver 

2,86 2,88 2,89 2,90 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 37,48 38,04 38,62 39,21 

+ Omkostninger til energispareaktiviteter 17,74 20,79 21,19 21,59 

Indtægtsramme 166,47 171,15 172,04 173,45 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

19. Det skal bemærkes, at ovennævnte indtægtsrammer er foreløbige, indtil 

der foreligger endelige korrigerede indtægtsrammer i året efter det relevante 

reguleringsår. Dette skyldes, at en række parametre i fastsættelsen af ind-

tægtsrammerne er budgetterede eller forudsatte værdier, som løbende 

korrigeres til faktiske værdier. Dette gælder prisudviklingen, renteudviklin-

gen, de budgetterede nyinvesteringer, § 13-omkostningerne samt 

omkostningerne til energispareaktiviteter. 
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Sagsfremstilling 

20. Gasdistributionsselskaberne har et naturligt monopol på transport af gas 

i hver deres geografiske område. Markedet for distribution af gas er derfor 

ikke konkurrencepræget, og der skabes ikke naturlige incitamenter til effek-

tivisering gennem konkurrence mellem selskaberne. Selskaberne er derfor 

underlagt offentlig regulering, og selskaberne har siden d. 1. januar 2005 

været underlagt en indtægtsrammeregulering. 

21. Indtægtsrammerne fastsættes med henblik på dækning af driftsomkost-

ninger, afskrivninger og forrentning ved en effektiv drift af selskaberne samt 

dækning af selskabernes omkostninger til energispareaktiviteter. Udmeldin-

gen af indtægtsrammerne forudsætter bl.a. fastsættelse af relevante 

rentesatser, modelparametre i relation til fastsættelsen af en WACC samt 

effektiviseringskrav. 

22. I henhold til § 4, stk. 3, i Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åb-

ningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber (herefter IR BEK) skal 

Energitilsynet udmelde indtægtsrammerne senest den 30. september i året 

forud for hver ny fireårig reguleringsperiode.  

23. Sekretariatet for Energitilsynet har dog, efter et fælles ønske fra selska-

berne, valgt at udskyde forelæggelsen af indtægtsrammerne til 

Energitilsynets oktobermøde, idet det blev fundet nødvendigt med en for-

længelse af høringsperioden.  

24. Sekretariatet for Energitilsynet har løbende været i dialog med gasdistri-

butionsselskaberne i forbindelse med indhentning af nødvendig information 

til fastsættelsen af indtægtsrammerne. Der er desuden blevet afholdt møder 

den 11. marts 2013 og den 11. april 2013 med det formål at drøfte eventuel-

le ændringer i benchmarkingmodellen og skabe overensstemmelse i 

selskabernes opgørelsesmetoder. Herudover er der afholdt møde vedrørende 

høringsmaterialet den 13. august 2013. 

25. I det følgende beskrives først reguleringen og lovgrundlaget for fastsæt-

telsen af indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne. Herefter følger 

vurderingen, hvor indtægtsrammernes enkelte elementer bliver gennemgået. 

Endeligt indeholder notatet tre bilag. I bilag 1 beskrives benchmarkingen og 

fastsættelsen af selskabernes effektiviseringskrav. I bilag 2 fastsættes gasdi-

stributionsselskabernes kreditrisikotillæg. Bilag 2 indeholder derfor 

fortrolige låneoplysninger. I bilag 3 beskrives fastsættelse af WACC’en og 

de underliggende parametre. Endeligt fremgår selskabernes høringssvar 

samt sekretariatets kommentarer hertil af bilag 4 og 5. 

Reguleringen 

26. I henhold til bekendtgørelse nr. 1401 af 14. december 2009 om indtægts-

rammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaberne, skal 

Energitilsynet udmelde indtægtsrammer for reguleringsperioden 2014-2017. 
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27. Ministeren fastsætter regler om fastsættelse af indtægtsrammer for di-

stributionsselskaberne, jf. Naturgasforsyningslovens § 37, stk. 3, (beregning 

af driftsmæssige afskrivninger og opgørelse af kapital samt forrentning), § 

37 a, stk. 2 (indtægtsrammer), § 37 a, stk. 5 (anvendelse af overskud), § 50, 

stk. 1 (bøde) og § 54 (Tilsynets beføjelser). 

28. Indtægtsrammerne består af fem delkomponenter, jf. § 6, stk. 1, i IR 

BEK. 

1) En omkostningsramme til dækning af driftsomkostninger og om-

kostninger til afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet 

fra og med den 1. januar 2005 

2) Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld 

3) Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. ja-

nuar 2005 

4) Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse akti-

viteter, jf. § 13 

5) Et beløb til dækning af omkostninger til energibesparende aktivi-

teter, jf. § 18, stk. 3 

1) Omkostningsrammen 

29. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning 

af driftsomkostninger, fastsættes på grundlag af selskabets gennemsnitlige, 

årlige driftsomkostninger i de tre første år af den foregående periode og det 

fjerde år af reguleringsperioden forud for den foregående reguleringsperio-

de, jf. § 7, stk. 1. Princippet er illustreret i figur 1. 

Figur 1. Grundlag for driftsomkostninger i 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

30. For reguleringsperioden 2014-2017 fastsættes denne del af omkostnings-

rammen således som selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i 

perioden 2009-2012. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 

Reguleringsperioden 

2006-2009 

Reguleringsperioden 

2010-2013 

Grundlag for driftsomkostninger i 

reguleringsperioden 2014-2017 

Tid 
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31. IR BEK § 7, stk. 4, fastlægger dog en øvre grænse for det beløb, der kan 

indregnes i omkostningsrammen til dækning af driftsomkostninger. Dette 

beløb kan ikke overstige det effektivitetsregulerede beløb, der er indregnet i 

omkostningsrammen for det fjerde år i den foregående periode, dvs. det ef-

fektivitetsregulerede beløb i 2013. 

32. Omkostningsrammen for perioden 2014-2017 skal således fastsættes på 

grundlag af selskabernes realiserede gennemsnitlige driftsomkostninger i 

perioden 2009-2012, medmindre disse overstiger det effektivitetsregulerede 

beløb fastsat for 2013. Den øvre grænse for beløbet, der indregnes i om-

kostningsrammen, betyder, at evt. høje driftsomkostninger i den foregående 

periode ikke indregnes i omkostningsrammen for den efterfølgende periode.  

33. Inden ovenstående del af omkostningsrammen indregnes i indtægts-

rammen korrigeres den for pris- og lønudviklingen, jf. § 7, stk. 5. 

34. Den resterende del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik 

på dækning af afskrivninger, fastsættes som selskabernes budgetterede årli-

ge afskrivninger på aktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005, jf. § 7, 

stk. 5. 

35. Det bemærkes, at der efter hvert kalenderår foretages efterregulering af 

indtægtsrammen vedr. de budgetterede afskrivninger i forhold til de faktisk 

afholdte investeringer, jf. IR BEK kapitel 5. 

36. Inden den samlede omkostningsramme indregnes i indtægtsrammen 

reduceres den med det beløb, som udmønter effektiviseringskravet efter 

bekendtgørelsens § 15, jf. IR BEK § 7, stk. 6. 

37. Effektiviseringskravet består af et individuelt krav til det enkelte selskab 

fastsat af Energitilsynet under hensyn til det enkelte selskabs effektivise-

ringspotentiale og under hensyntagen til forsyningssikkerheden, jf. IR BEK 

§ 15, stk. 1. 

38. Beregningen af det enkelte selskabs effektviseringspotentiale sker på 

baggrund af en sammenligning (benchmarking) af selskabernes driftsom-

kostninger ekskl. afskrivninger i den foregående reguleringsperiode, jf. IR 

BEK § 15. For de forrige reguleringsperioder har Energitilsynet anvendt den 

såkaldte netvolumenmodel ved fastsættelsen af det selskabsspecifikke effek-

tiviseringskrav. 

39. Ved fastsættelse af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale kan 

Energitilsynet endvidere inddrage sammenligninger med udenlandske na-

turgasdistributionsselskaber samt produktivitetsudviklingen i andre sektorer, 

jf. § 15, stk. 6.  

40. Energitilsynet skal offentliggøre den metode, som anvendes ved bereg-

ning af selskabernes effektiviseringspotentiale samt de væsentligste 

forudsætninger og vurderinger, som ligger til grund for fastsættelsen af de 

individuelle effektiviseringskrav, jf. IR BEK § 16. 
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2) Forrentning og afdrag af nettogæld 

41. Indtægtsrammen indeholder et beløb til forrentning og afdrag på netto-

gæld samt forrentning og regenerering af indskudskapital pr. 31. december 

2004, jf. IR BEK § 6, stk. 1, nr. 2.  

42. Dette beløb beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, hen-

sættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige 

åbningsbalance. Selskaberne anmelder løbetiden på annuiteten, jf. IR BEK § 

10, stk. 2. 

43. Energitilsynet fastsætter rentesatsen, der anvendes ved beregning af an-

nuiteten. Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente 

samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det 

enkelte selskab, jf. IR BEK § 10, stk. 4. 

44. For perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 reduceres 

annuiteten dog med et beløb svarende til den del af annuiteten, der medgår 

til forrentning af indskudskapitalen, jf. IR BEK § 10, stk. 8. 

3) Forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005 

45. I indtægtsrammen indregnes forrentningen af værdien af materielle an-

lægsaktiver anskaffet fra og med 1. januar 2005 til ultimo det sidste år i den 

foregående reguleringsperiode, tillagt en nødvendig nettoomsætningsformue 

til udførelse af distributionsaktiviteter, jf. IR BEK § 11, stk. 1. 

46. Energitilsynet fastsætter størrelsen af den nødvendige nettoomsætnings-

formue og offentliggør samtidigt det beslutningsgrundlag, der er anvendt 

herved, jf. IR BEK § 11, stk. 2. 

47. Forrentningsgrundlaget fastsættes foreløbigt på grundlag af de materielle 

anlægsaktivers værdi ultimo det tredje år i den foregående reguleringsperio-

de, jf. IR BEK § 11, stk. 3. For den nuværende reguleringsperioden er dette 

år 2012.  

48. Ved korrektionen af indtægtsrammer efter kapitel 5 i IR BEK korrigeres 

forrentningen som følge af ændringer i forrentningsgrundlaget i det fjerde år 

af den foregående reguleringsperiode, dvs. 2013. Herudover indregnes inve-

steringer i aktiver i løbet af reguleringsperioden i forrentningsgrundlaget 

med virkning fra året efter at anlægget er sat i drift. 

49. Forrentningssatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri 

rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det en-

kelte selskab. Ved fastsættelse af forrentningssatsen forudsættes en 

egenkapitalandel på 30 pct., jf. IR BEK § 12, stk. 1. 

50. På baggrund af § 12, stk. 1, har Energitilsynet ved de forrige regule-

ringsperioder fundet det naturligt at fastsætte forrentningssatsen efter en 

WACC-model. WACC’en (Weighted Average Cost of Capital) udtrykker de 

gennemsnitlige kapitalomkostninger til egenkapital og fremmedkapital i 

selskaberne. 
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4) § 13 omkostninger 

51. Indtægtsrammens delkomponent vedrørende § 13-omkostninger er de 

omkostninger, som selskaberne i 2014-2017 budgetterer at afholde i hen-

hold til IR BEK § 13, stk. 1. Det drejer sig om omkostninger ved 

myndighedsbetjening og nettab, samt de omkostninger selskaberne er pålagt 

i henhold til lov om gasinstallationer i forbindelse med vand- og afløbsled-

ninger. 

52. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der efter hvert kalenderår 

foretages en efterregulering af indtægtsrammen vedr. de budgetterede § 13-

omkostninger i forhold til de faktisk afholdte § 13-omkostninger, jf. kapitel 

5 i IR BEK. 

5) Omkostninger til energibesparende aktiviteter 

53. Indtægtsrammens sidste delkomponent vedr. omkostninger til energispa-

reaktiviteter omhandler de omkostninger, som selskaberne har til de i 

energiaftalerne pålagte krav om opnåelse af energibesparelser. Dette er om-

kostninger, som selskaberne har ret til at få dækket fuldt, jf. IR BEK § 18, 

stk. 3. De foreløbige indtægtsrammer indeholder derfor et beløb til dækning 

af de forventede omkostninger til energispareaktiviteter.  

54. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker endvidere, at der efter hvert 

kalenderår foretages en efterregulering af indtægtsrammen vedr. de forven-

tede energisparekrav og omkostningerne hertil i forhold til de faktisk 

afholdte omkostninger til energispareaktiviteter i det pågældende år. 

Høring 

55. Et udkast til tilsynsnotat har været sendt i høring hos selskaberne i peri-

oden 5. juli til 30. august 2013. 

56. Samlet set vedrører selskabernes bemærkninger følgende fem overord-

nede emner: 

 Det generelle effektiviseringskrav 

 Det selskabsspecifikke effektiviseringskrav 

 Risikofri rente 

 Selskabsspecifikt kreditrisikotillæg 

 WACC 

57. Der henvises til bilag 4 for en mere uddybende gennemgang af hørings-

svarene samt Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger hertil. 
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Lovgrundlag 

58. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har rele-

vans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det efterfølgende 

kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. 

Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskilde-

hierarkiet, således at love og bekendtgørelser (seneste først) citeres før 

eventuel retspraksis, og de lidt blødere retskilder som litteratur citeres af-

slutningsvist. 

59. Lovgrundlaget for indtægtsrammer og benchmarking, jf. Lovbekendtgø-

relse nr. 996/ 2011: 

§ 37. Priser for ydelser fra distributionsselskaber og forsyningspligtige sel-

skaber fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til 

indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdel-

se, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital. 

Ved fastsættelse af priserne tages desuden hensyn til udgifter, der afholdes 

som følge af, at selskaberne i kraft af en af denne lov nødvendiggjort sel-

skabsopdeling hæfter for andre naturgasselskabers gældsforpligtelser. 

Priserne for ydelser fra en kollektiv gasforsyningsvirksomhed må ikke stige 

som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder. 

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive og 

ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte 

brugere af nettet og forbrugere giver anledning til. 

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om 

1) beregning af driftsmæssige afskrivninger, 

2) opgørelsen af selskabernes kapital, herunder eventuel indskudskapital, 

og 

3) de satser, der kan anvendes ved indregning af forrentning efter 

stk. 1, herunder at indskudskapitalen ikke forrentes. 

Stk. 4. Kommunerne må ikke yde tilskud til kommunal distributionsvirk-

somhed, jf. § 5, stk. 2. 

 

§ 37 a. Priser for distributionsselskabernes ydelser skal være i overens-

stemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer, jf. dog § 37 c. 

Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 37, stk. 1, nævnte 

omkostninger ved en effektiv drift af selskabet. 

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om fastsæt-

telse af indtægtsrammer for de i stk. 1 nævnte selskaber. Energitilsynet 

fastsætter i overensstemmelse med disse regler årlige indtægtsrammer for 

selskaberne. 

Stk. 3. Energitilsynet kan give dispensation fra de af tilsynet fastsatte ram-

mer, såfremt det er nødvendigt for, at selskabet kan gennemføre 

forpligtelser, som er pålagt i bevillingen, i loven eller bestemmelser fastsat 

i medfør af loven. 

Stk. 4. Enhver form for indtægt i selskabet skal medgå til dækning af udgif-

ter ved de bevillingspligtige aktiviteter. Dette gælder dog ikke overskud i 

form af ekstraordinære effektiviseringsgevinster i forhold til indtægtsram-

merne. Sådanne overskud kan anvendes til henlæggelser til fremtidige 

investeringer, nedsættelse af priser eller ekstraordinær forrentning af ind-

skudskapitalen. 

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler 

for anvendelsen af overskud efter stk. 4. 
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§ 50. I regler, som udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes bødestraf 

for overtrædelse af reglerne eller vilkår eller påbud udstedt i henhold til 

reglerne. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar ef-

ter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

 

§ 54. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bemyndige Energitilsynet 

eller en under ministeriet oprettet institution til at udøve de beføjelser, der i 

denne lov er tillagt ministeren. 

 

60. Energitilsynet skal, jf. Bekendtgørelse nr. 1401 af 14. december 2009 

om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber, 

forud for hver ny reguleringsperiode fastsætte indtægtsrammer for selska-

bernes distributionsaktiviteter. 

61. Af indtægtsrammebekendtgørelsen fremgår: 

   Kapitel 2 Beregning af indtægtsrammer 

§ 4. Fra og med reguleringsperioden 2006-09 fastsætter Energitilsynet ind-

tægtsrammer for distributionsselskabernes distributionsaktiviteter, jf. § 3, 

senest den 30. september året forud for en fireårig reguleringsperiode. 

Stk. 2. Indtægtsrammen fastsættes som en årlig ramme for hvert kalenderår 

i reguleringsperioden. 

Stk. 3. Energitilsynet fastsætter endelige, korrigerede rammer for et år efter 

reglerne i § 20. 

§ 5. Indtægtsrammen fastsættes med henblik på dækning af driftsomkost-

ninger, afskrivninger og forrentning ved en effektiv drift af selskabet, jf. § 

37 a, stk. 1, i lov om naturgasforsyning. 

  § 6. Indtægtsrammen består af summen af følgende beløb: 

1) En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af 

driftsomkostninger og afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra 

og med den 1. januar 2005, som anvendes ved aktiviteter omfattet af sel-

skabets distributionsbevilling, jf. §§ 7-9. 

2) Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld samt forrentning og rege-

nerering af indskudskapital pr. den 31. december 2004, jf. § 10. 

3) Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005, 

som anvendes ved aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, 

jf. §§ 11 og 12. 

4) Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter, jf. 

§ 13. 

5) Et beløb til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. 

§ 18, stk. 3. 

§ 7. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dæk-

ning af driftsomkostninger, jf. § 6, nr. 1, fastsættes som selskabets 

gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i de tre første år af den foregåen-

de reguleringsperiode og det sidste år af reguleringsperioden forud for den 

foregående reguleringsperiode. 
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Stk. 2. I reguleringsperioden 2006-09 fastsættes beløbet, jf. stk. 1, som sel-

skabets driftsomkostninger i 2004 korrigeret for atypiske omkostninger, 

herunder engangsomkostninger i forbindelse med markedsåbningen. Sel-

skaberne indberetter senest den 1. juni 2005 deres driftsomkostninger i 

2004 med angivelse af de atypiske omkostninger til Energitilsynets god-

kendelse. Indberetningen skal opfylde kravene i § 30, stk. 3, nr. 1, og være 

revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

Stk. 3. Det beløb, som indregnes i omkostningsrammen efter stk. 1, kan 

eksklusiv regulering efter stk. 4 ikke overstige det effektivitetsregulerede 

beløb, som er indregnet til dækning af driftsomkostninger i omkostnings-

rammen for det sidste år i den foregående reguleringsperiode. 

Stk. 4. Beløbet efter stk. 1-2 reguleres efter et sammenvejet indeks med 70 

pct. lønandel og 30 pct. materialeandel. Lønindekset er Danmarks Statistiks 

lønindeks for den private sektor (ILON 2). Materialeindekset er Danmarks 

Statistiks indeks for den indenlandske vareforsyning (PRIS 10). Såfremt 

Danmarks Statistik justerer indhold og dækningsområde for de anvendte 

indeks, vil Energitilsynet udmelde, hvorledes omkostningsrammen herefter 

pristalsreguleres med henblik på at sikre, at pristalsreguleringen i videst 

muligt omfang fortsætter på et tilsvarende grundlag. 

Stk. 5. Den del af omkostningsrammen, som fastsættes med henblik på 

dækning af omkostninger til afskrivninger, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, fastsættes 

som de forventede årlige afskrivninger på anlæggene. Selskaberne indbe-

retter deres forventede årlige afskrivninger for en reguleringsperiode til 

Energitilsynets godkendelse senest den 1. juni i året forud for regulerings-

perioden. 

Stk. 6. Inden omkostningsrammen indregnes i indtægtsrammen, reduceres 

den med det beløb, som udmønter effektiviseringskravet efter kapitel 3. 

[…..] 

§ 10. Afdrag og forrentning af nettogæld samt regenerering og forrentning 

af indskudskapital pr. den 31. december 2004, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, beregnes 

som en annuitet på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment 

og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance med start 

den 1. januar 2005. I det omfang udlån til naturgasforbrugere ikke er opta-

get i balancen som omsætningsaktiver, beregnes annuiteten dog på 

summen af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskudskapita-

len fratrukket disse udlån. 

Stk. 2. Selskaberne har senest den 15. februar 2005 anmeldt den løbetid, de 

ønsker at anvende på annuiteten, jf. stk. 1, til Energitilsynet. Løbetiden 

strækker sig som minimum fra den 1. januar 2005 til den 31. december 

2014 og opgøres i hele kalenderår. 

Stk. 3. Såfremt et selskab på et senere tidspunkt ønsker at benytte en anden 

løbetid, end selskabet har anmeldt efter stk. 2, skal denne anmeldes til 

Energitilsynets godkendelse. En ændret løbetid godkendes, såfremt selska-

bet kan dokumentere, at det ikke fører til en forhøjelse af selskabets 

generelle tarifniveau. 

Stk. 4. Energitilsynet fastsætter rentesatsen, der anvendes ved beregning af 

annuiteten, jf. stk. 1. Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en 

risikofri rente fastsat af Energitilsynet samt et risikotillæg, der afspejler ri-

sikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. 
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Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 4 fastsættes rentesatsen for den del af 

gælden, der er omfattet af fastrenteaftaler indgået mellem staten og hen-

holdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S for 

perioden fra 2006 til 2010 i overensstemmelse med disse aftaler. 

Stk. 6. Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt 

ved fastsættelsen af rentesatsen efter stk. 4 og 5. 

Stk. 7. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre rentesatsen med 

virkning for den resterende del af perioden omtalt i stk. 2 som følge af æn-

dringer i de forhold, som har ligget til grund for fastsættelsen af satsen, jf. 

stk. 4 og 5. Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i rentesatsen. 

Stk. 8. For perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 redu-

ceres annuiteten med et beløb svarende til den del af annuiteten, der 

medgår til forrentning af indskudskapitalen. 

§ 11. Den forrentning, som indregnes i indtægtsrammen, jf. § 6, nr. 3, fast-

sættes på grundlag af forrentningsgrundlaget, som består af værdien af 

materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005 ultimo det 

sidste år i den foregående reguleringsperiode, tillagt en nødvendig netto-

omsætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteterne. 

Stk. 2. Energitilsynet fastsætter størrelsen af den nødvendige nettoomsæt-

ningsformue nævnt i stk. 1 i forbindelse med fastsættelsen af 

indtægtsrammerne, jf. § 4, stk. 1, og offentliggør samtidig det beslutnings-

grundlag, der er anvendt ved fastsættelsen af den nødvendige 

nettoomsætningsformue. 

Stk. 3. Ved fastsættelsen af indtægtsrammen forud for en reguleringsperio-

de, jf. § 4, stk. 1, fastsættes forrentningen efter stk. 1 foreløbigt på grundlag 

af de materielle anlægsaktivers værdi ultimo det tredje år i den foregående 

reguleringsperiode. Ved korrektionen af indtægtsrammerne efter kapitel 5 

korrigeres forrentningen som følge af ændringer i forrentningsgrundlaget i 

det fjerde år af den foregående reguleringsperiode, jf. stk. 4 og 5. 

Stk. 4. Investeringer i netaktiver, som foretages i løbet af reguleringsperio-

den, indregnes i forrentningsgrundlaget med virkning fra den 1. januar året 

efter, at anlægget er sat i drift. 

Stk. 5. Forrentningsgrundlaget efter stk. 1 reduceres med virkning fra den 

1. januar i hvert år i reguleringsperioden med afskrivninger på netaktiver 

foretaget i året forud. 

§ 12. Energitilsynet fastsætter den forrentningssats, der kan indregnes i ind-

tægtsrammen, jf. § 11. Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som 

en risikofri rente fastsat af Energitilsynet samt et risikotillæg, der afspejler 

risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. Ved fastsættelsen af for-

rentningssatsen forudsættes en egenkapitalandel på 30 pct. 

Stk. 2. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre forrentningssatsen 

med virkning for den resterende del af perioden som følge af ændringer i 

de forhold, som har ligget til grund for fastsættelse af satsen, jf. stk. 1. 

Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i forrentningssatsen. 

Stk. 3. Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt 

ved fastsættelsen af forrentningssatsen efter stk. 1 og 2. 

§ 13. Nedenstående omkostninger indregnes i indtægtsrammerne med de af 

selskabet budgetterede størrelser: 
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1) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til § 30, stk. 2, og § 44, 

stk. 1, i lov om naturgasforsyning. 

2) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til lov om gasinstallati-

oner og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. 

  3) Omkostninger ved nettab. 

Stk. 2. De budgetterede omkostninger, jf. stk. 1, indberettes til Energitilsy-

net senest den 1. juni i året før det år, de vedrører. 

[…..] 

   Kapitel 3 Effektiviseringskrav 

§ 15. Effektiviseringskravet består af et individuelt krav til det enkelte sel-

skab fastsat af Energitilsynet under hensyn til det enkelte selskabs 

effektiviseringspotentiale og under hensyntagen til forsyningssikkerheden. 

Kravene fastsættes som procentsatser af omkostningsrammen, ekskl. af-

skrivninger, inden pris- og lønregulering. 

Stk. 2. Effektiviseringskravet efter stk. 1 fastsættes samtidig med fastsæt-

telsen af selskabets indtægtsrammer forud for en reguleringsperiode, jf. § 4, 

stk. 1. 

Stk. 3. De absolutte beløb, som svarer til kravene, reguleres med pris- og 

lønudviklingen efter § 7, stk. 4. 

Stk. 4. Beregningen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale sker 

på baggrund af en sammenligning (benchmarking) af selskabernes drifts-

omkostninger i den foregående reguleringsperiode. Beregningen af 

effektiviseringspotentialet i reguleringsperioden 2006-09 sker ved en til-

svarende sammenligning af omkostninger i 2004. 

Stk. 5. Udover de i stk. 4 nævnte driftsomkostninger kan Energitilsynet be-

slutte at inddrage investeringer i beregningen af selskabernes effektivitet. 

Stk. 6. Ved fastsættelsen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale, 

jf. stk. 4 eller 5, kan Energitilsynet inddrage sammenligninger med uden-

landske naturgasdistributionsselskaber samt produktivitetsudviklingen i 

andre sektorer. 

§ 16. Energitilsynet offentliggør den metode, som anvendes ved beregning 

af selskabernes effektiviseringspotentiale samt de væsentligste forudsæt-

ninger og vurderinger, som ligger til grund for fastsættelsen af de 

individuelle effektiviseringskrav. 

 

   Kapitel 4 Ændring af indtægtsrammer 

  […….] 

§ 18. [….] 

Stk. 3. Energitilsynet kan midlertidigt forhøje indtægtsrammen for et sel-

skab med et beløb svarende til myndighedspålagte meromkostninger til 

energibesparende aktiviteter, jf. naturgasforsyningslovens § 14. Forhøjel-

sen vil gælde for den periode, der fremgår af pålægget. 

  […….] 
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Kapitel 5 Korrektion af indtægtsrammer 

§ 20. Senest tre måneder efter at reguleringsmæssigt regnskab for et år er 

indsendt til Energitilsynet, jf. § 30, stk. 1 og 3, udmelder tilsynet en ende-

lig, korrigeret indtægtsramme for året omfattende følgende korrektioner: 

1) Den del af omkostningsrammen, som er fastsat med henblik på at dække 

driftsomkostninger, korrigeres under hensyn til den faktiske pris- og løn-

udvikling i året. Pris- og lønudviklingen beregnes på grundlag af 

udviklingen i indekset, jf. § 7, stk. 4. frem til udløbet af årets fjerde kvartal. 

2) De i § 13 omhandlede faktiske omkostninger i året. 

3) Årets afskrivninger korrigeres som følge af ændringer i afskrivnings-

grundlaget siden udmeldingen af rammen, jf. § 9. 

4) Årets forrentning korrigeres som følge af ændringer i forrentningsgrund-

laget siden udmelding af rammen, jf. § 11, stk. 3-5, og som følge af 

ændringer i forrentningssatsen besluttet af Energitilsynet siden udmeldin-

gen af rammen, jf. § 12, stk. 2. 

5) Indtægtsrammen korrigeres under hensyn til eventuelle ændringer af 

rammen i medfør af kapitel 4. 

6) Årets effektiviseringskrav korrigeres under hensyn til den faktiske pris- 

og lønudvikling i kalenderåret, jf. § 15, stk. 3. Pris- og lønudviklingen be-

regnes på grundlag af udviklingen i indekset i bilag 1 frem til udløbet af 

årets fjerde kvartal. 

 

62. Udover bekendtgørelsen har Energitilsynet og Energiklagenævnet truffet 

afgørelser, der har relevans for fastsættelsen af indtægtsrammer for gasdi-

stributionsselskaberne. 

63. Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2005, ”Principper for fastsættelse af 

nettoomsætningsformue. Det er ikke muligt at opgøre indtægtsrammens 

størrelse, før end størrelsen på nettoomsætningsformuen foreligger. Energi-

tilsynet fandt derfor, at nettoomsætningsformuen konkret skulle opgøres 

som 1/6 af indtægtsrammen opgjort ekskl. forrentning af nettoomsætnings-

formue men tillagt en andel, der ville afhænge af den endelige 

forrentningssats og som sikrede, at nettoomsætningsformuen reelt blev be-

regnet som 1/6 af den samlede indtægtsramme. 

64. I afgørelsen af 27. juni 2005 besluttede Energitilsynet derfor, at netto-

omsætningsformuen samlet burde udgøre 60 dages indtægter/udgifter 

svarende til 1/6 af året indtægtsramme. 

Energiklagenævnets afgørelse af 7. januar 2008 og 11. marts 
2008 om forrentning af indskudskapital 

65. Ved klagenævnets afgørelser blev det fastslået, at selskabernes ind-

skudskapital må anses for at være forrentet i årene fra stiftelsen til 1. januar 

2005. Dette betyder konkret, at åbningsbalancerne er blevet korrigeret i 

overensstemmelse med klagenævnets afgørelser.  
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Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2008 om effektivise-
ringskrav og indtægtsrammer for DONG Gas Distribution A/S, 
Naturgas Fyn A/S og HNG/Midt-Nord for perioden 2006-09 

66. I afgørelsen af 31. oktober 2005 vedrørende effektiviseringskrav og ind-

tægtsrammer for perioden 2006-2009 fandt Energitilsynet, at selskabernes 

effektiviseringskrav hensigtsmæssigt kunne fastsættes som et generelt effek-

tiviseringskrav tillagt et selskabsspecifikt effektiviseringskrav. 

67. Det generelle effektiviseringskrav blev fastsat på baggrund af sammen-

ligninger med produktivitetsudviklingen i andre sektorer. Det 

selskabsspecifikke effektiviseringskrav blev fastsat på baggrund af en 

benchmarking af selskabernes driftsomkostninger. 

68. Selskaberne påklagede bl.a. indregningen af et generelt effektiviserings-

krav i fastsættelsen af selskabernes samlede effektiviseringskrav. 

Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 

2005 mht. indregningen af et generelt effektiviseringskrav. 
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Begrundelse 

69. Fastsættelsen af indtægtsrammerne er i det nedenstående opdelt i fem 

afsnit, som gennemgår indtægtsrammernes fem delelementer - omkostnings-

rammer, herunder fastsættelse af effektiviseringskrav, forrentning og afdrag 

af nettogæld m.v., forrentning af aktiver idriftsat efter den 1. januar 2005 og 

en nødvendig nettoomsætningsformue, § 13-omkostninger samt omkostnin-

ger til energibesparende aktiviteter. Endeligt kommer der til sidst et afsnit, 

der samler resultaterne til indtægtsrammerne for 2014-2017. 

1. Omkostningsrammer 2014-2017 

70. Som nævnt indeholder indtægtsrammerne for naturgasdistributionssel-

skaberne som ét af flere elementer en omkostningsramme, der indeholder to 

elementer – et beløb til dækning af driftsomkostninger og et beløb til dæk-

ning af afskrivninger. 

71. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning 

af driftsomkostninger, fastsættes, jf. § 7, stk. 1 i IR BEK, på baggrund af 

selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i perioden 2009-2012, 

dog forudsat at disse ikke overstiger det effektivitetsregulerede beløb til 

dækning af driftsomkostninger i omkostningsrammen for 2013, jf. IR BEK 

§ 7, stk. 4. Alternativt skal sidstnævnte beløb anvendes som udgangspunkt 

for omkostningsrammen for reguleringsperioden 2014-2017. 

72. Imidlertid kendes det endelige effektivitetskorrigerede beløb til dækning 

af driftsomkostninger i omkostningsrammen for 2013 endnu ikke – dette 

foreligger først i løbet af andet halvår 2014, når der foreligger afgørelser om 

selskabernes korrigerede indtægtsrammer for 2013. 

73. Det er derfor valgt at udmelde foreløbige omkostningsrammer for 2014-

2017 på baggrund af selskabernes gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger 

i perioden 2009-2012.  

74. Dette er en ændring af praksis i forhold til udmeldingen af de foreløbige 

rammer for reguleringsperioden 2010-2013, hvor rammerne blev udmeldt 

med udgangspunkt i den foreløbige ramme for 2009
1
, da denne var lavere 

end de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2005-2008.  

75. Praksisændringen i 2013 sker efter aftale med selskaberne. Baggrunden 

for praksisændringen er, at grundlaget for beregningen af omkostningsram-

merne i de endelige korrigerede indtægtsrammer for 2010-2013 er ændret i 

forhold til udmeldingen af de foreløbige indtægtsrammer for perioden, hvil-

ket ikke var tilfældet ved udmeldingen af de foreløbige rammer for den 

foregående reguleringsperiode.  Det vil derfor ved udmeldingen af rammer 

for 2014-2017 være misvisende at tage udgangspunkt i de foreløbige om-

kostningsrammer for 2010-2013, da rammerne i 2014-2017 dermed med 

                                                 
1
 Som udmeldt i afgørelsen af 31. oktober 2005 om indtægtsrammer for naturgasdistributi-

onsselskaberne 2006-2009. 
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sikkerhed vil baseres på et ikke-opdateret grundlag. Det er derfor valgt at 

tage udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger i 2009-2012, da disse 

er kendt på nuværende tidspunkt. 

76. I tilfælde af, at det endelige effektivitetskorrigerede beløb til dækning af 

driftsomkostninger i de endelige korrigerede omkostningsrammer for 2013 

viser sig at være lavere end de gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i 

2009-2012 vil grundlaget for omkostningsrammen for 2014-2017 blive kor-

rigeret i forbindelse med udarbejdelsen af de endelige korrigerede 

indtægtsrammer for 2014-2017, der vil blive udarbejdet på grundlag af de af 

selskaberne indsendte reguleringsregnskab i løbet af året efter det pågæl-

dende reguleringsår. 

77. Fastsættelsen af de gennemsnitlige driftsomkostninger for 2009-2012 

nødvendiggør, at driftsomkostningerne opgøres i faste priser. Driftsomkost-

ningerne opgøres i 2012-priser ved en pris- og lønkorrektionen i henhold til 

§ 7, stk. 4, i IR BEK. 

78. Faktoren for pris- og lønkorrektionen fastsættes således, jf. § 7, stk. 4, på 

baggrund af et sammenvejet indeks med 70 pct. lønandel (ILON2) og 30 

pct. materialeandel (PRIS 10). Indeksene udarbejdes af Danmarks Statistik.  

79. Udviklingen i indeksene fra 2009 til 2012 følger den faktiske udvikling, 

hvorimod udviklingen fra 2013 og frem estimeres til brug for fastsættelsen 

af omkostningsrammerne for 2014-2017. Fra 2013 konstrueres indeksene 

under antagelsen om, at udviklingen fortsætter i samme tempo som fra 2011 

til 2012. 

80. Den endelige pris- og lønkorrektion fastsættes i forbindelse med den 

efterfølgende årlige korrektion af indtægtsrammerne i henhold til § 20 i IR 

BEK. 

81. Selskabernes gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i perioden 2009-

2012 fremgår af tabellerne 7-9. 

82. Korrigeret for udviklingen i pris- og lønindekset udgør de gennemsnitli-

ge årlige driftsomkostninger fra 2009-2012 i 2012-priser for DONG Gas 

Distribution A/S (herefter DGD) 138,75 mio. kr., jf. tabel 7. 

Tabel 7. Driftsomkostninger for DGD for 2009-2012  

 

Faktiske omkostninger 

(løbende priser,  

mio. kr.) 

Pris- og løn-

korrektion 

(pct.) 

Faktiske  

omkostninger 

(2012 priser, mio. kr.) 

Driftsomkostninger 2009  143,02 8,48 155,15 

Driftsomkostninger 2010 131,56 5,25 138,46 

Driftsomkostninger 2011 136,19 1,89 138,76 

Driftsomkostninger 2012 122,62 0,00 122,62 

Gennemsnit   138,75 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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83. Korrigeret for udviklingen i pris- og lønindekset udgør de gennemsnitli-

ge årlige driftsomkostninger fra 2009-2012 i 2012-priser for HMN Naturgas 

I/S (herefter HMN) 199,69 mio. kr., jf. tabel 8. 

Tabel 8. Driftsomkostninger for HMN for 2009-2012 

 

Faktiske omkostninger 

(løbende priser,  

mio. kr.) 

Pris- og løn-

korrektion 

(pct.) 

Faktiske  

omkostninger 

(2012 priser, mio. kr.) 

Driftsomkostninger 2009  215,49 8,48 233,76 

Driftsomkostninger 2010 186,61 5,25 196,61 

Driftsomkostninger 2011 183,48 1,89 186,94 

Driftsomkostninger 2012 181,48 0,00 181,48 

Gennemsnit   199,69 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

84. Korrigeret for udviklingen i pris- og lønindekset udgør de gennemsnitli-

ge årlige driftsomkostninger fra 2009-2012 i 2013-priser for Naturgas Fyn 

Distribution A/S (herefter NGFD) 39,16 mio. kr., jf. tabel 9. 

Tabel 9. Driftsomkostninger for NGFD for 2009-2012. 
 Faktiske omkostninger 

(løbende priser,  

mio. kr.) 

Pris- og lønkor-

rektion  

(pct.) 

Faktiske  

omkostninger 

 (2012 priser, mio. kr.) 

Driftsomkostninger 2009  38,85 8,48 42,14 

Driftsomkostninger 2010 40,53 5,25 42,65 

Driftsomkostninger 2011 39,17 1,89 39,91 

Driftsomkostninger 2012 31,92 0,00 31,92 

Gennemsnit   39,16 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

85. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at ovenstående fastsættelse 

sker under forbehold for ændringer, som følge af opgørelsen af de korrige-

rede omkostningsrammer for 2013, jf. § 20, i IR BEK samt den faktiske 

udvikling i pris- og lønindekset. Omkostningsrammerne for 2014-2017 er 

således foreløbige indtil de korrigerede indtægtsrammer for hvert af årene 

2014-2017 er endeligt fastsatte. 

86. Den anden del af omkostningsrammen indeholder et beløb til dækning 

af afskrivninger, jf. § 8, i IR BEK. Dette beløb fastsættes som selskabernes 

budgetterede årlige afskrivninger, jf. § 7, stk. 5, i IR-BEK. 

87. Selskaberne har anmeldt nedenstående budgetterede afskrivninger for 

reguleringsperioden 2014-2017, jf. tabel 10. 
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Tabel 10. Budgetterede afskrivninger for selskaberne i 2014-2017 

Mio. kr. DGD HMN NGFD 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2014 22,52 57,20 5,20 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2015 23,85 58,20 4,60 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2016 30,84 59,20 4,30 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2017 33,97 60,20 4,50 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Effektiviseringskrav 

88. Inden omkostningsrammen bliver indregnet i indtægtsrammen, fratræk-

kes et effektiviseringskrav, som er fastsat af Energitilsynet, jf. § 15, i IR 

BEK. 

89. Det samlede effektiviseringskrav fastsættes som et generelt effektivise-

ringskrav og et selskabsspecifikt effektiviseringskrav. De detaljerede 

beregninger af effektiviseringskravene er henlagt til bilag 1. 

90. Det generelle effektiviseringskrav er et udtryk for sektorens forventede 

fremtidige effektiviseringspotentiale. Til fastsættelsen af dette generelle 

effektiviseringskrav for reguleringsperioden 2014-2017 betragter Sekretaria-

tet for Energitilsynet mål for totalfaktorproduktivitet, uddannelsesniveau og 

arbejdsproduktivitet.   

91. Sekretariatet for Energitilsynet har samlet set vurderet et generelt årligt 

effektiviseringskrav på 0,6 pct. for reguleringsperioden 2014-2017 for retvi-

sende.  

92. Vurderingen af det generelle effektiviseringskrav er som udgangspunkt 

baseret på tre produktivitetstidsserier fra Danmarks Statistik. Tidligere har 

vurderingen været baseret på to produktivitetstidsserier. Danmarks Statistik 

har imidlertid oplyst, at de oprindelige to produktivitetsserier med data for 

årene 2008-2010 er forbundet med større usikkerhed end tidligere.  

93. Sekretariatet vurderer på baggrund af Danmarks Statistiks udmelding, at 

tallene fra Danmarks Statistiks nuværende produktivitetsstatistik er behæftet 

med så stor usikkerhed, at datagrundlagets oprindelige kilde ikke længere er 

tilstrækkelig robust til at effektiviseringskrav alene kan baseres herpå.  

94. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor til forskel fra de tidligere regu-

leringsperioder fundet det nødvendigt at inddrage erfaringer fra reguleringen 

af udenlandske gasdistributionsselskaber.  Sekretariatet for Energitilsynet 

har således inddraget andre kilder ved vurderingen af det generelle effekti-

viseringskrav, som også anført i § 15, stk. 6, i indtægtsrammebekendt-

gørelse nr. 1401 af 14. december 2009.   

95. Da hverken reguleringen eller naturgasdistributionsselskabernes effekti-

viseringspotentiale i disse lande nødvendigvis er helt sammenlignelig med 

danske forhold, har Sekretariatet for Energitilsynet valgt at fastlægge det 
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generelle effektiviseringskrav, dvs. det forventede fremtidige effektivise-

ringspotentiale, i underkanten af disse landes potentialer, jf. følgende. 

96. I Storbritannien blev det vurderet, at det fremtidige potentiale ved fortsat 

produktivitetsvækst i gasdistributionsselskaberne udgjorde 1,0 pct. om året 

for perioden 2008-2013, jf. bilag 1.  

97. I Australien blev det vurderet, at selskabernes gennemsnitlige produkti-

vitetsvækst i perioden 2002-2011 udgjorde 1,7 pct., jf. bilag 1. 

98. Sekretariatet vurderer endvidere de gennemsnitlige årlige vækstrater i 

arbejdsproduktiviteten i Danmark i forhold til udlandet. Uanset gasdistribu-

tionsselskabernes tidligere produktivitetsudvikling må det kunne forventes, 

at selskaberne kan effektivisere deres omkostninger i fremtiden, som det 

også er tilfældet for udenlandske selskaber.  

99. Fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav sker ved 

benchmarking af selskabernes driftsomkostninger for 2012 i den såkaldte 

netvolumenmodel.  

100. Sekretariatet for Energitilsynet har en forventning om, at alle gasdi-

stributionsselskaber i 2017 kan levere flerårigt data (2013-2016) på den rette 

detaljeringsgrad til brug for afgørelsen i 2017 om indtægtsrammer og effek-

tiviseringskrav for gasdistributionsselskaberne. 

101. HMN er benchmarkingens mest omkostningseffektive selskab, og 

har således fået beregnet indekstallet 100.  NGFD har i forlængelse heraf 

fået beregnet indekstallet 94 og DGD indekstallet 87.  

102. Selskabernes effektiviseringspotentiale beregnes som forskellen mel-

lem selskabernes individuelle omkostningsindeks og det mest 

omkostningseffektive selskabs omkostningsindeks.  

103. Sekretariatet har i de to foregående reguleringsperioder baseret ef-

fektiviseringskravet på en udregning, hvor selskabet skulle udligne en 

tiendedel af den samlede effektivitetsforskel pr. år. I fastlæggelsen af ud-

møntningen af effektiviseringskravet er der tale om en afvejning af hensyn 

til forbrugerne, som vil kunne få lavere distributionspriser ved større effek-

tiviseringskrav, og et hensyn til distributionsselskaberne, idet 

effektiviseringskravet skal være rimeligt i forhold til de usikkerheder, der er 

forbundet med benchmarkingen, jf. bilag 1.  

104. Udmøntningen af effektivitetskravet på en tiendedel af effektivitets-

forskellen blev i 2009 fastlagt på baggrund af en vurdering af 

modelusikkerhed vedr. omkostningsfordeling og indbyrdes placering blandt 

selskaberne samt, at det begrænsende antal naturgasdistributionsselskaber 

medførte, at datausikkerheden i naturgassektoren blev vurderet højere end i 

elsektoren. 

105. Sekretariatet vurderer nu, at anvendelsen af et effektiviseringskrav 

på en større andel af effektivitetsforskellen i naturgassektoren er rimelig. 

Dette vurderes på baggrund af en forbedring af både data og selskabernes 
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omkostningsfordelinger. I fastsættelsen af effektiviseringskrav på elområdet 

har en tilsvarende udvikling ført til en større årlig udmøntningsandel af det 

beregnede potentiale. 

106. Sekretariatet har derfor vurderet, at en årlig udmøntning på en otten-

dedel af effektiviseringsforskellen i stedet for en tiendedel vil være rimelig. 

107. En ottendedel af det beregnede effektiviseringspotentiale udmøntes 

således som et årligt effektiviseringskrav, jf. bilag 1. Set over en regule-

ringsperiode på 4 år svarer dette til 50 pct. (fire ottendedele) af det samlede 

potentiale. 

108. Det er vigtigt at bemærke, at de restende 50 pct. af det beregnede 

effektiviseringspotentiale ikke udmøntes, da benchmarkingen af gasdistribu-

tionsselskaberne foretages på ny hvert 4. år. 

109. På baggrund af benchmarkingen af selskaberne vurderer sekretaria-

tet, at NGFD bør pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på 0,77 

pct. årligt for perioden 2014-2017. Tilsvarende bør DGD pålægges et årligt 

krav på 1,49 pct. i samme periode, jf. bilag 1. Disse selskabsspecifikke ef-

fektiviseringskrav nedrundes til nærmeste 0,05 pct.  

110.  HMN er benchmarkingens mest omkostningseffektive selskab, og 

det er derfor sekretariatets vurdering, at selskabet ikke bør pålægges et sel-

skabsspecifikt effektiviseringskrav. 

111. Det samlede årlige effektiviseringskrav fastsættes således til 2,05 

pct. for DGD, 0,60 pct. for HMN og 1,35 pct. for NGFD, jf. tabel 11. 

Tabel 11. Effektiviseringskrav 2014-2017 
Pct. DGD HMN NGFD 

Samlet effektiviseringskrav 2,05 0,60 1,35 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

112. På baggrund af ovenstående driftsomkostninger, pris- og lønkorrek-

tion, anmeldte afskrivninger og effektiviseringskrav kan 

omkostningsrammen for reguleringsperioden 2014-2017 fastsættes i hen-

hold til § 7 i IR BEK. 

113. Effektiviseringskravet skal alene pålægges selskabernes driftsom-

kostninger, jf. IR BEK § 15, stk. 1.  

114. Tabel 12 viser DGDs omkostningsrammer for reguleringsperioden 

2014-2017. 
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Tabel 12. Omkostningsramme for DGD for 2014-2017 

 2014 2015 2016 2017 

Driftsomkostninger i alt i henhold til § 7, 

2012-priser, mio. kr. 
 138,75    138,75   138,75   138,75 

Pris/løn-korrektion, pct. 3,82 5,80 7,81 9,86 

Driftsomkostninger, årets priser, mio. kr. 144,05 146,79 149,58 152,43 

Effektiviseringskrav, pct. 2,05 2,05 2,05 2,05 

Absolutte årlige effektiviseringskrav inden 

P/L, mio. kr. 
2,84 2,79 2,73 2,67 

Akkumuleret effektiviseringskrav, årets priser 2,95 5,96 9,01 12,12 

Effektivitetsregulerede beløb til dækning af 

driftsomkostninger, årets priser, mio. kr.  141,10   140,83   140,57   140,31  

Budgetterede afskrivninger på nyinvesterin-

ger, årets priser, mio. kr. 
 22,52   23,85   30,83   33,97  

Effektivitetsreguleret omkostningsramme, 

årets priser, mio. kr.  163,62   164,68   171,40   174,28  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

115. Tabel 13 viser HMNs omkostningsrammer for reguleringsperioden 

2014-2017. 

Tabel 13. Omkostningsramme for HMN for 2010-2013 

 2014 2015 2016 2017 

Driftsomkostninger i alt i henhold til § 7, 

2012-priser, mio. kr. 
199,69 199,69 199,69 199,69 

Pris/løn-korrektion, pct. 3,82 5,80 7,81 9,86 

Driftsomkostninger, årets priser, mio. kr. 207,33 211,26 215,28 219,38 

Effektiviseringskrav, pct. 0,60 0,60 0,60 0,60 

Absolutte årlige effektiviseringskrav inden 

P/L, mio. kr. 
1,20 1,19 1,18 1,18 

Akkumuleret effektiviseringskrav, årets priser 1,24 2,53 3,85 5,22 

Effektivitetsregulerede beløb til dækning af 

driftsomkostninger, årets priser, mio. kr. 206,08 208,74 211,43 214,16 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesterin-

ger, årets priser, mio. kr. 
57,20 58,20 59,20 60,20 

Effektivitetsreguleret omkostningsramme, 

årets priser, mio. kr. 263,28 266,94 270,63 274,36 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

116. Tabel 14 viser NGFDs omkostningsrammer for reguleringsperioden 

2014-2017. 
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Tabel 14. Omkostningsramme for NGFD for 2014-2017 

 2014 2015 2016 2017 

Driftsomkostninger i alt i henhold til § 7, 

2012-priser, mio. kr. 
39,16 39,16 39,16 39,16 

Pris/løn-korrektion, pct. 3,82 5,80 7,81 9,86 

Driftsomkostninger, årets priser, mio. kr. 40,65 41,42 42,21 43,02 

Effektiviseringskrav, pct. 1,35 1,35 1,35 1,35 

Absolutte årlige effektiviseringskrav inden 

P/L, mio. kr. 
0,53 0,52 0,51 0,51 

Akkumuleret effektiviseringskrav, årets priser 0,55 1,11 1,69 2,28 

Effektivitetsregulerede beløb til dækning af 

driftsomkostninger, årets priser, mio. kr. 40,10 40,31 40,53 40,74 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesterin-

ger, årets priser, mio. kr. 
5,20 4,60 4,30 4,50 

Effektivitetsreguleret omkostningsramme, 

årets priser, mio. kr. 45,30 44,91 44,83 45,24 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

2. Forrentning og afdrag af nettogæld m.v. 2014-2017 

117. Indtægtsrammen skal efter § 6, stk. 1, nr. 2, i IR BEK indeholde et 

beløb til forrentning og afdrag på nettogæld samt forrentning og regenere-

ring af indskudskapital pr. den 31. december 2004. Dette beløb beregnes 

som en annuitet på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment 

og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance, jf. bekendt-

gørelsens § 10, stk. 1. 

118. Selskaberne har i henhold til § 10, stk. 2, i IR BEK anmeldt den øn-

skede løbetid på annuiteten. Løbetiden skal som minimum strække sig fra 1. 

januar 2005 til 31. december 2014 og opgøres i hele kalenderår. HMN hav-

de oprindeligt valgt en løbetid til 2014, NGFD til 2020 og DGD til 2025.  

119. HMN har imidlertid af to omgange ved tilsynsafgørelse af 31. januar 

2011 og sekretariatsafgørelse af 21. december 2012 fået forlænget løbetiden 

først til 2016 og siden til 2020. NGFD har pr. 1. januar 2006 fået forlænget 

deres afviklingsperiode til 2025, og endelig har DGD ved tilsynsafgørelse af 

1. maj 2013 fået reduceret løbetiden til 2024. 

120. Hertil har NGFD i juli 2013 indsendt en ansøgning om reduktion af 

gældsafviklingsperioden, som forventes afgjort ultimo oktober 2013. 

121. Af tabel 15 fremgår selskabernes nuværende gældsafviklingstids-

punkt. 

Tabel 15. Naturgasdistributionsselskabernes gældsafviklingstidspunkt 
 DGD HMN NGFD 

Gældsafviklingstidspunkt 2024 2020 2025 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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122. Som nævnt i lovgrundlagsafsnittet kan selskaberne frem til den 31. 

december 2014 ikke få forrentet deres indskudskapital, og annuiteten redu-

ceres derfor frem til og med 2014 med et beløb svarende til den del af 

annuiteten, der medgår til forrentning af indskudskapitalen, jf. IR BEK § 10, 

stk. 8. Dette giver sig til udtryk i, at beløbet til forrentning og afdrag af net-

togæld er lavere i 2014 end i de efterfølgende år af reguleringsperioden, jf. 

tabel 18, hvor det fremgår, at der sker et hop i beløbet fra 2014 til 2015. 

123. Ifølge § 10, stk. 4, i IR BEK fastsætter Energitilsynet rentesatsen, 

der anvendes ved beregning af annuiteten. Rentesatsen skal ifølge § 10, stk. 

4, fastsættes som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risiko-

forholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab.  

2.1. Fastsættelse af den risikofri rente/valg af rentefastsættel-
sesmodel 

124. Den risikofri rente er et udtryk for den forrentning, som en investor 

vil kræve for at investere i et aktiv uden risiko. Ofte er renten på den tone-

angivende danske statsobligation anvendt som et estimat for den risikofri 

rente, da sandsynligheden for misligholdelse må forventes at være tæt på 

nul. 

125. Størrelsen af den risikofri rente, der indgår i forrentningssatsen, er 

ikke fastsat i lov eller bekendtgørelse. Energitilsynet er derfor overladt et 

skøn i forhold til fastsættelsen af den risikofri rente.  

126. For reguleringsperioderne 2006-2009 og 2010-2013 anvendte Ener-

gitilsynet tre grundlæggende kriterier for fastsættelsen af den risikofri 

rente
2
: 

 At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile ind-

tægtsrammer og tariffer. 

 At modellen ikke giver mulighed for eller kun begrænset mulighed 

for rentearbitrage. 

 At modellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig 

for selskaber og Energitilsynet. 

127. I praksis kan der være forskellige approksimationer for den risikofri 

rente, som vil afhænge af bl.a. den valgte løbetid. Den risikofrie rente kan 

endvidere være renten på bl.a. statsobligationer eller renten på interbank-

markedet. 

128. Energitilsynet valgte for de to forrige reguleringsperioder at anvende 

en rentefastsættelsesmodel for den risikofrie rente baseret på et glidende 

gennemsnit af 5-årige swaprenter, som blev vurderet at leve op til oven-

nævnte kriterier. Modellen er baseret på, at 20 pct. af selskabernes gæld 

                                                 
2
 Kriterierne for rentefastsættelse er fastlagt i Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 

om indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaberne – fastsættelsen af forrent-

ningssatser for 2005 samt udmelding af indtægtsrammer for 2005. 
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refinansieres hvert år, og fastlåses til den på det pågældende tidspunkt gæl-

dende 5-årige rente. Da selskaberne hvert år skal refinansiere en femtedel af 

gælden, havde modellen en implementeringstid på 5 år. En anden årsag til 

behovet for en indfasningsperiode var, at selskaberne i deres eksisterende 

låneportefølje på daværende tidspunkt havde uopsigelige låneaftaler til høje 

rente. Modellen blev indfaset over en periode fra 2006 og var fuldt indfaset i 

2010.  

129. Valget af swaprenter som approksimation for den risikofri rente i 

perioderne 2006-2009 og 2010-2013 var baseret på, at selskaberne typisk 

lånte til interbankrenten (CIBOR) plus et tillæg. For løbetider over 12 må-

neder findes der dog ingen CIBOR-rente, så i stedet kan der anvendes 

swaprenter, som offentliggøres med løbetider fra 2 til 10 år. Det centrale 

aspekt ved swaprenten er, at den betragtes som en referencerente på samme 

måde som CIBOR, når løbetiden overstiger ét år. Sekretariatet vurderede 

derfor ved afgørelserne i 2005 og 2009, at swaprenten kunne anvendes som 

risikofri rente. 

130. Sekretariatet finder imidlertid ikke længere, at CIBOR/swaprenten 

kan anvendes som approksimation for den risikofri rente.  

131. Baggrunden herfor er forklaret bl.a. i Energitilsynets afgørelse af 26. 

august 2012 om forrentning af indskudskapital 2003-2010 i Energigruppen 

Jylland Varme A/S, hvor det rimelige niveau for forrentning af indskudska-

pital i en WACC-model blev fastlagt. Her blev den risikofri rente ændret fra 

CIBOR til 2-årig statsobligation. 

132. Ændringen af den risikofri rente i afgørelsen vedr. Energigruppen 

Jylland var begrundet i renteudviklingen på CIBOR i forhold til statsobliga-

tionen i de senere år. Udviklingen i den effektive rente på CIBOR og den 2-

årige statsobligation kan ses af figur 1. 

Figur 1. Udviklingen i effektiv rente (årsgennemsnit) 

 
Kilde: Nationalbankens hjemmeside. 
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133. Figur 1 viser, at CIBOR og den 2-årige statsobligation frem til 2007 

har fulgt hinanden tæt. Efter 2007 har CIBOR dog været markant højere end 

den 2-årige statsobligation. Dette skyldes, at bankernes risiko er forøget som 

følge af finanskrisen, hvilket ikke er tilfældet med statsobligationen.  

134. Udvikling i CIBOR i forhold til udviklingen i statsobligationen be-

tød, at CIBOR ikke længere kunne anses som værende en god 

approksimation for en risikofri rente med kort løbetid.  

135. Ved reguleringen af naturgasdistributionsselskaberne har Sekretariat 

for Energitilsynet tidligere vurderet, at en relativ stabil/fast rente og dermed 

stabile indtægtsrammer og tariffer (det første af de førnævnte kriterier for 

fastsættelsen af den risikofri rente) bedst sikres ved en rentefastsættelses-

model, hvor renten fastlægges med udgangspunkt i en lang løbetid
3
, hvor 

der tidligere har været valgt løbetider, der svarer nogenlunde til regulerings-

perioden på de 4 år.  

136. Da der som nævnt ikke findes CIBOR-renter for løbetider over 12 

måneder, har Energitilsynet tidligere anvendt swap-renter.  

137. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor sammenlignet renten på 

den 5-årige statsobligation, som er den statsobligation med løbetid tættest på 

reguleringsperiodens længde, med den 4-årige hhv. den 5-årige swap-rente. 

Sammenligningen fremgår af figur 2. 

Figur 2. Udvikling i effektiv rente (årsgennemsnit) 

 
Kilde: Sekretariatet for på baggrund af data fra NASDAQ (2,5St.l.16 GB) og Nationalban-

ken (DNRENTD). 

138. Figur 2 viser, at sammenligningen af renteudviklingen for lånetyper 

med 5-årige løbetider viser nogenlunde samme tendens som lån med kort 

                                                 
3
 Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om indtægtsrammer for naturgasdistributi-

onsselskaberne – fastsættelsen af forrentningssatser samt udmelding af indtægtsrammer for 

2005. 

Pct. 

Obligationsrente - Statsobligationer (Stående lån), løbetid 5 år
Swap-referencerente, løbetid 4 år
Swap-referencerente, løbetid 5 år
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løbetid, jf. figur 1. Den klare tendens i renteudviklingen er, at swaprenten 

siden 2009 har ligget på et højere niveau end statsobligationsrenten for låne-

typer med en tilsvarende løbetid. Hermed fremstår swap-renten ikke som en 

god approksimation for den risikofri rente, når der er tale om længere løbe-

tider.    

139. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer endvidere, at det umiddel-

bart er forbundet med større sikkerhed at drive gasdistribution end 

bankforretning, hvorfor det forekommer mere retvisende at sammenligne 

gasdistribution med staten (statsobligationen) fremfor med bankerne (swap). 

140. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at den risikofri rente 

for naturgasdistributionsselskaberne fremover bør fastsættes med udgangs-

punkt i statsobligationen, og på grund af den 4-årige reguleringsperiode 

vurderer sekretariatet, at den 5-årige statsobligation anvendes som nærmeste 

approksimation.  

141. Det er sekretariatet hensigt, at der ved den årlige udmelding af ren-

terne tages udgangspunkt i det 5-årige benchmarkpapir, som udmeldes i 

Nationalbankens strategimeddelelser. Dvs. at der ved fastsættelse af den 

gennemsnitlige 5-årige statsobligationsrente for august 2013
4
, som skal bru-

ges til fastsættelse af renten for 2014, tages udgangspunkt i Nationalbankens 

publikation Statsgældspolitikken, Strategi 2. halvår 2013. 

142. For så vidt angår rentefastsættelsesmodellen med et 5-årigt glidende 

gennemsnit af den valgte risikofri rente, som Energitilsynet som nævnt har 

anvendt i de to foregående reguleringsperioder, finder Sekretariatet ingen 

grund til at foretage ændringer. 

143. Den risikofri rente fastsættes derfor i reguleringsperioden som et 

glidende 5-årigt gennemsnit af den gennemsnitlige 5-årige statsobligations-

rente i august måned året før. Rentesatsen for 2014 fastsættes således på 

baggrund af den gennemsnitlige 5-årige statsobligationsrente i august må-

ned i årene 2009-2013 til 1,61 pct., jf. tabel 16. 

Tabel 16. 5-årige statsobligationsrenter, pct. 
Gennem-

snit august 

2009 

Gennem-

snit august 

2010 

Gennem-

snit august 

2011 

Gennem-

snit august 

2012 

Gennem-

snit august 

2013 

Gennem-

snit 

3,18 1,71 1,83 0,15 1,18 1,61 

Kilde: Nationalbanken (DNRENTD) og NASDAQ (2,5St.l.16 GB). 

144. Forrentningssatserne for den risikofri rente i 2015-2017 afhænger af 

udviklingen i statsobligationsrenterne i 2014-2016 og kan således ikke fast-

sættes på nuværende tidspunkt. Den risikofri rente for 2015-2017 fastsættes 

derfor foreløbigt på samme niveau som anvendes i 2014, dvs. 1,61 pct.  

                                                 
4
 Frem til og med november 2012 førte Nationalbanken statistik over statsobligationsren-

terne i statistikken DNRENTD, så renterne for august måned i 2009-2012 trækkes derfra. 
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2.2. Kreditrisikotillæg 

Generelt kreditrisikotillæg 

145. Rentesatsen for det enkelte selskab fastsættes som nævnt som en 

risikofri rente tillagt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for frem-

medkapital i det enkelte selskab, jf. § 10, stk. 4, i IR BEK. Der skal dermed 

fastsættes selskabsspecifikke kreditrisikotillæg. 

146. Kreditrisikotillæggene skal fastsættes således, så den risikofri rente 

tillagt kreditrisikotillægget afspejler fremmedkapitalens risiko ved at låne til 

det enkelte selskab.  

147. Kreditrisikotillæggene for naturgasdistributionsselskaberne er fastsat 

ud fra selskabernes spread til CIBOR. Jf. afsnit 2.1 har sekretariatet valgt at 

ændre den risikofri rente fra CIBOR (eller SWAP-renten) til statsobligatio-

nen. Da risikotillægget skal afspejle selskabernes risiko i forhold til den 

risikofri rente
5
 (statsobligationen), må de selskabsspecifikke risikotillæg 

derfor justeres i forhold til ændringen af den risikofri rente fra 

CIBOR/SWAP til den 5-årige statsobligation. Behovet for denne justering 

er illustreret i figur 4.  

Figur 4. Justering af kreditrisikotillægget 

 

 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

148. Figur 4 viser, at fremmedkapitalens samlede risiko ved at låne til det 

enkelte selskab er fast uanset valget af risikofri rente. Da det individuelle 

                                                 
5
 I både afgørelsen om Energigruppen Jylland og i Afgørelse om fastsættelse af WACC i 

forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC’s standardtilbud (tilbud som 

teleudbydere med en stærk markedsposition kan blive pålagt at udbyde, og som er   pris-

kontrol) afspejler risikopræmien/tillægget forskellen mellem den risikofri rente og det 

faktiske spread. 
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kreditrisikotillæg er fastlagt ud fra selskabernes risiko i forhold til CIBOR, 

og den valgte risikofri rente nu er statsobligationen, er det nødvendigt at 

tildele selskaberne et generelt risikotillæg for at få afspejlet selskabernes 

faktiske risiko, svarende til forskellen mellem renten på den 5-årige statsob-

ligation og den 5-årige swaprente. Den 5-årige SWAP-rente er valgt, fordi 

det ville have været den, der alternativt ville have været relevant at anvende 

som risikofri rente. 

149. Forskellen mellem renten på den 5-årige statsobligation og den 5-

årige SWAP-rente med anvendelse af den nuværende rentefastsættelsesmo-

del udgør 0,48 procentpoint
6
. Det generelle kreditrisikotillæg fastsættes 

derfor til 0,48 pct.  

150. Det generelle kreditrisikotillæg justeres årligt i forbindelse med ud-

meldingen af renten for det kommende år.  

Selskabsspecifikt kreditrisikotillæg 

151. Sekretariatet har til fastsættelse af det selskabsspecifikke risikotillæg 

i maj 2013 indhentet oplysninger vedrørende selskabernes eksisterende lån 

for at vurdere selskabernes aktuelle rentespreads. Rentespreadet er defineret 

som det tillæg til markedsrenten selskaberne betaler for deres lån. Herud-

over har selskaberne bl.a. i forbindelse med høringen fremsendt supplerende 

materiale, bl.a. i form af dokumentation for kreditratings hos forskellige 

ratingfirmaer og banker. 

152. DGD har indberettet låneoplysninger, der indikerer, at det er muligt 

at hjemtage lån til en rente med risikotillæg på 1,1 – 1,125 procentpoint for 

seniorlån (op til 70 pct. af selskabets aktiver) og 2,75 procentpoint for efter-

stillede lån. I forhold til selskabets sammensætning af lån giver det et vægtet 

risikotillæg på 1,55 pct. DGD har oplyst, at de oplyste spreads på deres kon-

cerninterne lån er baseret på vilkår, der afspejler markedsforhold svarende 

til forhold gældende mellem uafhængige parter, og at kreditmarginalerne er 

baseret på informationer indhentet fra forskellige banker. DGD har yderlige-

re suppleret sine låneoplysninger med nyere vurderinger af deres 

kreditværdighed fra forskellige banker der indikerer, at kreditrisikotillægget 

kan være op til 2,75 procentpoint for seniorlån, dog på baggrund af en lidt 

dårligere kreditvurdering (BBB) samt oversigter over kreditspænd fra Mor-

gan Stanley for sammenlignelige låntagere (med rating på BBB+/A-). 

153. DGD har ingen selvstændig rating, men den samlede koncern 

DONG Energy A/S har en kreditvurdering på BBB+ hos Standard & Poor’s
7
 

(tilsvarende Baa1 hos Moody’s) i april 2013. Sekretariatets anser DGD som 

værende mindre risikofyldt end DONG Energy A/S. Sekretariatet vurderer 

derfor, at DGD med rimelighed kan sammenlignes med andre A-ratede for-

syningsvirksomheder. 

                                                 
6
 Energitilsynets egne beregninger på baggrund af data fra Nationalbanken og NASDAQ. 

7
 Standard & Poor’s har samtidig givet en ’negativ outlook’. 
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154. NGFD har indberettet låneoplysninger der indikerer, at det er muligt, 

at hjemtage realkreditlån til en rente med risikotillæg 0,60 procentpoint. 

NGFD har ingen selvstændig rating, men sekretariatet vurderer, at de vil 

kunne rates på samme niveau som DGD, og dermed vil de også kunne opnå 

samme risikotillæg som dem, på den del af deres fremmedfinansiering der 

ligger ud over realkreditfinansieringen. I forhold til NGFDs sammensætning 

af lån giver det således et vægtet kreditrisikotillæg på 1,22 pct.  

155. For reguleringsperioden 2010-2013 blev der fastsat et (ens) kreditri-

sikotillæg på 1,7 procentpoint baseret på selskabernes faktiske risikotillæg, 

dog uden at selskabernes subordinerede lån (efterstillede lån) her var taget i 

betragtning. 

156. Sekretariatet vurderer, at det vil være mest korrekt at fastsætte risi-

kotillægget for DGD og NGFD på baggrund af deres anmeldte 

låneoplysninger, såfremt disse, tillagt ovennævnte generelle kreditrisikotil-

læg, ligger på et rimeligt niveau i forhold til sammenlignelige selskaber.  

157. I en rapport som PwC har lavet for den norske regulator vedr. de 

norske elnetselskaber, er der estimeret kreditrisikotillæg for selskaberne i 

perioden 2000-2011. PwC har vurderet, at forsyningsselskaber vil kunne 

opnå en kreditrating som A- eller BBB-ratede selskaber. Kreditrisikotillæg-

gene er derfor estimeret som spreadet til statsobligationen for A-ratede hhv. 

BBB-ratede selskaber i det europæiske industriindeks.  

158. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at i hvert fald DGD kan 

sammenlignes med A-ratede selskaber. I PWCs analyse lå spreadet for A-

ratede selskaber på ca. 1,15 pct. i både 2010 og 2011.    

159. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker derudover, at IT- og Tele-

styrelsen til sammenligning ved en afgørelse om regulering af priserne for 

standardtilbud på teleområdet
8
 har estimeret gældsrisikopræmien til 2,6 pct. 

ved en gældsandel på 67,8 pct., som minder meget om de 70 pct., der an-

vendes i beregningen af WACC’en for naturgasdistributionsselskaberne, jf. 

afsnit 3.1, hvor samme kreditrisikotillæg anvendes. Det skal dog bemærkes, 

at teleområdet fremstår at være noget mere risikofyldt end gasdistribution, 

idet der er flere substitutionsmuligheder, dels i form af fravalg af fastnettele-

fonen, og dels i form af flere andre udbydere – både på fastnet- og mobil-

området. Dermed bør risikotillægget på teleområdet også være højere. 

160. Sekretariatet finder på baggrund af ovenstående, at de faktiske låne-

oplysninger kan ligge til grund for fastsættelsen af kreditrisikotillægget. Da 

låneoplysningerne er indhentet i indeværende år, bør dette være det mest 

aktuelle grundlag. 

161. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at kreditrisikotillægge-

ne for DGD og NGFD kan baseres på de samme kreditoplysninger, dog 

                                                 
8
 Afgørelse af 12. april 2011 om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdo-

kumentation af priserne i TDC’s standardtilbud. 
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vægtet i forhold til deres respektive lånesammensætninger. Dog ses der bort 

fra det høje kreditrisikotillæg på op til 2,75 procentpoint for seniorlån, som 

DGD har oplyst, idet dette er baseret på en lavere kreditvurdering, end den 

som Sekretariatet for Energitilsynet finder relevant. Derudover har DGD 

oplyst, at de opbygger deres låneportefølje billigst muligt, og dermed starter 

med at optage lån til den laveste kreditmarginal for derefter at gå videre til 

den næstlaveste kreditmarginal osv. De må derfor ikke kunne forventes at 

nå til at optage lån til denne høje kreditmarginal. Det samme må forventes at 

være tilfældet for NGFD. 

162. Da en del af NGFDs lån er realkreditlån med et meget lavt spread, 

finder Sekretariatet for Energitilsynet, at kreditrisikotillægget for NGFD 

skal korrigeres herfor i forhold til DGD kreditrisikotillæg. Både NGFDs og 

DGDs kreditrisikotillæg fastlægges derfor med udgangspunkt i et kreditrisi-

kotillæg, der er vægtet i forhold til låneporteføljen. 

163. Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter derfor tillægget for DGD 

og NGFD til hhv. 1,55 og 1,22 pct. 

164. HMN kan optage lån med fuld kommunegaranti, og må derfor for-

ventes at opnå et lavere kreditrisikotillæg end de andre selskaber. HMN har 

oplyst rentespreads på mellem -0,17 og -0,35 procentpoint, som dog er base-

ret på obligationsudstedelser med særegne lånevilkår for helt korte lån. 

Havde der i stedet været tale om et 4-årigt lån ville kreditmarginalen ifølge 

HMN ligge på ca. -0,1 procentpoint. Hertil kommer, at oplysninger fra 

Kommunekredit indikerer, at HMN for et 4-årigt lån med fast relation til 

CIBOR, vil skulle betale et risikotillæg på 0,30 procentpoint
9
. 

165. HNG og Midt-Nord I/S er begge tidligere (i 2009) blevet kreditvur-

deret til AAA hos Moody’s, hvilket er den bedst mulige kreditvurdering. 

HMN Naturgas I/S har efter fusionen mellem de to selskaber sat ratingen i 

bero. Selskabet har dog oplyst, at de forventer at kunne videreføre samme 

rating.  

166. Empirisk materiale fra Moody’s, som HMN har indsendt viser, at 

selv AAA-ratede virksomheder i 2013 betaler et relativt stort kreditrisikotil-

læg i forhold til den risikofri rente, selvom dette er faldet markant siden 

2011. Aktuelt ligger spreadet for AAA-ratede virksomheder på omkring 1 

procentpoint, men er fortsat meget volatilt. Trækkes det generelle kreditrisi-

kotillæg fra, skulle det selskabsspecifikke kreditrisikotillæg derfor ligge på 

ca. 0,5 procentpoint. Da ovennævnte spread er for en 7-årig obligation, og 

en 4-årig obligation formentlig derfor vil ligge lidt lavere, finder Sekretaria-

tet dog ikke, at det individuelle kreditrisikotillæg skal være helt så højt. 

167. Med udgangspunkt i de relevante spreads, der spænder fra -0,1 (ved 

en 4-årig obligationsudstedelse) til 0,5 (empirisk materiale fra Moody’s) 

finder sekretariatet at et kreditrisikotillæg på 0,3, som stemmer godt overens 

med Kommunekredits oplysninger vil være et rimeligt niveau. Da kreditri-

                                                 
9
 Oplyst af Kommunekredit ved telefonsamtale af 10. september 2013. 
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sikotillægget fortsat er meget volatilt lader sekretariatet dette komme sel-

skabet til gode, og fastsætter HMNs individuelle kreditrisikotillæg lidt 

højere, nemlig til 0,35 procentpoint. 

168. De endelige samlede risikotillæg fremgår af tabel 17. 

Tabel 17. Risikotillæg 
Pct. DGD HMN NGFD 

Selskabsspecifikt kreditrisikotillæg 1,55 0,35 1,22 

Generelt kreditrisikotillæg 0,48 0,48 0,48 

Kreditrisikotillæg, total 2,03 0,83 1,70 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

2.3. Beløb til forrentning og afdrag af nettogælden m.v. 

169. Beløbet til forrentning og afdrag af nettogælden m.v. med de oven-

for fastsatte rentesatser, risikotillæg, samt korrektion for, at indskudskapital 

ikke kan forrentes frem til og med 31. december 2014 fremgår af tabel 18. 

Tabel 18. Beløb til forrentning og afdrag af nettogæld 2014-2017 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Annuitet DGD 320,39 327,65 327,65  327,65  

Annuitet HMN 217,21 219,35 219,35 219,35 

Annuitet NGFD
1
 63,09 64,52 64,52 64,52 

1
 Vil blive justeret i forlængelse af afgørelse vedr. NGFDs ansøgning om reduktion af 

gældsafviklingsperioden. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

3. Forrentning af aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 
samt forrentning af en nødvendig nettoomsætnings-
formue 2014-2017 

170. Det tredje element i indtægtsrammerne, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, i IR 

BEK, er forrentningen af værdien af materielle anlægsaktiver anskaffet fra 

og med 1. januar 2005 ultimo det sidste år i den forudgående reguleringspe-

riode, tillagt en nødvendig nettoomsætningsformue til udførelse af 

distributionsaktiviteter. 

171. Forrentningssatsen fastsættes som en WACC (Weighted Average 

Cost of Capital). Beslutningsgrundlaget for fastsættelse af rentesatsen of-

fentliggøres i øvrigt i henhold til bekendtgørelsens § 12, stk. 3, i IR BEK. 

172. Forrentningsgrundlaget udgøres af selskabernes materielle anlægsak-

tiver og en nødvendig nettoomsætningsformue. Værdien af de materielle 

anlægsaktiver baseres på anmeldelser fra selskaberne, hvorimod den nød-

vendige nettoomsætningsformue beregnes med en af Energitilsynet fastsat 

metode. 
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3.1. Fastsættelse af forrentningssats 

173. WACC’en fastsættes som et vægtet gennemsnit af afkastet til frem-

medkapital (70 pct.) og egenkapital (30 pct.) korrigeret for skat i henhold til 

§ 12, stk. 1, i IR BEK.  

174. Den risikofri rente fastsættes som ved forrentning af nettogæld ud 

fra renten på en statsobligation med en løbetid på 5 år, hvilket tilnærmelses-

vist svarer til reguleringsperioden. For at eliminere muligheden for 

rentearbitrage fastsættes denne risikofri rente for hele perioden 2014-2017. 

175. Grundlaget for fastsættelsen af rentesatsen følger i øvrigt samme 

principper som rentesatserne i låneporteføljen ved nettogælden. Renten fast-

sættes således på baggrund af den gennemsnitlige 5-årige 

statsobligationsrente marts til august 2013 til 0,88 pct.  

176. Omkostningerne til fremmedkapital i WACC-modellen fastsættes på 

baggrund af ovenstående risikofri rente og et risikotillæg, der for DGD og 

NGFD til forskel fra afsnit 2.2 alene afspejler låneomkostninger for en 

fremmedfinansieringsandel op til 70 pct. Kreditrisikotillæggene for DGD og 

NGFD fastsættes derfor i denne sammenhæng til 1,125 procentpoint hhv. 

0,68 procentpoint. HMNs kreditrisikotillæg er uændret i forhold til den i 

afsnit 2.2 fastsatte, dvs. 0,35 procentpoint. Hertil lægges så et generelt risi-

kotillæg, der afspejler forskellen mellem den 5-årige statsobligationsrente 

og den 4-årige swaprente. Baggrunden for at der i denne sammenhæng er 

valgt den 4-årige swaprente er, at det er denne, som selskaberne alternativt 

havde stået overfor, fordi den svarer til reguleringsperioden. Det generelle 

risikotillæg udgør dermed 0,16 procentpoint. 

177. Omkostningerne til egenkapital fastsættes ved brug af en CAPM 

(Capital Asset Pricing Model). Modellens beregninger baseres på en række 

underliggende parametervalg angående selskabernes egenkapital risiko, 

markedsrisikotillægget og selskabernes effektive skattesats. 

178. Selskabernes egenkapitalrisiko fastsættes på baggrund af sammen-

ligninger med andre selskaber og anvendte parametre hos andre regulatorer, 

hvor der korrigeres for selskabernes skattepligt. Egenkapitalrisikoen fastsæt-

tes til 0,93 for DGD og NGFD, hvor der korrigeres for skattepligt, og 1,1 for 

HMN, der ikke er skattepligtig.  

179. Markedsrisikotillægget fastsættes, jf. bilag 3, til 4,75 pct. på bag-

grund af historiske data for tillægget og anvendte tillæg hos aktieanalytikere 

og finansielle rådgivere samt markedsrisikotillæg for anvendt i reguleringen 

af gasdistributionsselskaber hos de øvrige europæiske regulatorer. Parame-

tervalgene medfører, at egenkapitalrenten korrigeret for skat sættes til 7,03 

pct. for DGD og NGFD og 6,11 pct. for HMN. 

180. Parametrene for fastsættelsen af WACC’en fremgår af tabel 19. 
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Tabel 19. Rentesatser vedr. nye aktiver og nødvendig nettoomsætningsfor-

mue, 2014-2017 
Pct. DGD HMN NGFD 

Risikofri rente, 5 årig statsobligation 0,88 0,88 0,88 

+ Kreditrisikotillæg 1,29 0,51 0,84 

= Samlet fremmedkapitalrente 2,17 1,39 1,72 

Egenkapitalrente korrigeret for skat 7,03 6,15 7,03 

WACC (afrundet) 3,63 2,80 3,31 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

181. WACC’en kan således beregnes til 3,63 pct. for DGD, 3,31 pct. for 

NGFD og 2,80 pct. for HMN, jf. tabel 19. En detaljeret gennemgang af fast-

sættelsen af WACC’en inkl. parametervalg og antagelser findes i bilag 3. 

3.2. Opgørelse af materielle anlægsaktiver idriftsat efter 1. janu-
ar 2005 

182. Forrentningsgrundlaget fastsættes foreløbigt på grundlag af de mate-

rielle anlægsaktivers værdi ultimo det tredje år i den foregående 

reguleringsperiode, jf. § 11, stk. 3, i IR BEK. For den nuværende regule-

ringsperiode er dette derfor år 2012.  

183. Selskaberne har anmeldt værdien af materielle anlægsaktiver ultimo 

2012, hvilket fremgår af tabel 20. 

Tabel 20. Værdien af materielle anlægsaktiver ultimo 2012 
Mio. kr. DGD HMN NGFD 

Aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 403,84 899,90 74,04 

Afskrivninger 96,81 337,35 15,52 

Forrentningsgrundlag 307,02 562,55 58,52 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

184. Forrentningsgrundlaget for materielle anlægsaktiver i reguleringspe-

rioden 2014-2017 er fastlagt i henhold til IR BEK § 11 og antages uændret i 

perioden. Forrentningen af materielle anlægsaktiver fremgår af tabel 21. 

185. Forrentningen af materielle anlægsaktiver fastsættes således forelø-

bigt til 11,36 mio. kr. for DGD, 17,44 mio. kr. for HMN og 2,17 mio. kr. for 

NGFD, jf. tabel 21. 

Tabel 21. Forrentning af materielle anlægsaktiver 
Mio. kr. DGD HMN NGFD 

Forrentningsgrundlag, mio. kr. 307,02 562,55 58,52 

Forrentningssats 2014, pct. 3,63 2,80 3,31 

Forrentning 2014-2017, mio. kr. 11,13 15,78 1,94 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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3.3. Opgørelse af en nødvendig nettoomsætningsformue 

186. Energitilsynet traf den 27. juni 2005 afgørelse om principperne for 

fastsættelse af den nødvendige nettoomsætningsformue for reguleringsperi-

oden 2005. Ved afgørelsen den 31. oktober 2005 blev det ligeledes besluttet 

at anvende principperne for reguleringsperioden 2006-2009. De samme 

principper blev anvendt for reguleringsperioden 2010-2013, og det er sekre-

tariatets vurdering, at samme opgørelsesprincipper bør anvendes for 

reguleringsperioden 2014-2017. 

187. Nettoomsætningsformuen fastsættes derved ved en simpel metode, 

der tager udgangspunkt i indtægtsrammen for det pågældende år. På bag-

grund af selskabernes gennemsnitlige kredittider for henholdsvis indtægter 

og udgifter bør nettoomsætningsformuen efter sekretariatets vurdering såle-

des fastsættes til 1/6 af indtægtsrammen. 

188. Det er dog ikke muligt, at opgøre indtægtsrammens størrelse før end 

størrelsen på nettoomsætningsformuen foreligger. Nettoomsætningsformuen 

opgøres derfor konkret som 1/6 af indtægtsrammen opgjort ekskl. forrent-

ning af nettoomsætningsformue, men tillagt en andel, der afhænger af 

forrentningssatsen og som sikrer, at nettoomsætningsformuen reelt beregnes 

som 1/6 af den samlede indtægtsramme
10

. 

189. Nedenfor beregnes den nødvendige nettoomsætningsformue (samt 

forrentningen heraf) på baggrund af ovennævnte metode for hvert af distri-

butionsselskaberne for 2014-2017. Sekretariatet for Energitilsynet 

bemærker, at ved efterfølgende korrektion af indtægtsrammen på baggrund 

af bl.a. selskabernes faktiske § 13-omkostninger, de faktiske omkostninger 

til energispareaktiviteter og den faktiske udvikling i pris- og lønindekset vil 

den beregnede nettoomsætningsformue, og dermed også forrentningen her-

af, ligeledes blive korrigeret. 

190. Forrentningen af en nødvendig nettoomsætningsformue fastsættes 

for DGD til 3,80 mio. kr. i 2014, 3,94 mio. kr. i 2015, 4,0 mio. kr. i 2016 og 

4,03 mio. kr. i 2017, jf. tabel 22. 

Tabel 22. Den nødvendige nettoomsætningsformue samt forrentning heraf 

for DGD for 2014-2017 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

Effektivitetsreguleret omkostningsramme 163,62 164,68 171,40 174,28 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 320,39 327,65 327,65  327,65 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 57,70 58,83 59,98 61,15 

+ Forrentning af materielle anlægsaktiver 

idriftsat efter 1. januar 2005 
11,13 11,13 11,13 11,13 

+ omkostninger til energispareaktiviteter 72,99 85,53 87,16 88,82 

                                                 
10

 Da nettoomsætningsformuen (N) vurderes, at skulle udgøre 1/6 af indtægtsrammen (I) 

fås:    fINNfININ  6ˆ6ˆ6 , hvor Î er defineret som indtægtsram-

men eksklusiv forrentning af nettoomsætningsformuen og f er forrentningssatsen. 
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= Indtægtsramme ekskl. forrentning af 

nettoomsætningsformue 

 625,82   647,82   657,32   663,03  

Beregnet nettoomsætningsformue  104,94   108,63   110,22   111,18  

Forrentningssats, pct. 3,63 3,63 3,63 3,63 

Forrentning af nettoomsætningsformue  3,80   3,94   4,00   4,03  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

191. Forrentningen af en nødvendig nettoomsætningsformue fastsættes 

for HMN til 3,38 mio. kr. i 2014, 3,54 mio. kr. i 2015, 3,58 mio. kr. i 2016 

og 3,62 mio. kr. i 2017, jf. tabel 23. 

Tabel 23. Den nødvendige nettoomsætningsformue samt forrentning heraf 

for HMN for 2014-2017 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

Effektivitetsreguleret omkostningsramme 263,28 266,94 270,63 274,36 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 217,21 219,35 219,35 219,35 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 87,32 88,27 89,25 90,25 

+ Forrentning af materielle anlægsaktiver 

idriftsat efter 1. januar 2005 
15,78 15,78 15,78 15,78 

+ omkostninger til energispareaktiviteter 136,39 164,39 167,52 170,71 

= Indtægtsramme ekskl. forrentning af 

nettoomsætningsformue 

719,97  754,73   762,53   770,45  

Beregnet nettoomsætningsformue  120,56   126,38   127,69   129,01  

Forrentningssats, pct. 2,80 2,80 2,80 2,80 

Forrentning af nettoomsætningsformue  3,38   3,54   3,58   3,62  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

192. Forrentningen af en nødvendig nettoomsætningsformue fastsættes 

for NGFD til 0,92 mio. kr. i 2014, 0,95 mio. kr. i 2015, 0,95 mio. kr. i 2016 

og 0,96 mio. kr. i 2017 jf. tabel 24. 

Tabel 24. Den nødvendige nettoomsætningsformue samt forrentning heraf 

for NGFD for 2014-2017 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

Effektivitetsreguleret omkostningsramme 45,30 44,91 44,83 45,24 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 63,09 64,52 64,52 64,52 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 37,48 38,04 38,62 39,21 

+ Forrentning af materielle anlægsaktiver 

idriftsat efter 1. januar 2005 
1,94 1,94 1,94 1,94 

+ omkostninger til energispareaktiviteter 17,74 20,79 21,19 21,59 

= Indtægtsramme ekskl. forrentning af 

nettoomsætningsformue 

 165,55   170,20   171,09   172,49  

Beregnet nettoomsætningsformue  27,75   28,52   28,67   28,91  

Forrentningssats, pct. 3,31 3,31 3,31 3,31 

Forrentning af nettoomsætningsformue  0,92   0,95   0,95  0,96  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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3.4 Fastsættelse af forrentning af materielle anlægsaktiver 
idriftsat efter 1. januar 2005 og en nødvendig nettoomsætnings-
formue 

193. Forrentningen af de to delkomponenter kan samles til den foreløbige 

forrentning af materielle anlægsaktiver og nettoomsætningsformue, som 

skal indregnes i indtægtsrammerne. 

Tabel 25. Forrentning af materielle anlægsaktiver og en nødvendig nettoom-

sætningsformue for DGD for 2014-2017 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

Forrentning af materielle anlægsaktiver 

idriftsat efter 1. januar 2005 
11,13 11,13 11,13 11,13 

Forrentning af nettoomsætningsformue  3,80   3,94   4,00   4,03  

Forrentning i alt 14,93 15,07 15,13 15,16 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Tabel 26. Forrentning af materielle anlægsaktiver og en nødvendig nettoom-

sætnings-formue for HMN for 2014-2017 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

Forrentning af materielle anlægsaktiver 

idriftsat efter 1. januar 2005 
15,78 15,78 15,78 15,78 

Forrentning af nettoomsætningsformue  3,38   3,54   3,58   3,62  

Forrentning i alt 19,16 19,32 19,36 19,39 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Tabel 27. Forrentning af materielle anlægsaktiver og en nødvendig nettoom-

sætnings-formue for NGFD for 2014-2017 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

Forrentning af materielle anlægsaktiver 

idriftsat efter 1. januar 2005 
1,94 1,94 1,94 1,94 

Forrentning af nettoomsætningsformue 0,92 0,95 0,95 0,96 

Forrentning i alt 2,86 2,88 2,89 2,90 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

4. Budgetterede § 13 omkostninger 2014-2017 

194. Indtægtsrammen indeholder de omkostninger, som selskaberne i 

årene 2014-2017 budgetterer at afholde i henhold til § 13, stk. 1, jf. § 6, stk. 

1, nr. 4, i IR BEK. Det drejer sig om omkostninger ved myndighedsbetje-

ning og nettab, samt de omkostninger, som selskaberne er pålagt i henhold 

til lov om gasinstallationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. 

195. Disse budgetterede omkostninger tillægges særskilt udenom den 

effektivitetsregulerede omkostningsramme, således at de indgår i indtægts-

rammen i størrelsesordenen 1:1.  
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196. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der efter hvert kalen-

derår foretages efterregulering af indtægtsrammen vedr. de budgetterede § 

13-omkostninger i forhold til de faktiske afholdte § 13-omkostninger, jf. 

kapitel 5 i IR BEK. 

197. Principperne for opgørelse af § 13-omkostningerne følger de to fore-

gående reguleringsperioder og er nærmere beskrevet i afgørelsen af 30. maj 

2005 (Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber – Principper for 

opgørelse af driftsomkostninger, 1:1 omkostninger og afskrivninger).  

198. Udover de omkostninger, der direkte kan henføres til ovenstående § 

13-aktiviteter, skal der i opgørelsen heraf tillægges en andel af overheadom-

kostninger. Tillæggets størrelse fastlægges på baggrund af den 

fordelingsmetode, der er blevet fastsat forrige reguleringsperiode og som 

anvendes ved benchmarkingen af selskaberne. 

199. For DGD er der anmeldt følgende budgetterede § 13-omkostninger 

for 2014-2017 

Tabel 28. Budgetterede § 13-omkostninger (ekskl. tillæg) for DGD 2014-

2017 
 Mio. kr. 

Budgetterede § 13-omkostninger 2014 (ekskl. tillæg for overhead) 29,88 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,87 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
25,52 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 3,49 

Budgetterede § 13-omkostninger 2015 (ekskl. tillæg for overhead) 30,48 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,89 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
26,03 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 3,56 

Budgetterede § 13-omkostninger 2016 (ekskl. tillæg for overhead) 31,09 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,91 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
26,56 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 3,63 

Budgetterede § 13-omkostninger 2017 (ekskl. tillæg for overhead) 31,71 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,93 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
27,09 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 3,70 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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200. Tabel 29 viser HMNs anmeldelse af budgetterede § 13-

omkostninger for 2014-2014. 

 

Tabel 29. Budgetterede § 13-omkostninger (ekskl. tillæg) for HMN 2014-

2017 
 Mio. kr. 

Budgetterede § 13-omkostninger 2014 (ekskl. tillæg for overhead) 36,90 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,80 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
35,10 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Budgetterede § 13-omkostninger 2015 (ekskl. tillæg for overhead) 36,90 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,80 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
35,10 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Budgetterede § 13-omkostninger 2016 (ekskl. tillæg for overhead) 36,90 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,80 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
35,10 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Budgetterede § 13-omkostninger 2017 (ekskl. tillæg for overhead) 36,90 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,80 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
35,10 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Note 1: § 13, stk. 1, nr. 3 bogføres ikke under driftsomkostninger og svarer derfor i denne 

sammenhæng til 0 kr. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

201. Tabel 30 viser NGFD anmeldelse af budgetterede § 13-

omkostninger for 2014-2017. 
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Tabel 30. Budgetterede § 13-omkostninger (ekskl. tillæg) for NGFD 2014-

2017 
 Mio. kr. 

Budgetterede § 13-omkostninger 2014 (ekskl. tillæg for overhead) 7,68 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,63 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
7,05 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Budgetterede § 13-omkostninger 2015 (ekskl. tillæg for overhead) 7,68 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,63 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
7,05 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Budgetterede § 13-omkostninger 2016 (ekskl. tillæg for overhead) 7,68 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,63 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
7,05 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Budgetterede § 13-omkostninger 2017 (ekskl. tillæg for overhead) 7,68 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,63 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
7,05 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

202. Tillægget for overhead beregnes på baggrund af metoden for om-

kostningsfordeling i forbindelse med benchmarking af selskabernes 

driftsomkostninger i 2012. For reguleringsperioden 2014-2017 budgetteres 

der, som det er tilfældet for driftsomkostningerne, med de gennemsnitlige 

overheadomkostninger fordelt til § 13 i 2009-2012 korrigeret for pris- og 

lønudviklingen. 

203. Ved den efterfølgende årlige korrektion af indtægtsrammerne vil den 

andel af overheadomkostningerne, der vedrører § 13-aktiviteter (og dermed 

holdes uden for effektiviseringskravet) blive justeret på baggrund af selska-

bernes indsendelse af reguleringsmæssige regnskabstal for det pågældende 

år. 

204. Tabel 31 beregner pris- og lønkorrektionen for tillægget til omkost-

ninger der vedrører § 13, stk. 1, nr. 2, i IR BEK. 
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Tabel 31. Pris- og lønkorrektion af tillæg til omkostninger vedrørende § 13, 

stk. 1, nr. 2 for gennemsnitlig andel af overheadomkostninger i 2009-2012 
Mio. kr. DGD HMN NGFD 

Gennemsnitligt tillæg, 2009-2012 26,80 45,67 28,70 

Tillæg, pris- og lønkorrigeret til 2014 27,82 47,42 29,80 

Tillæg, pris- og lønkorrigeret til 2015 28,35 48,32 30,37 

Tillæg, pris- og lønkorrigeret til 2016 28,89 49,24 30,94 

Tillæg, pris- og lønkorrigeret til 2017 29,44 50,18 31,53 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

205. DGDs budgetterede § 13-omkostninger i 2014-17 fremgår af tabel 

32. 

Tabel 32. DGD - budgetterede § 13-omkostninger 2014-17 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

§ 13, stk. 1, nr. 1 0,87 0,89 0,91 0,93 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (direkte henførbare omkostninger) 25,52 26,03 26,56 27,09 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (tillæg for andel af overhead) 27,82 28,35 28,89 29,44 

§ 13, stk. 1, nr. 2, i alt 53,35 54,38 55,44 56,53 

§ 13, stk. 1, nr. 3 3,49 3,56 3,63 3,70 

§ 13-omkostninger, i alt 57,70 58,83 59,98 61,15 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

206. HMNs budgetterede § 13-omkostninger i 2014-17 fremgår af tabel 

33. 

Tabel 33. HMN - budgetterede § 13-omkostninger 2014-17 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

§ 13, stk. 1, nr. 1 1,80 1,80 1,80 1,80 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (direkte henførbare omkostninger) 35,10 35,10 35,10 35,10 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (tillæg for andel af overhead) 50,42 51,37 52,35 53,35 

§ 13, stk. 1, nr. 2, i alt 85,52 86,47 87,45 88,45 

§ 13, stk. 1, nr. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

§ 13-omkostninger, i alt 87,32 88,27 89,25 90,25 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

207. NGFDs budgetterede § 13-omkostninger i 2014-17 fremgår af tabel 

34. 

Tabel 34. NGFD - budgetterede § 13-omkostninger 2014-17 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

§ 13, stk. 1, nr. 1 0,63 0,63 0,63 0,63 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (direkte henførbare omkostninger) 7,05 7,05 7,05 7,05 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (tillæg for andel af overhead) 29,80 30,37 30,94 31,53 

§ 13, stk. 1, nr. 2, i alt 36,85 37,42 37,99 38,58 

§ 13, stk. 1, nr. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

§ 13-omkostninger, i alt 37,48 38,04 38,62 39,21 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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5. Omkostninger til energispareaktiviteter 

208. I forlængelse af energiaftalen af 22. marts 2012 og i medfør af IR 

BEK kapitel 4 (§§ 17-19), indeholder indtægtsrammen, jf. § 6, stk. 1, nr. 5, 

et beløb til dækning af selskabernes omkostninger til de energispareaktivite-

ter, der er nødvendige for at selskaberne kan opfylde de, i forlængelse af 

energiaftalen, fastsatte energisparekrav.  

209. I forlængelse af Energiaftalen af 22. marts 2012 blev der d. 13. no-

vember 2012 indgået aftale mellem klima- og energiministeren og 

energibranchen, herunder net- og distributionsselskaberne indenfor el, na-

turgas og fjernvarme, der fastlagde mål og rammer for realisering af 

energibesparelser, som bl.a. gasdistributionsselskaberne skal bidrage til.  

210. Aftalen af 13. november 2012 er endnu ikke udmøntet i en bekendt-

gørelse, men efter det oplyste er Energistyrelsen i gang med dette arbejde, 

og det er forventningen, at bekendtgørelsen i lighed med tidligere aftaler, 

udmøntes i overensstemmelse med aftalen, og derfor tages der udgangs-

punkt i denne ved fastsættelsen af beløbet til dækning af omkostninger til 

energispareaktiviteter. 

211. Som en del af aftalen blev det besluttet, at gasdistributionsselskaber-

ne skal have dækket deres faktiske omkostninger til opfyldelse af 

forpligtelserne i aftalen. Aftalen tilsiger, at selskaberne i perioden 2013-

2020 får dækket deres faktiske omkostninger til opfyldelse af de energispa-

reforpligtelser som selskaberne i følge energiaftalen fra marts 2012 skal 

opfylde. Dette sker via et tillæg til indtægtsrammen. 

212. Ifølge aftalen fastlægges tillægget forud for en periode på baggrund 

af de gennemsnitlige faktiske omkostninger for den pågældende branche i 

det forudgående år. Tillægget efterreguleres efterfølgende på baggrund af de 

enkelte selskabers regnskabsoplysninger, således at selskaberne får dækket 

deres faktiske omkostninger til energispareaktiviteter.  

213. For perioden 2014-2017 fastlægges det foreløbige tillæg på bag-

grund af de gennemsnitlige omkostninger pr. sparet MWh i 2012, da dette er 

det senest kendte år, hvor de faktiske omkostninger er tilgængelige.  

214. Den gennemsnitlige omkostning pr. sparet MWh for gasdistributi-

onsselskaberne var 398 kr./MWh i 2012, jf. tabel 35. 

Tabel 35. Gennemsnitlige omkostninger til energispareaktiviteter 2012 

 DGD HMN NGFD Gennemsnit 

Omkostning, kr. 40.540.000 91.712.000 11.873.000  

Besparelse, MWh 100.371 246.955 28.267  

Kr./MWh 404 371 420 398 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

215. For at kunne fastlægge beløbet til indregning i indtægtsrammerne i 

2014-2017 har selskaberne indberettet deres energispareforpligtelser i peri-
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oden. Det er dog kun forpligtelsen for 2014, der kendes endeligt på nuvæ-

rende tidspunkt. Fra 2015 og frem er der tale om skøn fra selskabernes side, 

som kan blive ændret som følge af to forhold.  

216. For det første fordeles gasdistributionsselskabernes samlede forplig-

telse internt ud fra det foregående års distribuerede gasmængder til 

slutkunderne, hvormed forskellig udvikling i de tre selskabers distribuerede 

mængde kan få indflydelse på forpligtelsen. For det andet skal der i 2015 

aftales en ny fordeling af den samlede forpligtelse mellem el-, fjernvarme- 

og gasselskaberne. 

217. Det forudsættes i fastsættelsen af beløbet til indregning i indtægts-

rammerne, at selskabernes skønnede forpligtelse i 2015 også er 

repræsentativ for forpligtelserne i 2016 og 2017. 

218. Selskabers anmeldelse af energispareforpligtelser i perioden 2014-

2017 fremgår af tabel 36. 

Tabel 36. Selskabernes energispareforpligtelser 2014-2017 
MWh DGD HMN NGFD 

Energisparekrav 2014 176.444 329.700 42.889 

Energisparekrav 2015 202.911 390.000 49.322 

Energisparekrav 2015 202.911 390.000 49.322 

Energisparekrav 2015 202.911 390.000 49.322 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

219. Tillægget til indtægtsrammerne i 2014-2017 budgetteres herefter for 

det enkelte selskab på baggrund af den gennemsnitlige omkostning pr. spa-

ret MWh i branchen i 2012, jf. tabel 35 

220. Omkostningerne pris- og løn-korrigeres fra 2012-priser til det enkel-

te år i reguleringsperioden. 

221. DGD omkostninger til energispareaktiviteter i 2014-17 fremgår af 

tabel 37. 

Tabel 37. Omkostninger til energispareaktiviteter for DGD, 2014-2017 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Energispareforpligtelse, MWh 176.444 202.911 202.911 202.911 

Omkostninger til energispareaktiviteter i alt 70,30 80,85 80,85 80,85 

P/L-korrektion 2012 til år, pct. 3,82 5,80 7,81 9,86 

Total 72,99 85,53 87,16 88,82 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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222. HMNs omkostninger til energispareaktiviteter i 2014-17 fremgår af 

tabel 38. 

Tabel 38. Omkostninger til energispareaktiviteter for HMN, 2014-2017 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Energispareforpligtelse, MWh 329.700 390.000 390.000 390.000 

Omkostninger til energispareaktiviteter i alt 131,36 155,39 155,39 155,39 

P/L-korrektion 2012 til år, pct. 3,82 5,80 7,81 9,86 

Total 136,39 164,40 167,52 170,71 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

223. NGFDs omkostninger til energispareaktiviteter i 2014-17 fremgår af 

tabel 39. 

Tabel 39. Omkostninger til energispareaktiviteter for NGFD, 2014-2017 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Energispareforpligtelse, MWh 42.889 49.322 49.322 49.322 

Omkostninger til energispareaktiviteter i alt 17,09 19,65 19,65 19,65 

P/L-korrektion 2012 til år, pct. 3,82 5,80 7,81 9,86 

Total 17,74 20,79 21,19 21,59 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

6. Fastsættelse af indtægtsrammer 2014-2017 

224. Af tabel 40-42 fremgår selskabernes indtægtsrammer for regule-

ringsperioden 2014-2017. 

Tabel 40. Indtægtsrammer for DGD, 2014-17 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Effektivitetsreguleret omkostningsramme 163,62 164,68 171,40 174,28 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 320,39 327,65 327,65 327,65 

+ Forrentning af nettoomsætningsformue 

og materielle anlægsaktiver 
14,93 15,07 15,13 15,16 

 + Budgetterede § 13-omkostninger 57,70 58,83 59,98 61,15 

+ Omkostninger til energispareaktiviteter 72,99 85,53 87,16 88,82 

Indtægtsramme 629,63 651,76 661,31 667,06 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Tabel 41. Indtægtsrammer for HMN, 2014-17 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Effektivitetsreguleret omkostningsramme 263,28 266,94 270,63 274,36 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 217,21 219,35 219,35 219,35 

+ Forrentning af nettoomsætningsformue 

og materielle anlægsaktiver 

19,16 19,32 19,36 19,39 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 87,32 88,27 89,25 90,25 

+ Omkostninger til energispareaktiviteter 136,39 164,39 167,52 170,71 

Indtægtsramme 723,35 758,28 766,11 774,07 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Side 73 af 203



47/47 

Tabel 42. Indtægtsrammer for NGFD, 2014-17 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Effektivitetsreguleret omkostningsramme 45,30 44,91 44,83 45,24 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 63,09 64,52 64,52 64,52 

+ Forrentning af nettoomsætningsformue

og materielle anlægsaktiver

2,86 2,88 2,89 2,90 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 37,48 38,04 38,62 39,21 

+ Omkostninger til energispareaktiviteter 17,74 20,79 21,19 21,59 

Indtægtsramme 166,47 171,15 172,04 173,45 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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krnie@dongenergy.dk 

Tlf.  99555787 
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7000 Fredericia, Danmark 

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K  

E-mail: ekn@ekn.dk

Påklage af Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 vedr. 
fastsættelse af indtægtsrammer for 
naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017  

Hermed påklager DONG Gas Distribution A/S (DGD) Energitilsynets (Tilsynet) 

ovennævnte afgørelse (Afgørelsen) til Energiklagenævnet. Mail af 30. oktober 

2013 med afgørelse, fremsendelsesbrev og dens offentliggjorde bilag 

vedlægges i sin helhed som Bilag 1.  

Selskaberne skal i medfør af § 12 i BEK 1401 af 14/12/2009 

(indtægtsrammebekendtgørelsen) ved en forrentning, der afspejler risikoforhold 

og skattepligt i det enkelte selskab, kompenseres for den kapital, der stilles til 

rådighed for aktiver idriftsat fra og med 1. januar 2005. Det har i praksis været 

accepteret, at WACC-modellen, der fastsætter den samlede forrentning ud fra 

en sammenvejning af forrentning af henholdsvis fremmedkapital og egenkapital, 

egner sig som metode til at estimere risikotillæg og den samlede kompensation 

på aktuelle markedsvilkår.  

Også i Afgørelsen er WACC-modellen anvendt i forhold til fastsættelse af den 

forrentningssats, der efter § 12, stk. 1, skal være gældende for den kommende 

4-årige reguleringsperiode. Imidlertid gøres det gældende, at den i Afgørelsen

fastsatte WACC, der skal anvendes til forrentning af aktiver idriftsat fra og med 

1. januar 2005, er for lav og er udtryk for en forkert anvendelse af

bestemmelsen i indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, stk. 1, idet det fastsatte

niveau for egenkapitalforrentningen ikke udgør en korrekt afspejling af

risikoforholdene i selskabet vurderet ud fra de aktuelle markedsvilkår.

På den baggrund er det DGD’s påstand, at Afgørelsen bør ophæves og 

hjemvises med henblik på, at Energitilsynet fastsætter en højere WACC. Der er 

i det følgende redegjort nærmere for de forhold, som DGD støtter denne 

påstand på. 
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1. Indledende bemærkninger 

 

Som nævnt har der hidtil i praksis været en forståelse af, at WACC modellen er 

velegnet til at fastlægge et retvisende niveau for det markedsrisikotillæg, der 

skal beregnes efter bestemmelsen i § 12. Herunder har det desuden været 

antaget, at den del af WACC’en, der udgøres af egenkapitalforrentningen, kan 

fastlægges ud fra den såkaldte CAPM-model. 

 

Det er imidlertid væsentligt, at holde sig for øje, at der er tale om modeller, der 

skal afspejle virkeligheden, og at der derfor altid må foretages en vurdering af, 

om anvendelsen af modellerne fører til et retvisende resultat, når teorien 

sammenholdes med de faktiske og aktuelle markedsforhold i det omfang disse 

kan observeres. Såfremt observationer af de faktiske og aktuelle 

markedsforhold fører til andre resultater end modellerne, bør dette føre til at 

resultaterne fastlægges under hensyntagen til de observerede markedsforhold.  

 

I opgørelsen af forrentningssatsen efter § 12 indgår såvel et afkastkrav til 

fremmedkapitalandelen som et afkastkrav til egenkapitalandelen. Det indbyrdes 

forhold mellem fremmedkapitalandelen og egenkapitalandelen er regulatorisk i 

§ 12 fastsat til 70-30. DGD kan tilslutte sig Afgørelsen for så vidt angår de 

elementer, der knytter sig til fastsættelsen af afkastkravet til 

fremmedkapitalandelen. Uenigheden består således i forhold til den del af 

opgørelsen af WACC’en, der knytter sig til egenkapitalforrentningen. 

 

Afgørelsen fastsætter for DGD en egenkapitalforrentning på 7,03 pct. (før skat), 

hvilket må anses for at være for lavt og indebærer, at den samlede wacc på 

3,63 pct. (før skat) ligeledes bliver for lav i forhold til 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 12. 

 

DGD’s konkrete bemærkninger til de delelementer, der indgår i Afgørelsens 

anvendelse af CAPM modellen  – niveau for markedsrisikopræmie og Beta 

værdier – fremgår i afsnit 2.  

 

Derefter følger i afsnit 3 DGD’s kommentarer til, hvorvidt det i Afgørelsen 

fastlagte forrentningsniveau svarer til de reelle markedsforhold, der aktuelt kan 

observeres. Dette vurderes ikke at være tilfældet.   

 

Både i forhold til bemærkningerne til den i Afgørelsen indeholdte anvendelse af 

modelværktøjerne og særligt i forhold til analysen af, hvorvidt anvendelsen af 

modellen fører til et resultat, der stemmer overens med de reelle 

markedsforhold, vil DGD inden for de kommende 4 uger fremsende en 

yderligere underbygning af sine synspunkter. DGD beder om, at den videre 

proces af klagesagen indtil videre afventer afgivelsen af dette supplerende 

indlæg. 
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2. Specifikke bemærkninger til Energitilsynets beregning af 

WACC’en 

 

Nedenfor fremlægges DGD’s bemærkninger til markedsrisikopræmien (2.1), 

samt niveau og metode ved beregning af Beta(aktiver) og Beta(ek) (2.2). 

Bemærkningerne er baseret på den hidtidige praksis om at anvende WACC 

som metode til at fastlægge et retvisende niveau for det markedsrisikotillæg, 

der skal beregnes efter bestemmelsen i § 12.  

 

WACC’en bestemmes ved følgende formel
1
: 

WACC = r(ek)aktuel *E + r(fk)aktuel*D 

Hvor, 

r(ek)aktuel , angiver det aktuelle egenkapitalafkastkravet 

r(fk)aktuel , angiver det aktuelle fremmedkapitalafkastkravet 

E , angiver egenkapitalsandelen af kapitalstrukturen 

D , angiver fremmedkapitalsandelen af kapitalstrukturen 

 

 

2.1. Markedsrisikopræmie 

 

I Afgørelsen har Tilsynet fastsat markedsrisikopræmie til 4,75 pct.. Det gøres 

gældende, at dette er for lavt, idet et korrekt niveau for markedsrisikopræmien 

bør ligge på ca. 6-7 pct. 

 

Det gøres desuden gældende, at Afgørelsen på dette punkt er baseret på en 

række fejlagtige antagelser og vurderinger, som er udtryk for anvendelse af en 

forkert metode, hvilket fører til et forkert resultat. 

 

2.1.1. Markedsrisikopræmien er ikke selskabsspecifik 

 

Af Afgørelsens bilag 3, punkt 42, fremgår det, at ”Markedsrisikotillægget 

afspejler det merafkast en investor kræver ved investering i en risikofyldt 

gennemsnitlig markedsportefølje sammenholdt med en risikofri investering. 

Denne risiko er ikke selskabsspecifik, men knytter sig til markedet som helhed.”  

(vores understregning) 

 

                                                      
1
 I den forbindelse bestemmes egenkapitalafkastkravet ved at tage 

udgangspunkt i CAPM: 

r(ek)aktuel =  r(f)aktuel + Beta(ek) x [r(m)aktuel – r(f)aktuel] 

Hvor,  

r(f)aktuel , angiver den aktuelle risikofri rente 

r(m)aktuel , angiver det aktuelle afkastkrav på markedet som helhed 

Beta(ek) , angiver den systematiske risiko ved egenkapitalen 

[r(m)aktuel - r(f)aktuel], angiver den aktuelle markedsrisikopræmie 
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Beskrivelsen er i overensstemmelse med grundlaget for anvendelse af teorien, 

og DGD kan fuldstændigt tilslutte sig denne beskrivelse som ligeledes er 

anvendt i praksis.  

 

Det fremgår imidlertid af Afgørelsen, at Tilsynet reelt har anlagt en tilgang for 

fastsættelsen af niveauet for markedsrisikopræmien, som er i strid med sin 

egen definition citeret ovenfor.   

 

Således fremgår det i Afgørelsens bilag 4, side 20 nederst, som argumentation 

for det lave niveau for markedsrisikopræmien, at ”Sekretariatet for Energitilsynet 

bemærker, at markedsrisikopræmien bør være lavere for 

forsyningsvirksomheder, specielt i krisetider, hvor placering af kapital må 

antages at være mere risiokoavers. Sekretariatet finder, at placeringer i 

forsyningsvirksomheder synes at være mere sikker end alternative placeringer. 

Sekretariatet finder derfor ikke, at markedsrisikopræmien for 

forsyningsvirksomheder bør ligge på niveau med det øvrige marked.” (vores 

understregninger) 

 

Som det fremgår er der tale om en vurdering, der er i fuldkommen modstrid 

med citatet fra Afgørelsens bilag 3. Dermed følger Tilsynet således ikke sin 

egen definition af markedsrisikopræmien. Citatet fra bilag 4 er dermed udtryk for 

en fejlagtig anvendelse af elementerne, der indgår i CAPM modellen og 

afspejler en grundlæggende misforståelse af forholdet imellem de to 

hovedelementer, der indgår i modellen, hvor markedsrisikopræmien udtrykker 

det ikke-selskabsspecifikke krav til merafkast som en investor kræver ved 

investering i en risikofyldt gennemsnitlig markedsportefølje sammenholdt med 

en risikofri investering, og hvor det er modellens beta(aktiver), som udtrykker 

den sektorspecifikke risiko.  

 

*** 

 

I Afgørelsens bilag 3, punkt 43, er det endvidere anført, at ”Sekretariatet 

vurderer ikke, at det er meningsfyldt at sammenligne markedsrisikotillæg med 

andre udenlandske regulatorer.” 

 

Igen ses det imidlertid, at Tilsynet ved sin konkrete vurdering reelt anlægger en 

anden tilgang og inddrager de markedsrisikotillæg, som er blevet fastsat af 

regulatorerne i de andre EU-lande. Der henvises her til Afgørelsens bilag 3, 

punkt 52, samt særligt til vurderingen, der fremgår af Afgørelsens bilag 4, side 

21 øverst, hvor det fremstår som om Tilsynet i strid med sin egen overordnede 

vurdering har tillagt niveauerne fastsat af de øvrige regulatorer i EU stor vægt.  

 

*** 

 

DGD gør gældende, at markedsrisikopræmien skal fastsættes ud fra den 

beskrivelse, som fremgår af Afgørelsens bilag 3, punkt 42. Det vil sige, at 

markedsrisikopræmien skal afspejle det merafkast som en investor vil kræve 
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ved investering i en gennemsnitlig risikofyldt markedsportefølje set i forhold til 

en risikofri investering.  

 

Eftersom markederne for investeringer og placering af kapital er globalt og ikke 

begrænses af nationalstater, bør der anlægges et international perspektiv ved 

vurderingen. Der er således ikke grundlag for alene at fokusere på Danmark, 

således som Tilsynet vurderer, jf. Afgørelsens bilag 3, punkt 43. Når markedet 

for kapital ikke begrænses af landegrænser, vil det således efter DGD’s 

opfattelse være i strid med bestemmelsen i § 12, at anlægge et kunstigt 

snævert fokus ved alene at inddrage estimater fra Danmark. Desuden følger 

Tilsynet som nævnt ovenfor heller ikke sin egen linje, idet der lægges vægt på 

de markedsrisikopræmier, der er fastsat af andre europæiske regulatorer.  

 

DGD er enig i, at der kan inddrages vurderinger af niveau for 

markedsrisikopræmien fra andre lande, men er ikke enig i, at det skulle have 

nogen særlig relevans at inddrage niveauer for markedsrisikopræmien fastsat af 

andre europæiske energiregulatorer, eftersom niveauet for 

markedsrisikopræmien ikke er sektorspecifikt, men derimod er generelt for 

markedet, jf. bemærkningerne ovenfor. 

 

2.1.2. Valg af aktuelle parametre 

 

Som det fremgår af Tilsynets egen definition fastsættes markedsrisikotillægget 

ved at sammenholde risikofri investeringer med investeringer i en gennemsnitlig 

risikofyldt markedsportefølje. Det er antaget i teorien, at en korrekt afvejning 

mellem de to scenarier for investeringer forudsætter, at der anvendes aktuelle 

niveauer for den risikofri rente og for markedsafkastet. Dette skal ses i 

sammenhæng med, at CAPM modellen, som det fremgår af Afgørelsen, bilag 3, 

punkt 4, har følgende formel: 

 

r(ek)aktuel =  r(f)aktuel + Beta(ek) x [r(m)aktuel – r(f)aktuel] 

 

hvor,  

r(f)aktuel   , angiver den aktuelle risikofri rente  

[r(m)aktuel – r(f)aktuel]  , angiver den aktuelle markedsrisikopræmie  

 

Som det fremgår, indgår den risikofri rente to steder i formlen. I forhold til det 

første led i formlen fastsætter Tilsynet i Afgørelsen den risikofri rente ud fra det 

aktuelle – meget lave - renteniveau.
2
  

 

Det fremgår dog af Afgørelsens bilag 3, punkt 44-53, samt af selve Afgørelsens 

punkt 179 at Tilsynet i forhold til de sidste led i CAPM-formlen, fastlæggelse af 

markedsrisikopræmien, anvender historiske – og i forhold til i dag lave - 

                                                      
2
 Der henvises til Afgørelsens bilag 3, punkt 17-20, hvoraf fremgår, at Tilsynet 

vurderer, at den nuværende rente (rent teoretisk) vil afspejle de fremtidige 
forventninger til niveauet for den risikofri rente. Dog fastsættes niveauet ud fra 
et seks måneders gennemsnit for at udelukke at helt korte udsving i 
renteniveauet kan få betydning. 
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niveauer som grundlag. Da der heri også indgår niveauet for den risikofri rente 

indebærer Tilsynets metrode, at der i den samme formel anvdendes såvel et 

aktuelt som et historisk niveau for den risikofri rente. Tilsynet er derved ikke 

konsistent og konsekvensen bliver, at egenkapitalforrentningen bliver for lavt. 

 

DGD gør gældende, at dette er udtryk for en fejlagtig anvendelse af metoden. 

Det gøres herunder gældende, at det er det aktuelle niveau for den risikofri 

rente, der bør anvendes, jf. også Tilsynets vurdering i Afgørelsens bilag 3, 

punkt 17-18.  
 

Som nævnt er det antaget i modellen, at der anvendes aktuelle observationer til 

fastsættelse af både den risikofri rente og markedsrisikopræmien. 

Markedsrisikopræmien skal således afspejle den aktuelle fremtidige forventning 

til markedsafkast for at sikre konsistent brug af niveauet for den risikofri rente, 

som ligeledes er baseret på aktuelle fremtidige afkast. Dette beskriver professor 

Damodaran i Finansiering ved Stern School of Business, New York som ’The 

dynamic valuation’ i publiceringen ”Risk free Rates and value: Dealing with 

historically low risk free rates”, (30. September 2011).  

 

Den af Tilsynet anvendte metode, hvor aktuelle risikofri renter anvendes i 

sammenhæng med observationer på markedsrisikopræmier, der tager 

udgangspunkt i historiske niveauer, omtaler Damodaran som ”den 

dysfunktionelle metode”, og pointerer dens inkonsistens ved at anvende en 

risikofri rente fra et aktuelt tid med finansielle udfordringer i sammenhæng med 

en markedsrisikopræmie, som afspejler perioder, hvor investorer har haft mere 

appetit på risiko og dermed lavere markedsrisikopræmier. Relevante uddrag af 

professor Damodarans publicering fremlægges som Bilag 3. 

 

På grundlag af ovenstående gøres det sammenfattende gældende, at den 

korrekte metode for fastsættelsen af niveauet for markedsrisikopræmien skal 

baseres på aktuelle estimater for generelle niveauer i markedet. Det gøres 

desuden gældende, at Tilsynets metode er udtryk for en fejlagtig anvendelse af 

bestemmelsen i § 12, eftersom metoden sammenblander aktuelle og historiske 

niveauer for den risikofri rente samt fordi Tilsynet anerkender at have anlagt en 

– fejlagtig - vurdering, hvorved der foretages en reduktion i det egentlige niveau 

for markedsrisikopræmien ud fra en sektorspecifik betragtning. 

 

Ved anvendelsen af den korrekte metode svarende til beskrivelsen i 

Afgørelsens bilag 3, punkt 42 og med anvendelse af aktuelle niveauer gøres det 

gældende, at niveauet for markedsrisikopræmien aktuelt i 2013 udgør 6-7 pct. 

Dette er dokumenteret gennem indhentning af vurderinger fra en række 

revisionshuse i Danmark, der anvender markedsrisikopræmie i wacc-modeller i 

praksis ved bl.a. transaktioner af virksomheder og aktiver. Der henvises til 

analyserne omtalt i Bilag 4.   

 

2.2. Beta 

 

Som anført ovenfor under punkt 2.1 udtrykkes den systematiske andel af et 

selskabs specifikke risiko knyttet til egenkapitalen ved Beta(ek). Da denne 
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værdi imidlertid ikke direkte kan udledes via markedsanalyser anvendes som 

også beskrevet i Afgørelsens bilag 3, punkt 25-27, den ugearede Beta (aktiver) 

til sammenligning mellem selskaber. Derefter anvendes en model (beta-

relation) for at udlede Beta(ek). 

 

I Afgørelsen har Tilsynet fastsat Beta(aktiver) til 0,4 og Beta(ek) er i forhold til 

DGD fastsat til 0,93 på grundlag af anvendelse af den såkaldte Miller & Mogliani 

model, med tillæg af systematisk risiko ved fremmedkapital (”Udvidet M&M 

Model”). 

 

DGD gør gældende, at den fastsatte værdi for Beta(aktiver) på 0,4 er for lav, da 

den ikke tager højde for alle de risici som DGD er eksponeret overfor og som 

selskabet derfor skal kompenseres for. Dermed bliver Beta(ek) også under alle 

omstændigheder for lav, da en højere Beta(aktiver) medfører en højere 

Beta(ek). Der er redegjort nærmere for dette nedenfor under punkt 2.1.1. 

 

I forhold til beregningen af forholdet mellem Beta(aktiver) og Beta(ek), til brug 

for den selskabsspecifikke gearing af Beta(ek) fra den ugearede Beta(aktiver), 

så er det afgørende, at der anvendes den samme betarelation, som oprindelig 

blev anvendt til at estimere værdien af Beta(aktiver). Det vil således give en 

forkert værdi af Beta(ek), hvis ikke den samme model benyttes til først at 

estimere Beta(aktiver) og herefter til at geare denne, så den afspejler 

selskabets specifikke kapitalstruktur. Det gøres gældende, at Tilsynet har 

baseret estimeringen af Beta(aktiver) på en anden model end den model, som 

Tilsynet efterfølgende har anvendt ved den efterfølgende udledning af den 

selskabsspecifikke Beta(ek) (Udvidet M&M Model). Det har den konsekvens, at 

Beta(ek) er fastsat for lavt. Der er redegjort nærmere for dette nedenfor under 

punkt 2.2.2. 

 

2.2.1 Niveau for Beta(aktiver) 

   

Tilsynet fastsætter i Afgørelsen niveauet for Beta(aktiver) til 0,4. Som anført 

gøres det gældende, at dette niveau er for lavt.  

 

Tilsynet forholder sig i Afgørelsens bilag 4, side 20 til et argument, som DGD i 

høringsprocessen har fremført til støtte for en højere selskabsspecifik risiko og 

dermed et højere værdi for Beta(aktiver). 

 

DGD har således påpeget, at fremtiden for gasdistributionsvirksomheder i 

Danmark langt fra er så sikker som for andre forsyningsvirksomheder, hvilket 

skyldes faldende afsætning og energipolitiske tiltag for afvikling af brugen af 

fossile brændsler, herunder naturgas. Danmark har således en klar 

energipolitisk målsætning om at afvikle anvendelsen af naturgas i Danmark på 

et tidspunkt, hvor afskrivning/forrentning af nye investeringer i gasnettet knapt 

er tilendebragt.  
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Tilsynet bemærker hertil, at det ikke er afgørende om fossile brændsler 

udfases, men derimod, hvad udviklingen er mht. brugen af distributionsnettet. 

Dette er DGD for så vidt ikke uenig i, men konstaterer at de to forhold er meget 

nært forbundne, og at den fremtidige anvendelse af distributionsnettet dermed 

er meget usikker.  

 

Tilsynet anfører desuden, at der synes at være nye anvendelser af 

distributionsnettet på vej, men at et eventuelt omfang heraf er svært at sige 

noget om på nuværende tidspunkt. Heri er DGD enig, og netop fordi eventuelle 

fremtidige alternative anvendelsesmuligheder af naturgasnettet er usikre, udgør 

forholdet en risiko, som skal indgå i vurderingen af fastsættelsen af niveauet for 

Beta(aktiver). 

 

Tilsynet anfører, at der for de førstkommende fire år ikke er tale om ændringer i 

brugen af naturgasdistributionsnettet, der er så markant forringende, at det  

skulle give anledning til en yderligere ændring af Beta(aktiver). Heri er DGD 

ikke enig. Eftersom der er tale om investeringer, der rækker meget længere ud i 

fremtiden end fire år, vil de således ikke være korrekt, alene at indregne 

risikoen vurderet ud fra de førstkommende fire år. Og vurderet ud fra 

tidshorisonten af investeringerne er risikoen reel. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at det fremgår af Afgørelsens bilag 3, at niveauet for 

Beta(aktiver) primært er fastsat med henvisning til referencer til andre 

europæiske regulatorer. De politiske målsætninger og planer for udfasning af 

naturgassen i Danmark er enestående i forhold til andre europæiske lande. Der 

eksisterer derfor for de danske gasdistributionsselskaber et risikoelement, der 

ikke er afspejlet i de europæiske niveauer, som Tilsynet henviser til. Derfor skal 

der også indregnes et tillæg til niveauet for Beta(aktiver), når det omsættes til 

danske forhold. 

 

Som et konkret nyere eksempel på fastsættelse af niveau for Beta(aktiver) for 

forsyningsselskaber henvises der til transaktionen, hvor Energinet.dk overtog 

10 regionale eltransmissionsnet fra de hidtidige ejere, jf. Tilsynets 

tilkendegivelse af 29. januar 2013, der fremlægges som Bilag 5.  

 

Som det fremgår af tilkendegivelsens punkt 36, er Beta(aktiver) i sagen 

estimeret til 0,38, hvilket således er meget tæt på at svare til det niveau på 0,4, 

som Tilsynet har fastsat i Afgørelsen. 

 

Eltransmission må imidlertid anses som en markant mere sikker forretning end 

naturgasdistributionsvirksomhed i Danmark, herunder som følge af, at el ikke er 

substituerbart med andre energiformer på samme måde, som det er tilfældet 

med gas. Desuden er el ikke negativt påvirket af planerne om udfasning af de 

fossile brændsler, da el er en energibærer, som kan baseres på mange 

energikilder og –former modsat gas, som er en fossil energikilde.   
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På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at de ekstra risici, der 

eksisterer i forhold til gasdistribution i Danmark, bør give sig udslag i et højere 

niveau for Beta(aktiver). 

 

2.2.2 Konsistens i modelvalg ved beregning af Betaværdier 

 

For at bestemme den specifikke risiko i en sektor og i et selskab i 

sammenligning med risikoen i andre sektorer og selskaber, benyttes i 

finansieringsteorien en såkaldt betarelation i forbindelse med CAPM-modellen. 

 

Betarelationen har til formål at gøre alle selskaber sammenlignelige ved at 

bestemme deres ’systematiske’ risiko, hvis alle selskaber var finansieret 100 

pct. med egenkapital. Dette sammenligningstal kaldes for Beta(aktiver). 

Relationen benyttes herefter til at bestemme risikoen ved egenkapital i det 

enkelte selskab ved at tage højde for selskabets specifikke kapitalstruktur. 

 

Ved estimeringen af Beta(ek) er det som nævnt vigtigt for konsistensen og for at 

undgå forkerte estimater baseret på metodefejl at anvende den samme beta-

relation når 1) sammenlignelige selskabers specifikke risiko gøres 

sammenlignelig ved estimering af aktiv-beta, og når 2) aktiv-betaen for det 

specifikke selskab derefter skal omdannes til Beta(ek) for at afspejle selskabets 

specifikke kapitalstruktur. 

 

Svarende hertil fastsætter Tilsynet i Afgørelsen først en værdi for Beta(aktiver) 

på 0,4 baseret på en række referencer, jf. punkt 2.2.1. Derefter udleder Tilsynet 

værdien for Beta(ek) ved hjælp af den Udvidede M&M Model, og når frem til, at 

Beta(ek) for DGD skal fastsættes til 0,93. 

 

Det er i den forbindelse afgørende for rigtigheden af fastsættelsen af Beta(ek), 

hvorvidt der i fastsættelsen af Beta(aktiver) til 0,4 er taget udgangspunkt i 

referencer, som anvender samme model for fastsættelsen af Beta(aktiver), som 

benyttes i næste led ved fastsættelsen af Beta(ek).  

 

Ved gennemgang af 4 ud af de 5 referencer
3
, som Tilsynet bygger sin 

fastsættelse af Beta(aktiver) til 0,40 på, fremgår det, at ingen af disse referencer 

benytter Tilsynets beta-relation, og videre, at ingen tillægger systematisk risiko 

på gælden. Det gælder også den reference, som Energitilsynet har anvendt ved 

sin afgørelse vedrørende blandt andet fastlæggelse af wacc for 

varmeforsyningsvirkomheder (”Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i 

EnergiGruppen Jylland Varme A/S”, 26. juni 2012). Det er som nævnt ovenfor 

afgørende at sikre modelkonsistens og anvende den samme betarelation ved 

beregning af egenkapital-beta, som oprindelig anvendt til estimering af aktiv-

beta. 

 

Nedenstående tabel er baseret på Tilsynets egne referencer for fastsættelsen 

af Beta(aktiver) jf. Afgørelsens bilag 3, punkt 34-38. Af tabellen fremgår det, at 

                                                      
3
 DGD har ikke fået adgang til den sidste rapport fra CEER. 
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niveauet for Beta(ek) ved en konsistent anvendelse af modellen skal ligge i 

niveauet 1,10-1,33, under forudsætning af at aktiv-beta er 0,4. Dette niveau 

ligger således betydeligt over Tilsynets 0,93, som på den baggrund må 

konkluderes at være fremkommet ved en inkonsistent og ukorrekt fastsættelse 

af betarelationerne. 

 

Konsistent estimering af egenkapital-beta 

Reference Model Egenkapital-beta 

DTE (pkt. 34 i Afg. bilag 3) Be=Ba*(1+(1-skat%)*D/E) 1,10 

ERO (pkt. 35 i Afg. bilag 3) Be=Ba*(1+(1-skat%)*D/E) 1,10 

CA (pkt. 36 i Afg. bilag 3) Be=Ba*(1+D/E) 1,33 

Grant Thornton (pkt. 38 i 

Afg.bilag 3) 

Be=Ba*(1+D/E) 1,33 

Forudsætninger ved beregning: 

Aktiv-beta = 0,4 

Skat% = 25% 

D = 70% 

E = 30% 

 

Det bemærkes endvidere, at anvendelsen af den Udvidede M&M Model, som 

Tilsynet anvender til estimeringen af Beta(ek) efter DGD’s kendskab generelt 

aldrig ses anvendt i praksis, hvilket yderligere underbygger den ovenstående 

vurdering.   

 

Sammenfattende gøres det på baggrund af ovenstående gældende, at 

fastsættelsen af Beta(ek) til 0,93 for DGD er baseret på en inkonsistent og 

fejlagtig anvendelse af modelværktøjerne til beregning af betarelationerne. 

Dette har som konsekvens, at Beta(ek) og dermed forrentningen af 

egenkapitalelementet i wacc fastsættes til en for lav værdi. Dermed er 

Afgørelsen ikke i overensstemmelse med bestemmelsen i 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 12. 

 

3. Generelle bemærkninger til niveau for WACC 

 

Som nævnt følger det af indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, at der i forhold 

til selskabets aktiver, der er idriftssat fra og med den 1. januar 2005 skal 

fastsættes en forrentningssats for det enkelte selskab som en risikofri rente 

samt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte 

selskab. Der forudsættes i den forbindelse en fremmedkapitalandel på 70 pct. 

og en egenkapitalandel på 30 pct. 

 

Bestemmelsen har stor lighed med bestemmelsen i § 10, stk. 4, som omhandler 

fastsættelsen af rentesatsen, der anvendes i forhold til nettogælden, jf. § 6, nr. 

2). Dog er denne bestemmelse baseret på en ren fremmedkapitalfinansiering, 

hvilket gør det lettere at estimere niveauet for det relevante kreditrisikotillæg, da 

dette niveau i princippet kan udledes gennem forespørgsler til potentielle 

långivere i markedet om, hvilken pris disse ville beregne sig for at stille 
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fremmedkapital til rådighed. Som det fremgår af Afgørelsen, er det i forhold til 

DGD netop denne fremgangsmåde, der har været anvendt i forbindelse med 

fastsættelsen af niveauet for det selskabsspecifikke risikotillæg efter § 10, stk. 

4. Der henvises til Afgørelsens punkt 151 ff. 

 

Tilsvarende er det også denne metode, som Tilsynet har anvendt i Afgørelsen 

ved fastsættelsen af det kreditrisikotillæg, der efter § 12 indgår i fastsættelsen 

af den samlede WACC, og som skal afspejle niveauet for forrentningen af de 70 

pct. fremmedkapital. 

 

I forhold til fastsættelsen af niveauet for forrentningen af de 30 pct. egenkapital  

efter § 12 kunne dette principielt fastsættes på samme måde, såfremt de 

faktiske og aktuelle markedsforhold kunne observeres.  

 

Imidlertid er markedet for egenkapital ikke så transparent som markedet for 

fremmedkapital, hvilket er årsagen til, at anvendelsen af CAPM modellen er en 

udbredt og anerkendt metode til fastsættelsen af egenkapitalforrentningen. 

 

Som det fremgår af Afgørelsen er anvendelsen af CAPM modellen imidlertid 

kompleks, og indebærer, at der skal træffes forskellige valg i forhold til de 

enkelte parametre, som kan have stor betydning både hver for sig, men i høj 

grad også tilsammen.  

 

De usikkerheder, der knytter sig til CAPM modellen er afspejlet i Afgørelsens, 

bilag 3, punkt 28, hvor det i forhold til beregningen af Beta(ek) er anført 

følgende: 

 

”Der findes flere modeller for beregning af Beta(ek), men ingen af dem er en 

perfekt afspejling af virkeligheden. Derfor må der vælges den model, som 

vurderes at komme nærmest på den virkelighed, som i dette tilfælde 

naturgasdistributionsselskaberne, opererer i.”    

 

Citatet fra afgørelsen illustrerer, at metoden med anvendelse af forskellige 

modeller og indlagte forudsætninger altid kun vil kunne gøre det ud for en 

tilnærmelse til virkeligheden. Dertil kommer, at der kan foretages forkerte valg 

og ske fejl i større eller mindre målestok ved anvendelsen af modellerne. 

Herved vil graden af præcision selvsagt aftage. 

 

Det er således væsentligt, at holde sig for øje, at der er tale om modeller, der 

skal afspejle virkeligheden, og at der derfor altid må foretages en vurdering af, 

om anvendelsen af modellerne fører til et retvisende resultat, når teorien 

sammenholdes med de faktiske og aktuelle markedsforhold i det omfang disse 

kan observeres.  

 

Såfremt observationer af de faktiske og aktuelle markedsforhold fører til andre 

resultater end modellerne, bør dette føre til at resultaterne fastlægges under 
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hensyntagen til de observerede markedsforhold, da disse altid må tillægges 

størst vægt.  

 

Det er DGD’s opfattelse, at et niveau for egenkapitalforrentningen på 7,03 og et 

samlet niveau for WACC’en på 3,63 pct. er langt fra den virkelighed, som 

selskabet befinder sig i.  

 

Der kan i et vist omfang rettes op på niveauet, såfremt der rettes op på de fejl, 

der er begået ved anvendelsen af CAPM modellen jf. indholdet af afsnit 2.  

 

Uafhængigt af modellerne vurderer DGD imidlertid tillige, at det vil være muligt, 

at belyse det reelle markedsniveau for såvel fremmedkapital- som 

egenkapitalforrentning og dermed et samlet wacc-niveau under hensyntagen til 

risikoforholdene i selskabet, jf. § 12. DGD er pt. i færd med at indsamle relevant 

materiale samt at indhente vurderinger fra uvildige finansielle eksperter med 

kendskab til markedspraksis bl.a. fra faktiske transaktioner af 

aktiver/virksomheder på sammenlignelige markeder. 

 

DGD vil som nævnt i afsnit 1 inden for de kommende 4 uger vende tilbage med 

et yderligere indlæg i sagen, der belyser disse forhold. 

 

4. Opsummering 

 

DGD gør sammenfattende gældende, at den i Afgørelsen fastsatte WACC, der 

skal anvendes til forrentning af aktiver idriftsat fra og med 1. januar 2005, er for 

lav og er udtryk for en forkert anvendelse af bestemmelsen i 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, stk. 1, idet det fastsatte niveau for 

egenkapitalforrentningen ikke udgør en korrekt afspejling af risikoforholdene i 

selskabet vurderet ud fra de eksisterende markedsvilkår. 

 

Det gøres herunder gældende, at Tilsynet har begået fejl og har anlagt forkerte 

antagelser ved anvendelsen af CAPM modellen med henblik på fastsættelsen 

af niveauet for egenkapitalforrentningen. 

 

Desuden gøres det gældende, at det eksisterende markedsniveau for 

egenkapitalforrentning og dermed samlet wacc under alle omstændigheder er 

højere end det niveau der er fastsat i Afgørelsen, hvilket må tillægges større 

vægt end estimater fastsat på grundlag af modeller, der aldrig vil kunne afspejle 

virkeligheden perfekt. 

 

DGD har ikke ved afgivelsen af nærværende klageskrift haft mulighed for at 

indsamle al den dokumentation, som ønskes fremlagt med henblik på at 

underbygge sin påstand og sine anbringender. Dette gælder særligt i forhold til 

afsnit 3, men også i et vist omfang i forhold til afsnit 2.  
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DGD vil derfor inden for de kommende fire uger vende tilbage med et yderligere 

indlæg i sagen til støtte for klagen. DGD beder om, at den videre proces af 

klagesagen indtil videre afventer afgivelsen heraf. 

 

 

Med venlig hilsen 

DONG Gas Distribution 

 

 

Christian Parbøl 
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Frederiksborggade 15 
1360 København K 
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Linnésgade 18, 3. sal 

1361 København K 

Tlf 3395 5785 
Fax 3395 5799 

www.ekn.dk 
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(Naturgasforsyning) 

KLAGE FRA 

OVER 

OM 

DONG Gas Distribution A/S (DGD) 

Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 

fastsættelse af indtægtsrammen for selskabet for 2014-2017 

NÆVNETS 

SAMMEN-

SÆTNING 

I SAGEN 

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan 

Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen 

Professor, cand.jur. & ph.d. Michael Gøtze 

Civilingeniør Jens Packness 

Sektionsdirektør Bente Østerbye 

NÆVNETS 

AFGØRELSE 
Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 ophæves, og sa-

gen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling for så 

vidt angår fastsættelse af WACC-forrentningen. 

DONG Gas Distribution A/S (herefter DGD eller klager) har ved klage af 27. 

november 2013 indbragt Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 om 

indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 for Energi-

klagenævnet.  

Sagens baggrund 

Gasdistributionsselskaberne har monopol på transport af gas i hver deres 

geografiske område. Markedet for distribution af gas er ikke konkurrencepræ-

get, og der skabes ikke naturlige incitamenter til effektivisering gennem kon-

kurrence mellem selskaberne. Selskaberne er derfor underlagt offentlig regu-

lering, og selskaberne har siden 1. januar 2005 været underlagt en indtægts-

rammeregulering.  

Indtægtsrammerne fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostnin-

ger, afskrivninger og forrentning ved en effektiv drift af selskaberne samt 

dækning af selskabernes omkostninger til energispareaktiviteter.  
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Det er tredje gang, at Energitilsynet udmelder indtægtsrammer for gasdistri-

butionsselskaberne. For perioden 2006-2009 traf Energitilsynet afgørelse den 

31. oktober 2005. Energiklagenævnet stadfæstede ved afgørelse af 28. marts 

2008 afgørelsen med den ændring, at effektiviseringskravet skulle fastsættes 

eksklusive nyinvesteringer. Energitilsynets udmelding af indtægtsrammer og 

effektiviseringskrav for perioden 2010-2013 blev ikke påklaget til Energikla-

genævnet. 

 

Den påklagede afgørelse 

Ved afgørelsen af 29. oktober 2013 har Energitilsynet fastsat foreløbige ind-

tægtsrammer for de tre gasdistributionsselskaber for perioden 2014-2017, jf. 

bekendtgørelse nr. 1401 af 14. december 2009 om indtægtsrammer og åb-

ningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber (indtægtsrammebekendtgø-

relsen).  

 

Indtægtsrammerne består af fem delkomponenter, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 6, stk. 1:  

 

1) en omkostningsramme til dækning af bl.a. driftsomkostninger, jf. §§ 7-

9, 

2) et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld samt forrentning og rege-

nerering af indskudskapital, jf. § 10 

3) et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 

2005, jf. §§ 11 og 12,  

4) et beløb til dækning faktiske omkostninger, jf. § 13 samt  

5) et beløb til dækning af omkostninger til energispareaktiviteter, jf. § 18, 

stk. 3.  

 

Energitilsynet har ved fastsættelsen af delelement nr. 3 anvendt WACC-

modellen (Weighted Average Cost of Capital), der er en metode til at estimere 

risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. 

WACC-modellen anvendes således til at fastsætte den samlede forrentning ud 

fra en sammenvejning af fremmedkapital og egenkapital, dvs. som et vægtet 

gennemsnit af afkastet til fremmedkapital (70 pct.) og egenkapital (30 pct.) 

korrigeret for skat, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, stk. 1. Omkost-

ningerne til egenkapital fastsættes ved anvendelse af CAPM-modellen (Capital 

Asset Pricing Model), hvis beregninger baseres på nogle parametervalg angå-

ende selskabernes egenkapitalrisiko, markedsrisikotillægget og selskabernes 

effektive skattesats. 

 

Nærværende klagesag omhandler Energitilsynets fastsættelse af delelement 

nr. 3, dvs. beløbet til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 

2005, nærmere bestemt Energitilsynets konkrete anvendelse af henholdsvis 
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WACC- og CAPM-modellen, herunder de parametervalg, som Energitilsynet 

har foretaget i den forbindelse.  

 

Klagen til Energiklagenævnet 

DGD har ved klage af 27. november 2013 påklaget Energitilsynets afgørelse af 

29. oktober 2013 med påstand om, at Energiklagenævnet skal hjemvise sagen 

med henblik på, at Energitilsynet fastsætter en højere WACC. 

 

Klager anfører, at naturgasdistributionsselskaberne ifølge indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 12, skal kompenseres for at stille kapital til rådighed for ak-

tiver idriftsat fra og med 1. januar 2005. Kompensationen består af en for-

rentning, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab, og der 

forudsættes en fremmedkapitalandel på 70 pct. og en egenkapitalandel på 30 

pct.  

 

Klager anfører hertil, at WACC-modellen, der fastsætter den samlede forrent-

ning ud fra en sammenvejning af forrentning af henholdsvis fremmedkapital 

og egenkapital, i praksis er accepteret som en egnet metode til at estimere ri-

sikotillæg og den samlede kompensation på aktuelle markedsvilkår. Efter kla-

gers opfattelse er den af Energitilsynet fastsatte WACC imidlertid for lav, hvil-

ket efter klagers opfattelse er udtryk for en forkert anvendelse af indtægts-

rammebekendtgørelsens § 12, stk. 1.  

 

Klager anfører endvidere, at bestemmelsen har stor lighed med indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 10, stk. 4, som omhandler fastsættelse af den rente-

sats, der anvendes i forhold til nettogælden, jf. § 6, nr. 2, der dog er baseret 

på en ren fremmedkapitalfinansiering. Klager anfører, at fastsættelse af ren-

tesatsen (herunder det relevante kreditrisikotillæg) er lettere i forhold til net-

togælden, idet dette niveau i princippet kan udledes gennem forespørgsler til 

potentielle långivere i markedet. Denne fremgangsmåde har da også været 

anvendt i forbindelse med fastsættelsen af niveauet for det selskabsspecifikke 

risikotillæg efter § 10, stk. 4, jf. afgørelsens punkt 151 ff. 

 

Klager bemærker, at Energitilsynet har anvendt den samme metode ved fast-

sættelse af det kreditrisikotillæg, der efter § 12 indgår i fastsættelsen af den 

samlede WACC, og som skal afspejle niveauet for forrentningen af de 70 pct. 

fremmedkapital. Fastsættelse af forrentningsniveauet for egenkapital kunne 

principielt foregå på samme måde, såfremt de faktiske og aktuelle markeds-

forhold kunne observeres. Imidlertid er markedet for egenkapital ikke så 

transparent som markedet for fremmedkapital, og anvendelsen af CAPM-

modellen er derfor en udbredt og anerkendt metode til fastsættelse af egenka-

pitalforrentningen. 
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Klager er enig med Energitilsynet i, at den del af WACC'en, der angår egenka-

pitalforrentningen, kan fastlægges ud fra CAPM-modellen. Men det er væsent-

ligt, at modellen afspejler virkeligheden. Der må derfor altid foretages en vur-

dering af, om anvendelsen af modellerne fører til et retvisende resultat, når 

teorien sammenholdes med de faktiske og aktuelle markedsforhold i det om-

fang, disse kan observeres. Såfremt observationer af de faktiske og aktuelle 

markedsforhold fører til andre resultater end modellerne, bør dette føre til, at 

resultaterne fastlægges under hensyntagen til de observerede markedsfor-

hold, som altid må tillægges størst vægt.  

 

Klager fremhæver, at anvendelsen af CAPM-modellen er kompleks, og at mo-

dellen indebærer, at der skal træffes forskellige valg i forhold til de enkelte pa-

rametre, som kan have stor betydning både hver for sig, men i høj grad også 

tilsammen. Denne usikkerhed er også nævnt i tilsynets afgørelse, jf. bilag 3, 

punkt 28. 

 

Klager mener ikke, at Energitilsynet har fastsat et niveau for egenkapitalfor-

rentning, der korrekt afspejler risikoforholdene i selskabet vurderet ud fra de 

aktuelle markedsvilkår. Fastsættelse af en for lav egenkapitalforrentning in-

debærer, at den samlede WACC fastsættes for lavt.  

 

Klager kan tilslutte sig Energitilsynets anvendelse af WACC-modellen for så 

vidt angår de elementer, der knytter sig til fremmedkapitalandelen. Men ni-

veauet for egenkapitalforrentningen på 7,03 pct. før skat og et samlet niveau 

for WACC’en på 3,63 pct. er langt fra den virkelighed, som selskabet befinder 

sig i. Forrentningssatsen er for lav i forhold til det eksisterende markedsni-

veau for egenkapitalforrentning, som bør tillægges større vægt end estimater, 

der er fastsat på grundlag af nogle modeller, der aldrig vil kunne afspejle vir-

keligheden perfekt.  

 

Ifølge klager kan der i et vist omfang rettes op på niveauet, såfremt der rettes 

op på de fejl, der er begået ved anvendelsen af CAPM-modellen. Det anføres, 

at Energitilsynet har anvendt de konkrete elementer i modelværktøjerne in-

konsekvent og fejlagtigt, og at dette også fører til fastsættelse af for lave vær-

dier. 

 

Til støtte for påstanden om fastsættelse af en højere WACC-rente har klager 

navnlig fremført følgende synspunkter:  

 

Fastsættelse af markedsrisikopræmien og den risikofri rente: 

 

 DGD gør gældende, at Energitilsynets fastsættelse af markedsrisiko-

præmien til 4,75 pct. er for lav. Det korrekte niveau for markedsrisi-

kopræmien bør ligge på ca. 6-7 pct., og klager henviser til, at dette er 
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dokumenteret gennem indhentning af vurderinger fra en række revisi-

onshuse i Danmark, der anvender markedsrisikopræmie i WACC-

modeller i praksis.  

 

 Klager anfører, at markedsrisikopræmien ikke er selskabsspecifik, 

hvilket også fremgår af afgørelsens bilag 3, punkt 42: ”Markedsrisiko-

tillægget afspejler det merafkast en investor kræver ved investering i en 

risikofyldt gennemsnitlig markedsportefølje sammenholdt med en risiko-

fri investering. Denne risiko er ikke selskabsspecifik, men knytter sig til 

markedet som helhed.” Denne beskrivelse kan DGD tilslutte sig.  

 

 Det fremgår imidlertid af afgørelsen, at Energitilsynet reelt har anlagt 

en tilgang for fastsættelsen af niveauet for markedsrisikopræmien, 

som er i strid med definitionen, jf. afgørelsens bilag 4, side 20 nederst. 

Energitilsynet har således anført: ”Sekretariatet for Energitilsynet be-

mærker, at markedsrisikopræmien bør være lavere for forsyningsvirk-

somheder, specielt i krisetider, hvor placering af kapital må antages at 

være mere risikoavers. Sekretariatet finder, at placeringer i forsynings-

virksomheder synes at være mere sikker end alternative placeringer. 

Sekretariatet finder derfor ikke, at markedsrisikopræmien for forsy-

ningsvirksomheder bør ligge på niveau med det øvrige marked.”  

 

 Denne vurdering er ifølge klager i modstrid med citatet fra afgørelsens 

bilag 3, og dette er udtryk for en fejlagtig anvendelse af de elementer, 

der indgår i CAPM-modellen, som afspejler en misforståelse af forhol-

det mellem de to hovedelementer i modellen. Markedsrisikopræmien 

udtrykker det ikke-selskabs-specifikke krav til merafkast som en inve-

stor kræver ved investering i en risikofyldt gennemsnitlig markedspor-

tefølje sammenholdt med en risikofri investering, medens modellens 

beta(aktiver) udtrykker den sektorspecifikke risiko.  

 

 I afgørelsens bilag 3, punkt 43, vurderer Energitilsynet, at det ikke er 

meningsfyldt at sammenligne markedsrisikotillæg med andre uden-

landske regulatorer. Energitilsynet har imidlertid alligevel reelt ind-

draget de markedsrisikotillæg, som er blevet fastsat af regulatorer i 

andre EU-lande. Der henvises til afgørelsens bilag 3, punkt 52, og til 

bilag 4, side 21 øverst. Sidstnævnte sted fremgår det, at Energitilsynet 

alligevel har tillagt niveauerne fastsat af de øvrige regulatorer i EU stor 

vægt.  

 

 Klager gør gældende, at markedsrisikopræmien skal fastsættes ud fra 

den beskrivelse, som fremgår af afgørelsens bilag 3, punkt 42, og såle-

des skal afspejle det merafkast, som en investor vil kræve ved investe-

ring i en gennemsnitlig risikofyldt markedsportefølje set i forhold til en 
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risikofri investering. Eftersom markedet for investeringer og placering 

af kapital er globalt og ikke begrænses af nationalstater, bør der an-

lægges et international perspektiv ved vurderingen, og der er ikke 

grundlag for alene at fokusere på Danmark som tilkendegivet i afgørel-

sens bilag 3, punkt 43. Når markedet for kapital ikke begrænses af 

landegrænser, vil det være i strid med bestemmelsen i § 12 at anlægge 

et kunstigt snævert fokus ved alene at inddrage estimater fra Dan-

mark. Desuden følger Energitilsynet ikke sin egen linje, idet der læg-

ges vægt på de markedsrisikopræmier fastsat af andre europæiske re-

gulatorer.  

 

 DGD er enig i, at der kan inddrages vurderinger af niveau for mar-

kedsrisikopræmien fra andre lande, men DGD mener ikke, at det skul-

le have nogen særlig relevans at inddrage niveauer for markedsrisiko-

præmien fastsat af andre europæiske energiregulatorer. 

 

 Det er antaget i teorien, at der skal anvendes aktuelle niveauer for den 

risikofri rente og for markedsafkastet. Dette skal ses i sammenhæng 

med, at CAPM-modellen, som det fremgår af afgørelsen, bilag 3, punkt 

4, har følgende formel: 

 

r(ek)aktuel =  r(f)aktuel + beta(ek) x (r(m)aktuel – r(f)aktuel) 

hvor,  

r(f)aktuel, angiver den aktuelle risikofri rente  

(r(m)aktuel – r(f)aktuel), angiver den aktuelle markedsrisikopræmie  

 

 Den risikofri rente indgår to steder i formlen, og i forhold til det første 

led i formlen, har Energitilsynet fastsat den risikofri rente ud fra det 

aktuelle meget lave renteniveau, jf. afgørelsens bilag 3, punkt 17-20.  

 

 Det fremgår af afgørelsens bilag 3, punkt 44-53, samt af afgørelsens 

punkt 179, at der i forhold til de sidste led i CAPM-formlen anvendes 

historiske og i forhold til i dag lave niveauer som grundlag. Det inde-

bærer, at der i den samme formel anvendes såvel et aktuelt som et hi-

storisk niveau for den risikofri rente. Tilsynet anvender derved fejlag-

tigt ikke metoden konsistent, og egenkapitalforrentningen er derfor 

fastsat for lavt. DGD gør gældende, at det er det aktuelle niveau for 

den risikofri rente, der bør anvendes, og er enig med Energitilsynet på 

dette punkt, jf. afgørelsens bilag 3, punkt 17-18.  
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 Markedsrisikopræmien skal således afspejle den aktuelle fremtidige 

forventning til markedsafkast for at sikre konsistent brug af niveauet 

for den risikofri rente, som ligeledes er baseret på aktuelle fremtidige 

afkast. Dette beskrives af professor i finansiering, Damodaran, som 

“The dynamic valuation” i publiceringen Risk free Rates and value: 

Dealing with historically low risk free rates, 30. september 2011. Den 

af Energitilsynet anvendte metode, hvor aktuelle risikofri renter an-

vendes i sammenhæng med observationer af markedsrisikopræmier 

med udgangspunkt i historiske niveauer, omtales af samme professor 

som ”den dysfunktionelle metode”.  

 

 Ved anvendelse af den korrekte metode gør klager gældende, at ni-

veauet for markedsrisikopræmien i 2013 udgør 6-7 pct., hvilket er do-

kumenteret gennem indhentning af udtalelser fra en række revisions-

huse i Danmark. 

 

Fastsættelse af beta: 

 

 Den systematiske andel af et selskabs specifikke risiko knyttet til 

egenkapitalen udtrykkes i CAPM-modellen ved beta(ek). Da denne 

værdi imidlertid ikke direkte kan udledes via markedsanalyser anven-

des som beskrevet i afgørelsens bilag 3, punkt 25-27, ugearede be-

ta(aktiver) til sammenligning mellem selskaber. Derefter anvendes en 

model (beta-relation) for at udlede beta(ek). 

 

 I afgørelsen har Energitilsynet fastsat beta(aktiver) til 0,40, og beta(ek) 

er i forhold til DGD fastsat til 0,93 på grundlag af anvendelse af den 

såkaldte Miller & Mogliani model, med tillæg af systematisk risiko ved 

fremmedkapital (”udvidet M&M-model”). 

 

 DGD gør gældende, at den fastsatte værdi for beta(aktiver) på 0,40 er 

for lav, da den ikke tager højde for alle de risici, som DGD er ekspone-

ret overfor. Dermed bliver beta(ek) for lav, da højere beta(aktiver) med-

fører højere beta(ek).  

 

 Det er afgørende for beregningen af forholdet mellem beta(aktiver) og 

beta(ek), til brug for den selskabsspecifikke gearing af beta(ek) fra 

ugearede beta(aktiver), at der anvendes den samme betarelation, som 

oprindelig blev anvendt til at estimere værdien af beta(aktiver). Det vil 

give en forkert værdi af beta(ek), hvis ikke den samme model benyttes 

til først at estimere beta(aktiver) og herefter til at geare denne, så den 

afspejler selskabets specifikke kapitalstruktur.  
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 DGD har påpeget, at fremtiden for gasdistributionsvirksomheder i 

Danmark langt fra er så sikker som for andre forsyningsvirksomheder, 

hvilket skyldes faldende afsætning og energipolitiske tiltag for afvikling 

af brugen af fossile brændsler, herunder naturgas. Danmark har såle-

des en klar energipolitisk målsætning om at afvikle anvendelsen af na-

turgas på et tidspunkt, hvor afskrivning/forrentning af nye investerin-

ger i gasnettet knapt er tilendebragt.  

 

 DGD er ikke uenig i tilsynets bemærkninger i bilag 4, side 20 om, at 

det ikke er afgørende, om fossile brændsler udfases, men det afgøren-

de er udviklingen med hensyn til brugen af distributionsnettet. De to 

forhold er dog nært forbundne, og den fremtidige anvendelse af distri-

butionsnettet er dermed usikker. Det udgør en risiko, som skal indgå i 

vurderingen af fastsættelsen af niveauet for beta(aktiver). DGD er ikke 

enig i, at der de førstkommende fire år ikke er tale om ændringer i 

brugen af naturgasdistributionsnettet, der er så markant forringende, 

at det skulle give anledning til en yderligere ændring af beta(aktiver). 

Når der er tale om investeringer, der rækker meget længere ud i frem-

tiden end fire år, vil det ikke være korrekt alene at indregne risikoen 

vurderet ud fra de førstkommende fire år. 

 

 Det fremgår af afgørelsens bilag 3, at niveauet for beta(aktiver) pri-

mært er fastsat med henvisning til referencer til andre europæiske re-

gulatorer. Eftersom de politiske målsætninger og planer for udfasning 

af naturgassen i Danmark er enestående i forhold til andre europæi-

ske lande, eksisterer der et risikoelement for de danske gasdistributi-

onsselskaber, der ikke er afspejlet i de europæiske niveauer, som 

Energitilsynet henviser til. Derfor skal indregnes et tillæg til niveauet 

for beta(aktiver), når det omsættes til danske forhold. 

 

 Klager henviser til transaktionen, hvor Energinet.dk overtog ti regiona-

le eltransmissionsnet fra de hidtidige ejere, jf. tilsynets tilkendegivelse 

af 29. januar 2013. Det fremgår af tilkendegivelsens punkt 36, at be-

ta(aktiver) i sagen er estimeret til 0,38. Dette er meget tæt på at svare 

til det niveau på 0,40, som tilsynet har fastsat i nærværende afgørelse, 

selvom eltransmission må anses som en markant mere sikker forret-

ning end naturgasdistributionsvirksomhed. Klager gør derfor gælden-

de, at de ekstra risici, der eksisterer i forhold til gasdistribution, bør 

give sig udslag i et højere niveau for beta(aktiver). 

 

Manglende konsistens ved beregning af betaværdier: 

 

 Klager har anført, at der i Energitilsynets afgørelse ikke er konsistens i 

modelvalg ved beregning af betaværdier. I finansieringsteorien benyt-
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tes den såkaldte betarelation i forbindelse med CAPM-modellen til at 

bestemme den specifikke risiko i en sektor og i et selskab i sammen-

ligning med risikoen i andre sektorer og selskaber. Betarelationen skal 

gøre alle selskaber sammenlignelige ved at bestemme deres ’systemati-

ske’ risiko, hvis alle selskaber var finansieret 100 pct. med egenkapi-

tal. Dette sammenligningstal kaldes for beta(aktiver), og relationen be-

nyttes til at bestemme risikoen ved egenkapital i det enkelte selskab 

ved at tage højde for selskabets specifikke kapitalstruktur. 

 

 Klager anfører, at det ved estimeringen af beta(ek) er vigtigt for konsi-

stensen - og for at undgå forkerte estimater baseret på metodefejl - at 

anvende den samme betarelation. Dette gælder både, når sammenlig-

nelige selskabers specifikke risiko gøres sammenlignelig ved estime-

ring af beta-aktiv, og når beta-aktiv for det specifikke selskab derefter 

skal omdannes til beta(ek) for at afspejle selskabets specifikke kapital-

struktur. 

 

 I afgørelsen har Energitilsynet først fastsat en værdi for beta(aktiver) 

på 0,40 baseret på en række referencer. Ved hjælp af den udvidede 

M&M-model har Energitilsynet herefter udledt værdien for beta(ek), 

som er fastsat til 0,93. 

 

 Klager gør hertil gældende, at det er afgørende for rigtigheden af fast-

sættelsen af beta(ek), at der i fastsættelsen af beta(aktiver) til 0,40 er 

taget udgangspunkt i referencer, som anvender samme model for fast-

sættelsen af beta(aktiver), som benyttes i næste led ved fastsættelsen 

af beta(ek).  

 

 Klager konstaterer ved gennemgang af fire ud af de fem referencer, 

som Energitilsynet bygger fastsættelsen af beta(aktiver) til 0,40 på, at 

ingen af disse referencer benytter tilsynets betarelation. Referencerne 

tillægger heller ikke systematisk risiko på gælden. Dette gælder også 

tilsynets reference til fastlæggelse af WACC for varmeforsyningsvirk-

omheder i afgørelse af 26. juni 2012 om forrentning af indskudskapi-

tal 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S, jf. bilag 3, punkt 

38. 

 

 Klager gør gældende, at niveauet for beta(ek) ved en konsistent anven-

delse af modellen skal ligge i niveauet 1,10-1,33 under forudsætning 

af, at aktiv-beta er 0,40. Dette niveau ligger således betydeligt over til-

synets 0,93, som på den baggrund må konkluderes at være fremkom-

met ved en inkonsistent og ukorrekt fastsættelse af betarelationerne. 

Klager mener endvidere ikke, at den udvidede M&M-model, som Ener-
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gitilsynet har anvendt til estimeringen af beta(ek), generelt ses anvendt 

i praksis.  

 

 Klager anfører, at den inkonsistente og fejlagtige anvendelse af model-

værktøjerne i forbindelse med beregningen af betarelationerne har som 

konsekvens, at beta(ek) - og dermed forrentningen af egenkapitalele-

mentet i WACC - fastsættes til en for lav værdi.  

 

Klager er i replik af 24. januar 2014 fremkommet med supplerende bemærk-

ninger til klagen og har samtidig fremsendt rapporter fra henholdsvis KPMG, 

PWC og professor Ken L. Beckmann. Klager vil med replikken dokumentere, 

at markedsniveauet for egenkapitalforrentning og WACC er væsentligt højere 

end de niveauer, som Energitilsynet har fastsat, underbygge de fremførte kla-

gepunkter om Energitilsynets fejl ved anvendelsen af CAPM-modellen samt 

kommentere og tilbagevise Energitilsynets bemærkninger af 17. december 

2013. 

 

Klager gør følgende synspunkter gældende: 

 

Energitilsynets skønsmæssige beføjelser: 

 

 Klager anfører, at Energitilsynet har fejlbedømt omfanget af sine 

skønsmæssige beføjelser, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, 

stk. 1. Klager mener, at bestemmelsen skal forstås således, at renteni-

veauet regulatorisk skal fastsættes, så det svarer til markedsniveauet 

både i forhold til forrentning af fremmedkapital og egenkapital. Det 

eneste, der i den forbindelse er lagt fast, er en fremmedkapitalandel på 

70 pct. og en egenkapitalandel på 30 pct.. 

 

 Energitilsynet har lagt de aktuelle markedsniveauer til grund ved fast-

sættelse af den regulatoriske fremmedkapitalforretning. For fremmed-

kapitalforrentningen er det efter klagers opfattelse dog også relativt 

enkelt at observere og fastsætte markedsniveauerne. Denne frem-

gangsmåde kan principielt også anvendes til fastsættelse af niveauet 

for egenkapitalforrentning, såfremt de faktiske aktuelle markedsfor-

hold på tilsvarende vis kan observeres. Da dette imidlertid ikke er til-

fældet, kan der anvendes modelværktøjer, som f.eks. CAPM-modellen.  

 

CAPM-modellen: 

 

 Klager fremhæver de vedlagte rapporter som dokumentation for, at 

Energitilsynets fastsættelse af niveauet for egenkapitalforrentning lig-

ger i et markant lavere niveau end de aktuelle markedsvilkår. I Energi-

tilsynets afgørelse er egenkapitalforrentningen således fastsat til 7,03 
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pct., mens de tre rapporter kommer frem til en forrentning i niveauet 

14,9-16,1 pct. Dette fører til, at rapporterne kommer frem til en mar-

kant højere WACC (6,1-6,4 pct.) end den, Energitilsynet har fastsat 

(3,63 pct.). 

 

 Det er klagers opfattelse, at Energitilsynet ved anvendelsen af CAPM-

modellen har truffet en række valg, der ikke er udtryk for gængs prak-

sis, og som samlet set fører til et fejlagtigt resultat.  

 

Markedsrisikopræmien og den risikofri rente: 

 

 Klager konstaterer, at de fremlagte rapporter estimerer en markedsri-

sikopræmie i niveauet 7-8 pct., mens Energitilsynet kun har fastsat 

dette til 4,75 pct. 

 

 Det gøres som tidligere gældende, at niveauet for markedsrisikopræ-

mien er universelt, og at det er en fejl, at Energitilsynet har fastsat en 

lavere markedsrisikopræmie end markedsniveauet under henvisning 

til, at DGD er et forsyningsselskab, det vil sige en segmenteret mar-

kedsrisikopræmie. Under henvisning til den fremlagte rapport fra pro-

fessor Ken Bechmann, fremhæver DGD, at Energitilsynets opfattelse 

af markedet som segmenteret skulle begrunde en lavere markeds risi-

kopræmie hverken er funderet i teori eller praksis.  

 

 Det gøres som tidligere gældende, at Energitilsynet fejlagtigt har sam-

menblandet historiske observationer for markedsrisikotillæg med det 

aktuelle niveau for den risikofri rente. Energitilsynet har anvendt refe-

rencer fra perioden 2002-2008, selvom der findes nyere data vedrø-

rende niveauet for markedsrisikopræmien. 

 

 Klager gøres som tidligere gældende, at sammenblandingen af histori-

ske observationer vedrørende markedsrisikopræmien og aktuelle ni-

veauer for den risikofri rente er problematisk, idet der henvises til bl.a. 

professor Ken Bechmanns rapport, hvor det anføres, at markedsrisi-

kopræmien i de seneste år er vokset i takt med faldet i niveauet for 

den risikofri rente. 

 

 Klager henviser til, at det overordnede niveau for markedsrisikopræ-

mien er 5,81 pct. når der tages udgangspunkt i, at den risikofri rente 

opgøres på grundlag af en femårig statsobligation. Under henvisning 

til rapporterne fra KPMG og PWC anfører klager, at det vil være normal 

praksis at justere niveauerne til aktuelle markedsforhold, og at inve-

stor kræver kompensation for risici, der ikke er inkluderet i CAPM-

modellens teoretiske elementer. Det korrekte niveau for markedsrisi-
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kopræmien er således 7,81 pct., inklusiv et generelt risikotillæg på 2 

%. Det fremgår således af PWC's rapport, at det må anses for gængs 

markedspraksis at anvende et tillæg på 1,5-2,5 pct. til den teoretisk 

beregnede WACC. 

 

Manglende konsistens ved beregning af betaværdier mv. 

 

 Klager anfører i replikken, at den anvendte M&M-model, hvorved be-

ta(ek) fastsættes til 0,93, er forkert set i forhold til den regulatorisk 

fastlagte kapitalstruktur og den gængse markedspraksis. 

 

 Energitilsynets fastsættelse af beta(aktiver) er som før nævnt udtryk 

for en inkonsistent anvendelse af CAPM-modellen, idet referencerne 

ikke anvender samme model som tilsynet. Endvidere er den efterføl-

gende fastsættelse af beta(ek) til 0,93 ved hjælp at den udvidede M&M-

model ikke korrekt, idet den udvidede M&M-model antager, at der er 

en risiko forbundet med gælden (beta(fk)>0). Klager gør gældende, at 

alle Energitilsynets referencer har benyttet sig af modeller, hvor der 

ikke er indregnet beta på fremmedkapital (beta(fk)=0).  

 

 Klager nævner hertil anvendelse af Harris & Pringle-modellen uden sy-

stematisk risiko på gælden som en mere egnet model end den udvide-

de M&M-model. 

 

 Klager gør gældende, at uanset om den af Energitilsynet valgte model 

anvendes konsistent, eller om der i stedet anvendes Harris & Pringle-

modellen, vil dette medføre en langt højere selskabsspecifik beta(ek) 

end 0,93 pct. 

 

Den 9. april 2014 har DGD fremsendt sine afsluttende bemærkninger, som er 

opsummeres i følgende fire punkter: 

 

 Energitilsynets fastsatte niveau for markedsrisikopræmien på 4,75 

pct. er for lavt, hvilket skyldes fejl ved anvendelsen af CAPM-modellen. 

Det lave niveau skyldes, at Energitilsynet fejlagtigt har foretaget fra-

drag i niveauet for markedsrisikopræmien under henvisning til, at 

DGD er et forsyningsselskab, og derudover Energitilsynets sammen-

blanding af aktuelle og historiske niveauer for henholdsvis den risiko-

fri rente og niveauet for markedsrisikotillægget.  

 

 Det estimerede niveau på 0,93 for den selskabsspecifikke be-

ta(egenkapital) er ikke retvisende, og det skyldes den fejl, som Energi-

tilsynet har begået ved manglende konsistens i anvendelsen af model-

lerne for beregning af betarelationerne. En konsistent anvendelse af 
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modellerne ved beregning af betarelationer vil føre til en værdi på be-

ta(egenkapital) på i hvert fald et niveau på 1,22 – 1,25. 

 

 Det korrekte markedsniveau for værdien af beta(egenkapital) bør ligge 

i spændet 1,38 – 1,44, da dette vil være resultatet af at anvende Harris 

& Pringle, som vil være korrekt at anvende dels under hensyntagen til 

den regulatorisk fastsatte kapitalstruktur på 70-30, og dels fordi det 

er udtryk for praksis i markedet at anvende modeller, som ikke anta-

ger systematisk risiko på gælden. 

 

 Disse fejl har ført til fastsættelsen af et niveau for egenkapitalforrent-

ningen, som ligger langt under niveauet for de aktuelle markedsfor-

hold. 

 

Energitilsynets udtalelse til klagen 

Energitilsynet har den 17. december 2013 fremsendt bemærkninger til DGDs 

klage. Energitilsynet har anført, at tilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 bør 

stadfæstes i sin helhed. Energitilsynet har bemærket, at det er tredje gang, at 

Energitilsynet har udmeldt indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne, 

og at afgørelsen indeholder en fastsættelse af WACC for alle tre distributions-

selskaber, hvor parametervalgene er enslydende. DGD er imidlertid det eneste 

selskab, der har påklaget afgørelsen.  

 

Det er Energitilsynets opfattelse, indtægtsrammebekendtgørelsen tillægger 

Energitilsynet en relativ vid skønsbeføjelse i forbindelse med fastsættelse af 

forrentning for både nye aktiver og nettogæld. Indtægtsrammebekendtgørel-

sen fastsætter således alene, jf. § 12, stk. 3, at Energitilsynet efterfølgende of-

fentliggør det beslutningsgrundlag, der er anvendt ved fastsættelse af forrent-

ningssatsen.  

 

Energitilsynet har til støtte for påstanden om stadfæstelse af afgørelsen navn-

lig anført følgende synspunkter: 

 

Beregning af WACC 

 

 Når det i afgørelsen fremgår, at markedsrisikotillægget ikke er sel-

skabsspecifikt, men knytter sig til markedet som helhed, er der tale 

om et segmenteret marked. Segmenterede markeder betyder, at det 

samlede marked er opdelt i mindre selvstændige markeder bestående 

af brancher med ens karakteristika. Energitilsynet er derfor ikke enigt 

i klagers synspunkt om, at en investering i et gasdistributionsselskab 

skal sammenlignes med en investering i et gennemsnit, hvor alle typer 

investeringer kan indgå, og at markedsrisikopræmien skal fastsættes 

med udgangspunkt heri. Det er derimod Energitilsynets vurdering, at 
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det er rimeligt at antage, at en investor vil vælge at placere sin investe-

ring i virksomheder i sammenlignelige brancher/markeder. Sekretari-

atet for Energitilsynet finder således ikke, at et markedsrisikotillæg for 

en forsyningsvirksomhed skal fastlægges med udgangspunkt i det 

samlede marked, men med udgangspunkt i et segmenteret marked 

bestående af sammenlignelige brancher.  

 

 Det præciseres endvidere, at når det i afgørelsen fremgår, at det ikke 

er meningsfuldt at sammenligne markedsrisikotillæg med andre uden-

landske regulatorer, fordi opgørelserne kan indeholde betydelige for-

skelle, så betyder dette, at markedsrisikotillægget ikke direkte og ude-

lukkende kan baseres på udenlandske regulatorers fastsættelse heraf. 

Imidlertid finder Energitilsynet ikke, at dette udelukker, at der kan 

inddrages erfaringer fra udlandet for at underbygge fastsættelsen af 

markedsrisikopræmien. Dette er reelt også det, som markedsrisikotil-

læggene hos de udenlandske regulatorer hovedsageligt er anvendt til, 

idet de underbygger den tendens, som er set hos hovedkilderne. En 

udeladelse af sammenligningen til de udenlandske regulatorer ville så-

ledes have foranlediget det samme niveau for markedsrisikopræmien. 

 

 Energitilsynet er enigt i, at markedsrisikotillægget principielt bør fast-

sættes på et aktuelt niveau for markedsrenten. Energitilsynet bemær-

ker imidlertid, at dette i praksis må gøres ved at kigge på historiske 

data og tillægge de seneste observationer større vægt end observatio-

ner, der ligger længere tilbage. Denne metode bør anvendes for derved 

at fastsætte markedsrisikopræmien på et så aktuelt niveau som mu-

ligt, dog uden at midlertidige udsving i markedsrisikopræmien får til-

lagt en uhensigtsmæssig vægtning, idet den fastsatte markedsrisiko-

præmie anvendes til at fastsætte WACC for en fireårig periode. Denne 

metode har Energitilsynet anvendt, og således netop justeret markeds-

risikopræmien op på baggrund af analyser af, at markedsrisikopræmi-

en har vist en konstant til svagt opadgående tendens i de senere år. 

Det fastholdes derfor, at fastsættelsen af markedsrisikopræmien ligger 

på et retvisende niveau. 

 

 Energitilsynet gør sammenfattende gældende, at niveauet for WACC’en 

er rimeligt i forhold til de faktiske forhold i markedet. Set i forhold til 

den foregående reguleringsperiode, hvor klagers WACC var fastsat til 

6,05 pct. synes et fald til 3,63 pct. ikke urimeligt i lyset af den øvrige 

renteudvikling i perioden. Siden fastsættelsen af WACC for regule-

ringsperioden 2009-2013 er det generelle renteniveau således reduce-

ret markant, og reduktionen af WACC anses derfor for rimelig og en 

naturlig følge heraf.   
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Niveau for beta(aktiver) 

 

 I relation til DGDs påstand om, at beta(aktiver) bør fastsættes højere 

som følge af større usikkerhed vedr. brugen af gas og dermed gasdi-

stributionsnettet i forhold til de lande, der sammenlignes med, fast-

holder Energitilsynet de bemærkninger, der allerede er givet hertil, jf. 

bilag 4 til afgørelsen.  Det bemærkes yderligere, at beta(aktiver) i afgø-

relsen netop er sat op fra 0,35 til 0,40 bl.a. som følge af de af DGD 

nævnte årsager.  

 

 Energitilsynet er opmærksom på de politiske tilkendegivelser om, at 

anvendelsen af naturgas skal være udfaset i 2035, men tilsynet finder, 

at 2035 ligger så langt ude i fremtiden (22 år), at det forekommer 

præmaturt at foretage forhøjelser af beta(aktiver) på baggrund heraf. 

Det bemærkes i øvrigt, at beta(aktiver) genvurderes i 2017, hvor beho-

vet for ændringer igen vil blive vurderet.  

 

Inkonsistens i modelberegning 

 

 Risikoen for aktiverne (beta(aktiver)) er konstant og udgør summen af 

risikoen for egenkapital og fremmedkapital i forhold til fordelingen af 

gæld og egenkapital. Er der ingen risiko for fremmedkapitalen, er risi-

koen for aktiverne lig med risikoen på egenkapital i forhold til forde-

lingen mellem gæld og egenkapital. Hele risikoen ligger således på 

egenkapitalen. 

 

 Når der vurderes at være en risiko på fremmedkapitalen, er det et ud-

tryk for, at långiverne går ind og tager en del af risikoen fra ejerne, 

hvilket medfører et fald i egenkapitalrisikoen. Samlet set er risikoen på 

aktiverne uændret.  

 

 Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Energitilsynets beta-

relation vil være magen til den af DGD anførte i det tilfælde, hvor 

gældsrisikoen antages at være ikke-eksisterende (beta(fk)=0).  

 

 Energitilsynet vurderer imidlertid, at der er en risiko forbundet med 

gælden. Dette skyldes, at det ikke findes realistisk, at gælden i en si-

tuation, hvor långiver bidrager med 70 pct. af kapitalen, vil være risi-

kofri. Dette underbygges af, at renten på fremmedkapital er højere end 

den risikofri rente, hvilket pr. definition implicerer en gældsrisiko. Til-

stedeværelsen af en fremmedkapitalrisiko betyder, at egenkapitalrisi-

koen falder, når risikoen på aktiverne er konstant. 
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 Tilstedeværelsen af gældsrisiko er en naturlig del af almindelig sel-

skabsdrift. En anvendelse af den kortere beta-relation uden fremmed-

kapitalrisiko er efter Energitilsynets opfattelse en forsimplet version. 

Anvendelsen af den forsimplede version medfører ikke, at den samlede 

risiko for aktiverne i disse lande (bilag 3, pkt. 33-37) er vurderet lave-

re, idet risikoen på aktiverne er konstant, og der er således alene tale 

om, hvordan risikoen fordeles mellem egen- og fremmedkapital. 

 

 Som det er tilfældet med fastsættelsen af markedsrisikopræmien, fin-

der Energitilsynet, at der kan inddrages erfaringer fra udlandet i fast-

sættelse af beta-relationer. I den konkrete fastsættelse har praksis i 

andre lande dog ikke haft den afgørende betydning for vurderingen af 

danske naturgasdistributionsselskaber. 

  

 Energitilsynet er ikke enigt i, at årsagen til, at andre landes niveauer 

for egenkapitalrisiko (beta(ek)) med samme værdi af betaaktiver ligger 

over det af Energitilsynet beregnede niveau, er, at Energitilsynets be-

ta(ek) er fremkommet ved en inkonsistent og ukorrekt anvendelse af 

beta-relationerne. Energitilsynet er således ikke enigt med klager i, at 

det er inkonsistent, at værdien for betaaktiver fastlægges på samme 

niveau som i andre lande, hvor der ikke vurderes at være en risiko på 

gælden. Risikoen på aktiverne er konstant, uanset om der er risiko på 

gæld eller ej. 

 

 Energitilsynet bemærker endvidere, at beta-relationen med anvendelse 

af en gældsrisiko i praksis tidligere har været anvendt af Energitilsy-

net i forbindelse med tilkendegivelse af 20. juni 2011 om tariffer og 

adgangsvilkår til det danske opstrømssystem i Nordsøen (j.nr. 

4/0806-0300-0013), hvor gældsrisikoen ligeledes er fastlagt til 0,1. 

Afgørelsen blev stadfæstet af Energiklagenævnet i afgørelse af 7. okto-

ber 2013. 

 

 Det bemærkes endvidere, at ovennævnte metode (beta-relation) med 

tilstedeværelsen af en risiko på gælden ligeledes har været anvendt af 

Energitilsynet ved fastlæggelse af indtægtsrammer for naturgasdistri-

butionsselskaberne for reguleringsperioderne 2006-2009 og 2010-

2013, uden at dette har givet anledning til klager fra selskaberne.  

 

 Energitilsynets afgørelse om indtægtsrammer for 2006-2009 blev på-

klaget i 2005, hvor klager(ne) fandt fastsættelsen af niveauet for 

WACC’en for lav. Energiklagenævnet stadfæstede den 28. marts 2008 

Energitilsynets afgørelse. 
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Den 11. marts 2014 har Energitilsynet fremsendt sine afsluttende bemærk-

ninger: 

 

 Overordnet er Energitilsynet ikke enigt i at have fejlbedømt omfanget 

af de skønsmæssige beføjelser, der tillægges tilsynet i medfør af ind-

tægtsrammebekendtgørelsen. Det følger af bestemmelsen i indtægts-

rammebekendtgørelsens § 12, stk. 1, at rentesatsen fastsættes for det 

enkelte selskab som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspej-

ler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab.  

 Energitilsynet er af den opfattelse, at det ikke i bestemmelsen er fast-

lagt, hvilket niveau den risikofri rente og risikotillægget skal have. 

Energitilsynets vurdering i den forbindelse fremgår af afgørelsens 

punkt 170-181 samt bilag 3. Det fremgår heraf, at der er lagt en 5-årig 

statsobligation, hvis periode tilnærmelsesvist svarer til reguleringspe-

rioden, til grund for den risikofrie rente. Dette har Energitilsynet vur-

deret som et rimeligt niveau. 

 

 Efter Energitilsynets opfattelse afspejler vurderingerne risikoforhold og 

skattepligt i DGD. Tilsynet henviser i den forbindelse til punkt 21-53 i 

afgørelsens bilag 3 for så vidt angår risikoforhold. Endvidere bemær-

kes det, at der som grundlag for fastsættelse af risikotillægget er an-

vendt CAPM-modellen samt en vurdering af modellens enkelte para-

metre til at fastsætte risikotillægget. I forhold til skattepligten henviser 

Energitilsynet til punkt 54-57 i afgørelsens bilag 3. 

 

 Energitilsynet fastholder således, at niveauet afspejler risikoforhold og 

skattepligt i DGD. Energitilsynet har ved anvendelsen af CAPM-

modellen og fastsættelsen af de enkelte parametre foretaget vurderin-

ger af de konkrete risikoforhold og skattepligt. Det skøn, som skal fo-

retages efter indtægtsrammebekendtgørelsen, kan imidlertid altid ud-

fordres.  

 

 Energitilsynets gennemgang af DGD's klage og replik, herunder de 

bagvedliggende rapporter fra PWC, KPMG og Ken Bechmann, har 

imidlertid ikke givet anledning til at ændre opfattelse. Energitilsynet 

fastholder derfor, at de afvejninger, der ligger til grund for vurderin-

gerne er repræsentative, og at der ved afgørelsen er tilstræbt at fast-

sætte et så realistisk niveau som muligt. Energitilsynet fastholder der-

for afgørelsen af 29. oktober 2013. 
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Retsgrundlaget 

Reglerne for omkostninger, der kan medregnes i naturgasdistributionspriser-

ne, og for fastsættelse af indtægtsrammer findes i naturgasforsyningslovens1 

§§ 37 og 37 a, der har følgende ordlyd: 

 
"[…] 

§ 37. Priser for ydelser fra distributionsselskaber og forsyningspligtige sel-

skaber fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb 

af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre 

driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital. Ved fastsættel-

se af priserne tages desuden hensyn til udgifter, der afholdes som følge af, at 

selskaberne i kraft af en af denne lov nødvendiggjort selskabsopdeling hæfter for 

andre naturgasselskabers gældsforpligtelser. Priserne for ydelser fra en kollektiv 

gasforsyningsvirksomhed må ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges 

ved overdragelse af virksomheder.  

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive og 

ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte bru-

gere af nettet og forbrugere giver anledning til. 

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om 

1) beregning af driftsmæssige afskrivninger, 

2) opgørelsen af selskabernes kapital, herunder eventuel indskudskapital, og 

3) de satser, der kan anvendes ved indregning af forrentning efter stk. 1, herun-

der at indskudskapitalen ikke forrentes. 

Stk. 4. Kommunerne må ikke yde tilskud til kommunal distributionsvirk-

somhed, jf. § 5, stk. 2. 

 

§ 37 a. Priser for distributionsselskabernes ydelser skal være i overens-

stemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer, jf. dog § 37 c. Rammerne 

fastsættes med henblik på dækning af de i § 37, stk. 1, nævnte omkostninger 

ved en effektiv drift af selskabet.  

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om fastsættel-

se af indtægtsrammer for de i stk. 1 nævnte selskaber. Energitilsynet fastsætter 

i overensstemmelse med disse regler årlige indtægtsrammer for selskaberne.  

Stk. 3. Energitilsynet kan give dispensation fra de af tilsynet fastsatte ram-

mer, såfremt det er nødvendigt for, at selskabet kan gennemføre forpligtelser, 

som er pålagt i bevillingen, i loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven. 

Stk. 4. Enhver form for indtægt i selskabet skal medgå til dækning af udgif-

ter ved de bevillingspligtige aktiviteter. Dette gælder dog ikke overskud i form af 

ekstraordinære effektiviseringsgevinster i forhold til indtægtsrammerne. Sådan-

ne overskud kan anvendes til henlæggelser til fremtidige investeringer, nedsæt-

telse af priser eller ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen.  

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler 

for anvendelsen af overskud efter stk. 4. 

[…]" 

 

Den nærmere regulering af indtægtsrammerne er fastsat i indtægtsrammebe-

kendtgørelsen2: 

 

                                              
1
  Lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25. november 2013 om naturgasforsyning. 

2
  Bekendtgørelse nr. 1401 af 14. december 2009 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistri-

butionsselskaber. 
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§ 4. Fra og med reguleringsperioden 2006-09 fastsætter Energitilsynet ind-

tægtsrammer for distributionsselskabernes distributionsaktiviteter, jf. § 3, se-

nest den 30. september året forud for en fireårig reguleringsperiode. 

Stk. 2. Indtægtsrammen fastsættes som en årlig ramme for hvert kalenderår 

i reguleringsperioden. 

Stk. 3. Energitilsynet fastsætter endelige, korrigerede rammer for et år efter 

reglerne i § 20. 

 

§ 5. Indtægtsrammen fastsættes med henblik på dækning af driftsomkost-

ninger, afskrivninger og forrentning ved en effektiv drift af selskabet, jf. § 37 a, 

stk. 1, i lov om naturgasforsyning. 

 

§ 6. Indtægtsrammen består af summen af følgende beløb: 

1) En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af driftsom-

kostninger og afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 

1. januar 2005, som anvendes ved aktiviteter omfattet af selskabets distributi-

onsbevilling, jf. §§ 7-9. 

2) Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld samt forrentning og regenere-

ring af indskudskapital pr. den 31. december 2004, jf. § 10. 

3) Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005, som 

anvendes ved aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, jf. §§ 11 

og 12. 

4) Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter, jf. § 13. 

5) Et beløb til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 18, 

stk. 3. 

… 

 

§ 10. Afdrag og forrentning af nettogæld samt regenerering og forrentning af 

indskudskapital pr. den 31. december 2004, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, beregnes som 

en annuitet på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment og ind-

skudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance med start den 1. ja-

nuar 2005. I det omfang udlån til naturgasforbrugere ikke er optaget i balancen 

som omsætningsaktiver, beregnes annuiteten dog på summen af nettogælden, 

hensættelser til abandonment og indskudskapitalen fratrukket disse udlån. 

Stk. 2. Selskaberne har senest den 15. februar 2005 anmeldt den løbetid, de 

ønsker at anvende på annuiteten, jf. stk. 1, til Energitilsynet. Løbetiden stræk-

ker sig som minimum fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 og op-

gøres i hele kalenderår. 

Stk. 3. Såfremt et selskab på et senere tidspunkt ønsker at benytte en anden 

løbetid, end selskabet har anmeldt efter stk. 2, skal denne anmeldes til Energi-

tilsynets godkendelse. En ændret løbetid godkendes, såfremt selskabet kan do-

kumentere det ikke, at fører til en forhøjelse af selskabets generelle tarifniveau. 

Stk. 4. Energitilsynet fastsætter rentesatsen, der anvendes ved beregning af 

annuiteten, jf. stk. 1. Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en ri-

sikofri rente fastsat af Energitilsynet samt et risikotillæg, der afspejler risikofor-

holdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. 

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 4 fastsættes rentesatsen for den del af 

gælden, der er omfattet af fastrenteaftaler indgået mellem staten og henholdsvis 

Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S for perioden fra 

2006 til 2010 i overensstemmelse med disse aftaler. 

Stk. 6. Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt 

ved fastsættelsen af rentesatsen efter stk. 4 og 5. 

Stk. 7. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre rentesatsen med 

virkning for den resterende del af perioden omtalt i stk. 2 som følge af ændrin-
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ger i de forhold, som har ligget til grund for fastsættelsen af satsen, jf. stk. 4 og 

5. Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i rentesatsen. 

Stk. 8. For perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 redu-

ceres annuiteten med et beløb svarende til den del af annuiteten, der medgår til 

forrentning af indskudskapitalen. 

 

I § 11 er forrentningsgrundlaget for så vidt angår de materielle an-

lægsaktiver fastlagt: 

     § 11. Den forrentning, som indregnes i indtægtsrammen, jf. § 6, nr. 3, fast-

sættes på grundlag af forrentningsgrundlaget, som består af værdien af materi-

elle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005 ultimo det sidste år i 

den foregående reguleringsperiode, tillagt en nødvendig nettoomsætningsformue 

til udførelse af distributionsaktiviteterne.  

     Stk. 2. Energitilsynet fastsætter størrelsen af den nødvendige nettoomsæt-

ningsformue nævnt i stk. 1 i forbindelse med fastsættelsen af indtægtsrammer-

ne, jf. § 4, stk. 1, og offentliggør samtidig det beslutnings-grundlag, der er an-

vendt ved fastsættelsen af den nødvendige nettoomsætningsformue.  

     Stk. 3. Ved fastsættelsen af indtægtsrammen forud for en regulerings-

periode, jf. § 4, stk. 1, fastsættes forrentningen efter stk. 1 foreløbigt på grund-

lag af de materielle anlægsaktivers værdi ultimo det tredje år i den foregående 

reguleringsperiode. Ved korrektionen af indtægtsrammerne efter kapitel 5 korri-

geres forrentningen som følge af ændringer i forrentningsgrundlaget i det fjerde 

år af den foregående reguleringsperiode, jf. stk. 4 og 5.  

     Stk. 4. Investeringer i netaktiver, som foretages i løbet af regulerings-

perioden, indregnes i forrentningsgrundlaget med virkning fra den 1. januar 

året efter, at anlægget er sat i drift.  

     Stk. 5. Forrentningsgrundlaget efter stk. 1 reduceres med virkning fra den 1. 

januar i hvert år i reguleringsperioden med afskrivninger på netaktiver foretaget 

i året forud.  

 

I § 12 er fastsættelsen af forrentningen af værdien af materielle an-

lægsaktiver anskaffet fra og med 1. januar 2005 samt nettoomsæt-

ningsformuen fastlagt:  

 

     § 12. Energitilsynet fastsætter den forrentningssats, der kan indregnes i 

indtægtsrammen, jf. § 11. Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som 

en risikofri rente fastsat af Energitilsynet samt et risikotillæg, der afspejler risi-

koforhold og skattepligt i det enkelte selskab. Ved fastsættelsen af forrentnings-

satsen forudsættes en egenkapitalandel på 30 pct.  

     Stk. 2. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre forrentningssatsen 

med virkning for den resterende del af perioden som følge af ændringer i de for-

hold, som har ligget til grund for fastsættelse af satsen, jf. stk. 1. Energitilsynet 

offentliggør kriterier for ændringer i forrentningssatsen.  

     Stk. 3. Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt 

ved fastsættelsen af forrentningssatsen efter stk. 1 og 2. 

 

Energiklagenævnet har i afgørelse af 28. marts 2008 om effektivitetskrav og 

indtægtsrammer for bl.a. DONG Distribution A/S for perioden 2006-2009 

vurderet Energitilsynets fastsættelse af forrentningen efter § 12, stk. 1, i den 

dagældende indtægtsrammebekendtgørelse. Bestemmelsen om forrentning af 
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enslydende med den nugældende bestemmelse. Energitilsynet havde fastsat 

WACC-renten for DONG til 4,82 %. 

 

Energiklagenævnet tiltrådte anvendelsen af WACC-modellen til fastsættelsen 

af forrentningssatsen og bemærkede, at der ved den konkrete anvendelse af 

modellen er overladt Energitilsynet et vidt skøn. Nævnet tiltrådte, at WACC-

renten for de danske distributionsselskaber ikke skal fastsættes efter de 

WACC-renter, som andre europæiske regulatorer har fastsat, idet der er store 

forskelle i forudsætningerne for fastsættelse af de enkelte nationale WACC-

renter. Nævnet fandt efter en samlet vurdering ikke grundlag for at anfægte 

resultatet af rentefastsættelsen. 

 

Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen 

I gasdistributionsselskabernes indtægtsrammer indregnes som et delelement 

forrentningen af værdien af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 1. 

januar 2005 til ultimo sidste år i den foregående reguleringsperiode, tillagt en 

nødvendig nettoomsætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteter, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 11, stk. 1, jf. § 6, nr. 3. Forrentnings-

grundlaget fastsættes og offentliggøres af Energitilsynet, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsens § 11, stk. 2. 

 

Forrentningssatsen fastsættes efter § 12, stk. 1, af Energitilsynet. Om fast-

sættelsen af forrentningssatsen er det bestemt, at denne fastsættes for det 

enkelte selskab som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risiko-

forhold og skattepligt i det enkelte selskab. Ved fastsættelsen er det bestemt, 

at der skal forudsættes en egenkapitalandel på 30 pct.  

 

Energitilsynet skal offentliggøre det beslutningsgrundlag, som anvendes ved 

fastsættelsen af forrentningssatsen, jf. § 12, stk. 3. 

 

Energitilsynet har fastsat forrentningssatsen for DGD som en WACC-rente 

(Weighted Average Cost of Capital) på 3,63 pct., der udtrykker de gennemsnit-

lige kapitalomkostninger til egenkapital og fremmedkapital. Energitilsynet har 

også ved de forrige reguleringsperioder fastsat forrentningssatsen efter en 

WACC-model. For reguleringsperioden 2006-2009 var WACC-renten som an-

ført fastsat til 4,82 pct., og for reguleringsperioden 2010-2013 var WACC-

renten fastsat til 6,05 pct. 

 

DGD har nedlagt påstand om, at Energitilsynets afgørelse skal hjemvises med 

henblik på fastsættelse af en højere WACC. Nærværende klagesag angår såle-

des udelukkende Energitilsynets konkrete fastsættelse af forrentningssatsen, 

WACC-renten, efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, stk. 1. 
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Energiklagenævnet bemærker indledningsvist, at DGD og Energitilsynet er 

enige i, at forrentningen af aktiverne skal fastsættes efter WACC-modellen, og 

at CAPM-modellen skal anvendes til fastsættelse af egenkapitalrenten i 

WACC-modellen.  

 

Energiklagenævnet bemærker, at der i indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, 

stk. 1, er overladt Energitilsynet et skøn i forbindelse med fastsættelse af den 

forrentningssats, der kan indregnes i indtægtsrammen. Dette medfører, at 

Energitilsynet må anvende de modeller og teorier, som Energitilsynet finder 

egnede hertil. De modeller og teorier, som Energitilsynet lægger til grund for 

fastsættelsen af forrentningssatsen, skal imidlertid være egnede til at fastsæt-

te retvisende rentesatser.  

 

Energiklagenævnet har i afgørelse af 28. marts 2008 (vedrørende indtægts-

rammer for perioden 2006-2009) tiltrådt, at WACC-modellen anvendes ved 

fastsættelse af forrentningssatsen, jf. dagældende indtægtsrammebekendtgø-

relses3 § 12, stk. 1. Samtidig udtalte Energiklagenævnet, at der ved foretagel-

sen af de (økonomiske) skøn, som den konkrete anvendelse af modellen for-

udsætter, er overladt Energitilsynet et vidt skøn.  

 

Energitilsynet og DGD er meget uenige om forudsætningerne for, hvordan 

WACC-renten skal fastlægges, og dermed hvor høj den skal være. 

 

Denne uenighed skyldes, at Energitilsynet og DGD ikke anvender de samme 

beregninger og parametre til at afspejle de aktuelle markedsforhold navnlig 

omkring beta og markedsrisikopræmien.  

 

Uanset at Energitilsynet har et vidt skøn, skal tilsynet i forbindelse med 

skønsudøvelsen ved fastlæggelsen af WACC-rentens størrelse anvende de for-

skellige modeller og teorier på en korrekt måde og tillige hvad normal praksis 

og teori på området tilsiger, medmindre det kan godtgøres, at det er forsvar-

ligt at fravige disse. 

 

Med baggrund i det ovenfor anførte bemærker Energiklagenævnet følgende: 

 

Markedsrisikopræmien skal ifølge teorien beregnes ved hjælp af markedspor-

teføljen. Energitilsynet har i sin udtalelse af 17. december 2013 oplyst, at de 

har anvendt en segmenteret markedsportefølje med den forklaring, at forsy-

ningsvirksomheder har en lavere markedsrisikopræmie. Med det materiale, 

som DGD har fremlagt under sagens behandling ved Energiklagenævnet, fin-

der Energiklagenævnet, at der ikke foreligger en tilstrækkelig begrundelse for 

at anvende en segmenteret markedsportefølje, idet en afvigelse fra markeds-

                                              
3
       Bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributi-

onsskaber 
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porteføljen korrigeres ved hjælp af beta, der udtrykker den selskabsspecifikke 

risiko. Energiklagenævnet vil ikke afvise, at markedsrisikopræmien er lavere 

for forsyningsvirksomheder end andre virksomheder på grund af den særlige 

konkurrencesituation, men det udøvede skøn over WACC-rentens størrelse 

skal stadigvæk underbygges på betryggende vis. 

 

Energiklagenævnet finder endvidere, at Energitilsynet ikke har været konsi-

stent ved fastsættelsen af beta(aktiver). For at bestemme beta(aktiver) skal 

man estimere beta(egenkapital). Det centrale i omregningen mellem be-

ta(aktiver) og beta(egenkapital) er, at der skal anvendes samme model og an-

tagelser, som anvendes til at estimere beta(aktiver). Dette er ikke tilfældet i 

Energitilsynets beregninger, og det kan ikke afvises, at det har haft betydning 

for Energitilsynets afgørelse. 

 

Energiklagenævnet finder tillige, at der ved fastsættelse af den risikofrie rente 

skal anvendes aktuelle niveauer, da disse giver det mest retvisende billede af 

forholdene fremadrettet, i særdeleshed i den periode hvor den fastsatte WACC 

rente skal være gældende. Dette er ikke tilfældet i Energitilsynets beregnin-

ger, da der i CAPM-modellen bruges aktuelt niveau til fastsættelse af den risi-

kofrie rente, mens der ved markedsrisikotillægget tages udgangspunkt i histo-

riske data. 

 

Ovennævnte tre forhold sammenholdt med det materiale om fastsættelse af 

WACC-renten, som DGD har tilvejebragt fra professor Ken L. Bechmann, 

KPMG Statsautoriseret Partnerselskab og Pricewaterhouse Coopers Statsau-

toriseret Partnerselskab, og som indikerer, at Energitilsynet har fastsat 

WACC-renten for DGD for perioden 2014-2017 for lavt, skaber samlet set tvivl 

om den af Energitilsynet fastsatte forrentningssats efter indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 12, stk. 1.  

 

Energitilsynet har i sin supplerende udtalelse af 11. marts 2014 til Energikla-

genævnet anført følgende om det af DGD tilvejebragte materiale, jf. ovenfor: 

 

”[…] 

Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået Dong Gas Distributions re-

plik og de bagvedliggende rapporter fra PWC, KPMG og Ken Bechmann. Se-

kretariatet bemærker, at et skøn, som sekretariatet har foretaget ved vurde-

ringen i denne sag, altid kan udfordres. Sekretariatet finder imidlertid, at de 

afvejninger, der ligger til grund for disse vurderinger er repræsentative, og 

sekretariatet har samtidig tilstræbt et så realistisk niveau som muligt, og 

fastholder derfor Afgørelsen. 

[…]” 
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Energiklagenævnet er opmærksomt på, at Energitilsynet er overladt et skøn 

ved fastsættelsen af forrentningen efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 

12, stk. 1. Nævnet kan dog efterprøve dette skøn. Energiklagenævnet er end-

videre opmærksomt på, at de tre responsa fra henholdsvis professor Ken L. 

Bechmann, KPMG og PwC er ensidigt indhentet af DGD, der er part i sagen, 

og at der således er tale om partsindlæg. Der er dog tale om responsa, der er 

udarbejdet af fagkyndige med indsigt inden for det pågældende sagsområde, 

der samstemmende når frem til en WACC-forrentning på et væsentligt højere 

niveau, end fastsat af Energitilsynet.  

 

Energiklagenævnet finder, at Energitilsynet i sin udtalelse til nævnet ikke har 

forholdt sig tilstrækkeligt konkret til de indsigelser, som de tre responsa retter 

mod den af Energitilsynet fastsatte forrentningssats i den påklagede afgørel-

se. Dette forhold, og den usikkerhed der er skabt omkring Energitilsynets 

fastsættelse af forrentningssatsen, fører efter Energiklagenævnets opfattelse 

til, at der er en sådan tvivl om, hvorvidt den fastsatte WACC-rente på 3,63 

pct. er rigtig i en fremadrettet periode på fire år, hvor indtægtsrammen for 

DGD er gældende. WACC-renten i den påklagede afgørelse er endvidere fast-

sat væsentligt lavere end renten for den forudgående fire-årige periode, hvor 

WACC-renten var fastsat til 6,05 pct. Den væsentlige ændring af renten mel-

lem to reguleringsperioder skærper efter Energiklagenævnets opfattelse kravet 

om begrundelse herfor, navnlig også i en situation, hvor klager efter indhentet 

sagkyndig rådgivning kan underbygge sit synspunkt om, at WACC-renten 

burde fastsættes væsentligt højere end 3,63 pct. 

 

Af ovennævnte grunde finder Energiklagenævnet, at DGD har påvist en sådan 

usikkerhed og tvivl om Energitilsynets afgørelse, at det må føre til, at afgørel-

sen må ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling ved Energitilsy-

net, således at Energitilsynet kan fremkomme med en nærmere underbygget 

begrundelse for, at WACC-renten skal være 3,63 pct. 

 

Energiklagenævnets afgørelse 

Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 ophæves, og sagen hjemvises til 

Energitilsynet til fornyet behandling. 

 

Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 16. juni 2014 

og ved efterfølgende skriftlig behandling. 

 

Energiklagenævnets afgørelse er truffet efter naturgasforsyningslovens § 51, 

stk. 1. 

 

Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. 

 

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.  
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Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet 

efter naturgasforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal 

være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørel-

sen, jf. naturgasforsyningslovens § 51, stk. 6. 

På nævnets vegne 

Poul K. Egan 

Nævnsformand 

I dennes fravær og efter bemyndigelse underskrevet af 

Henrik Chieu 

Sekretariatschef 

/Tina Alander Lindfors 

Specialkonsulent 
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Dong Gas Distribution A/S 

AFGØRELSE | KORRIGERET INDTÆGTSRAMME SAMT EKS-

TRAORDINÆRE EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER I 2014 FOR DONG 

GAS DISTRIBUTION A/S 

INDLEDNING 

1. I henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 21 og 25-26 fremsender

Sekretariatet for Energitilsynet hermed afgørelse vedrørende fastsættelse af korri-

geret indtægtsramme for 2014 samt ekstraordinære effektiviseringsgevinster i

2014.

AFGØRELSE 

På baggrund af Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 vedrørende indtægts-

rammer for 2014-2017, Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 16. september 

2014 vedrørende korrigeret indtægtsramme for 2013 og reguleringsregnskab for 

2014, udmeldes i medfør af § 21 i Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åb-

ningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber (BEK 1117 af 14. oktober 2014), 

en korrigeret indtægtsramme for 2014 til Dong Gas Distribution A/S på 580.597 

t.kr., jf. nedenstående tabel 1.

TABEL 1 | KORRIGERET INDTÆGTSRAMME 2014 

t.kr.

Omkostningsramme 144.146 

Forrentning og afdrag af nettogæld m.v.  318.412 

Forrentning af aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 m.v.  15.203 

§ 13-omkostninger  61.343 

§ 19-omkostninger (energibesparelser)  49.072 

Ekstraordinær effektiviseringsgevinst -7.579 

Indtægtsramme 2014 580.597 

Sekretariatet for Energitilsynet opgør i forlængelse heraf en samlet overdækning 

på 4.456 t.kr. for Dong Gas Distribution A/S i 2014 dækkende over både indtægts-

ramme og energispareaktiviteter.  
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Endeligt meddeler Sekretariatet for Energitilsynet i medfør §§ 25-27 i Bekendtgø-

relse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber 

(BEK 1117 af 14. oktober 2014) Dong Gas Distribution A/S, at selskabet har en 

samlet ekstraordinær effektiviseringsgevinst i 2014 på 38.455 t. kr., jf. nedenstå-

ende tabel 2. 

TABEL 2 | EKSTRAORDINÆRE EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER 2014 

t.kr.  

Effektiviseringsgevinst ved omkostningsrammen 38.455 

Effektiviseringsgevinst ved forrentning af nettogæld - 

Effektiviseringsgevinst i alt 38.455 

 

Heraf udmøntes i alt 14.517 t. kr. i nedsatte tariffer i indtægtsrammen for 2016.  

 

BAGGRUND 

2. Naturgasdistributionsselskabernes indtægter fastlægges på grundlag af regler 

herom. Energitilsynet fastsætter indtægtsrammer på baggrund af reglerne i Be-

kendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionssel-

skaber (BEK 1117 af 14. oktober 2014) (indtægtsrammebekendtgørelsen), der er 

udstedt i medfør af lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning. Forud for 

reguleringsåret fastlægges en foreløbig indtægtsramme. Når reguleringsåret er 

omme, og selskaberne har indsendt de såkaldte reguleringsmæssige regnskaber, 

fastlægges korrigerede indtægtsrammer, over-/underdækning og ekstraordinære 

effektiviseringsgevinster. 

3. I denne afgørelse fastsættes den endelige, korrigerede indtægtsramme for 

Dong Gas Distribution A/S’ (DGD) indtægter i 2014, samt over-/dækning og eks-

traordinære effektiviseringsgevinster i 2014. 

 

4. Ved Energiklagenævnets afgørelser af 7. januar 2008, 11. marts 2008 og 12. 

oktober 2009 har klagenævnet fastslået, at selskabernes indskudskapital skal for-

rentes i årene fra stiftelsen og fremad. Loven er efterfølgende blevet ændret såle-

des, at indskudskapitalen ikke kan forrentes frem til og med 2014. Korrektionen af 

indtægtsrammen for 2014 tager højde herfor. 

 

5. Energitilsynet udmeldte den 29. oktober 2013 foreløbige indtægtsrammer for 

DGD for perioden 2014-2017 bl.a. med udgangspunkt i de gennemsnitlige drifts-

omkostninger for 2009-2012. Indtægtsrammerne for 2014-2017 bygger på en ræk-

ke forudsætninger, som først endeligt kan afklares efter de enkelte reguleringsårs 

udgang. 

6. Den endelige, korrigerede indtægtsramme for 2014 opgøres fortsat med 

grundlag i de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2009-2012 opskrevet med den 

faktiske pris- og lønudvikling. Endvidere skal der i den korrigerede indtægtsram-
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me indgå de faktiske afskrivninger for 2014, de faktisk afholdte udgifter til myn-

dighedspålæg m.v. (såkaldte § 13-omkostninger) samt de faktisk afholdte omkost-

ninger til energibesparelser (såkaldte § 19-omkostninger) for 2014. 

7. Den foreløbige indtægtsramme for DGD for 2014 udgjorde 629.630 t.kr., jf. 

tabel 3.  

TABEL 3 | FORELØBIG INDTÆGTSRAMME FOR 2014 

t.kr  

Omkostningsramme 163.620 

Forrentning og afdrag af nettogæld m.v. 320.390 

Forrentning af aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 m.v. 14.930 

Budgetterede § 13-omkostninger 57.700 

Omkostninger til energispareaktiviteter 72.990 

Foreløbig indtægtsramme 2014 629.630 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet - Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-

2017. 30. oktober 2013. 

8. Den foreløbige indtægtsramme for 2014 er meldt ud inden de faktiske for-

hold for 2014 har været kendt. Derfor er der lagt et antal forudsætninger til grund 

for den foreløbige indtægtsramme, herunder bl.a. et skøn for pris- og lønudviklin-

gen samt budgetterede § 13-omkostninger. 

9. En række af de forudsætninger, der blev lagt til grund for Energitilsynets 

udmelding af foreløbige indtægtsrammer er ændret. Dels foreligger der nu en en-

delig indtægtsramme for 2013. Dels har DGD fået forlænget sin gældsafviklings-

periode til 2020, og endeligt skal Sekretariatet for Energitilsynet – bl.a. på bag-

grund af selskabets reguleringsregnskab for 2014 – indregne de relevante ændrin-

ger, før den endelige indtægtsramme kan udmeldes. 

10. Med fastsættelsen af den endelige, korrigerede indtægtsramme kan Sekretari-

atet for Energitilsynet efterfølgende fastslå, hvorvidt selskabet har opnået ekstra-

ordinære effektiviseringsgevinster på driftsomkostningerne og på forrentning af 

nettogælden pr. 31. december 2004. 

11. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster kan anvendes til nedsættelse af pri-

ser, henlæggelse til fremtidige investeringer eller ekstraordinær forrentning af 

indskudskapitalen. En nærmere fastlagt andel af de ekstraordinære effektivise-

ringsgevinster skal imidlertid bruges til nedsættelse af priser. 

12. DGD har indberettet reguleringsmæssige regnskaber for år 2014 den 28. maj 

2015.  

LOVGRUNDLAG 

13. Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 21, stk. 1, hvilke korrekti-

oner der skal foretages:. 
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§ 21. Senest tre måneder efter at reguleringsmæssigt regnskab for et år er indsendt til Energitil-

synet, jf. § 31, stk. 1 og 3, udmelder tilsynet en endelig, korrigeret indtægtsramme for året omfat-

tende følgende korrektioner: 

1) Den del af omkostningsrammen, som er fastsat med henblik på at dække driftsomkostninger, 

korrigeres under hensyn til den faktiske pris- og lønudvikling i året. Pris- og lønudviklingen bereg-

nes på grundlag af udviklingen i indekset, jf. § 7, stk. 4, frem til udløbet af årets tredje* kvartal. 

2) De i § 13 omhandlede faktiske omkostninger i året. 

3) Årets afskrivninger korrigeres som følge af ændringer i afskrivningsgrundlaget siden udmel-

dingen af rammen, jf. § 9. 

4) Årets forrentning korrigeres som følge af ændringer i forrentningsgrundlaget siden udmelding 

af rammen, jf. § 11, stk. 3-5, og som følge af ændringer i forrentningssatsen besluttet af Energitil-

synet siden udmeldingen af rammen, jf. § 12, stk. 2. 

5) Indtægtsrammen korrigeres under hensyn til eventuelle ændringer af rammen i medfør af kapi-

tel 4. 

6) Årets effektiviseringskrav korrigeres under hensyn til den faktiske pris- og lønudvikling i kalen-

deråret, jf. § 16, stk. 3. Pris- og lønudviklingen beregnes på grundlag af udviklingen i indekset i bi-

lag 1 frem til udløbet af årets fjerde kvartal. 

 

*Ved en fejl står der tredje kvartal og ikke fjerde kvartal, jf. Energistyrelsens mail af 19. august 

2015, hvorfor sekretariatet lægger fjerde kvartal til grund. 

 

14. Som nævnt opgøres selskabets ekstraordinære effektiviseringsgevinster i 

forlængelse af den korrigerede indtægtsramme. 

15. Jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 25, er der en ekstraordinær effektivise-

ringsgevinst på driftsomkostningerne, hvis de faktiske omkostninger til drift og 

afskrivninger på aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 vedrørende distributionsakti-

viteter er mindre end de afsatte beløb hertil i den korrigerede omkostningsramme 

med fradrag af årets effektiviseringskrav. Den ekstraordinære effektiviseringsge-

vinst svarer til forskellen mellem de to beløb. 

16. Jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 1, er der en ekstraordinær ef-

fektiviseringsgevinst på forrentning af nettogælden pr. 31. december 2004, hvis de 

faktiske omkostninger til forrentning af nettogælden er mindre end den af Energi-

tilsynet fastsatte forrentning. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst svarer til 

forskellen mellem de to beløb. 

17. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster kan, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relsens § 27, stk. 1, anvendes til nedsættelse af priser, henlæggelser til fremtidige 

investeringer eller ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen. 

18. Ekstraordinære effektviseringsgevinster på forrentningen af nettogæld kan 

hensættes til imødegåelse af renteudgifter, der overstiger de af Energitilsynet fast-

satte renteudgifter i op til to år, jf. § 27, stk. 2. Hensatte beløb, der ikke er anvendt 

til dette formål efter to år, anvendes herefter i overensstemmelse med indtægts-

rammebekendtgørelsens § 27, stk. 1.  

19. Af ekstraordinære effektiviseringsgevinster op til 10 pct. af årets indtægts-

ramme skal mindst 50 pct. anvendes til nedsættelse af priser. Af ekstraordinære 

effektiviseringsgevinster herudover skal mindst 75 pct. anvendes til nedsættelse af 

priser, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 27, stk. 3. 

20. For skattepligtige selskaber beregnes beløbet, der skal anvendes til nedsættel-

se af priser på grundlag af de ekstraordinære effektiviseringsgevinster reduceret 

med en procentsats svarende til selskabsskattesatsen, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relsens § 27, stk. 4. 
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21. Endelig fremgår det af indtægtsrammebekendtgørelsens § 27, stk. 5, at ned-

sættelse af priserne så vidt muligt skal ske i forbindelse med førstkommende pris-

regulering. 

22. I relation til praksisændring i forhold til indregning af omkostninger til ener-

gispareaktiviteter, jf. Ad e) § 19, stk. 3- omkostninger til energibesparelser, har 

Energiklagenævnet i deres afgørelse fra den 23. april 2014 om NRGi’s indtægts-

rammer for perioden 2005-2010 udtalt (J.nr 1011-13-91-17), at ”Energiklagenæv-

net er enig med Energitilsynet i, at der skal ske en samlet, varig reduktion fremad-

rettet, idet Energiklagenævnet lægger vægt på hensynet til klagers forventning, og 

at hensynet til slutbrugerne ikke taler afgørende herimod, når blot indtægtsram-

mereduktionen pålægges fremadrettet. Energiklagenævnet følger derved sin sæd-

vanlige praksis om, at efterregulering som udgangspunkt skal ske fremadrettet.”   

SAGSFREMSTILLING 

INDTÆGTSRAMME 

23. Energitilsynet skal på baggrund af de foreløbige indtægtsrammer samt regn-

skabs- og nøgletal for 2014 udmelde endelige, korrigerede indtægtsrammer til 

naturgasdistributionsselskaberne. I det følgende vurderes korrektionen fra de fore-

løbige til de endelige indtægtsrammer. 

INDTÆGTSRAMMENS OPBYGNING 

24. Indtægtsrammerne lægger loft over distributionsselskabernes indtægter og 

består af fem delelementer, samt anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsge-

vinster:  

a) En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af drifts-

omkostninger og afskrivning af aktiver anskaffet efter den 1. januar 2005 

b) Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld m.v. 

c) Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat efter den 1. januar 2005 

d) Et beløb til dækning af såkaldte § 13-omkostninger, der vedrører omkost-

ninger til myndighedsbetjening og nettab m.v. 

e) Et beløb til dækning af omkostninger til energibesparelser, jf. § 19, stk. 3, 

dvs. i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsens kapitel 4. 

25. I det følgende opgøres de beløbsstørrelser, der for hvert af de fem delelemen-

ter indgår i den endelige, korrigerede indtægtsramme, samt ekstraordinære effekti-

viseringsgevinster. 

AD. A). OMKOSTNINGSRAMME 

26. Det første element, Omkostningsrammen, består af to hoveddele. Den ene del 

fastsættes med henblik på dækning af selskabets driftsomkostninger, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsens § 7, stk. 1-5. Den anden del fastsættes med henblik på 

dækning af selskabets afskrivninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 7, stk. 

6. 
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27. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af 

driftsomkostninger, fastsættes på baggrund af selskabet gennemsnitlige, årlige 

driftsomkostninger i perioden 2009-2012, med mindre disse overstiger det effekti-

vitetskorrigerede beløb til dækning af driftsomkostninger i omkostningsrammen 

for 2013. Driftsomkostningerne for DGD, korrigeret for atypiske og ekstraordinæ-

re omkostninger samt energispareomkostninger for 2009-2012 fremgår af tabel 4. 

TABEL 4 | DRIFTSOMKOSTNINGER FOR DGDFOR 2009-2012 (2013-PRISER) 

År Faktiske omkostninger – 

løbende priser 

(t. kr.) 

Pris- og lønkorrektion 

(pct.) 

Faktiske omkostninger – 

2013 priser 

(t. kr.) 

2009 122.182 9,07 133.263 

2010 112.925 5,90 119.582 

2011 126.210 2,63 129.535 

2012 110.129 0,76 110.970 

Gennemsnit   123.337 

 

28. Den endelige korrigerede omkostningsramme for 2013 udgjorde 147.417 t. 

kr. fratrukket et effektiviseringskrav på 3.289 t.kr og atypiske aktiviteter på 9.833 

t. kr., jf. Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse om Korrigerede indtægtsram-

mer for 2013 for DGD af 16. september 2014. Dermed udgjorde den effektivisere-

de omkostningsramme uden medregning af afskrivninger for 2013 134.229 t. kr. 

29. Da de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2009-2012 opgjort i 2013-priser 

på 123.337 t. kr., jf. tabel 4, ikke overstiger den effektivitetskorrigerede omkost-

ningsramme for 2013 på 134.229 t. kr., skal de gennemsnitlige faktiske driftsom-

kostninger i 2009-2012 danne grundlag for omkostningsrammerne i 2014-2017, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 7, stk. 3. 

30. De gennemsnitlige faktiske driftsomkostninger i 2009-2012 skal korrigeres 

for pris- og lønudviklingen samt krav til effektivitetsforbedringer, jf. henholdsvis 

indtægtsrammebekendtgørelsens bilag 1 og indtægtsrammebekendtgørelsens kapi-

tel 3 (§§ 16 og 17).
1
 

DRIFTSOMKOSTNINGER I 2009-2012 

31. Driftsomkostningerne i omkostningsrammen for 2014 fastsættes som selska-

bets gennemsnitlige driftsomkostninger i 2009-2012. De gennemsnitlige driftsom-

kostninger fremskrives efterfølgende til 2014 med pris- og lønudviklingen, samt et 

krav til effektivisering. 

32. Opgørelsen af selskabernes driftsomkostninger (herefter benævnt § 7-

omkostninger) hænger i høj grad sammen med den samtidige opgørelse af selska-

 
1 Energitilsynet har i forbindelse med behandling af selskabernes klager over udmelding af indtægtsrammer for 

2006-09 besluttet, at der på det foreliggende grundlag alene kan pålægges effektiviseringskrav på den del af 

omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af selskabets driftsomkostninger. 
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bernes omkostninger ved myndighedsbetjening og nettab m.v., jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsens § 13 (herefter benævnt § 13-omkostninger).  

33. § 13-omkostninger skal indgå fuldt ud i selskabernes indtægtsramme (i for-

holdet 1:1). Omkostninger, der vedrører § 13-aktiviteter, skal derfor ikke pålægges 

et effektiviseringskrav. 

34. Efter bekendtgørelsens retningslinjer er det muligt at kategorisere en del af 

selskabets omkostningsposter som direkte henførbare § 7-omkostninger. En anden 

del af omkostningsposterne kan kategoriseres som direkte henførbare § 13-

omkostninger. Den resterende del af selskabets omkostningsposter, der hverken 

kan betegnes som direkte henførbare § 7- eller § 13-omkostninger, kan betegnes 

som selskabets overheadomkostninger. 

35. Bekendtgørelsen anvender imidlertid ikke begrebet overheadomkostninger, 

og på den baggrund har Energitilsynet under fastsættelsen af indtægtsrammer for 

reguleringsperioden 2006-2009 samtidig fastlagt en allokeringsmetode for selska-

bernes overheadomkostninger
2
. Denne allokeringsmetode er også anvendt for re-

guleringsperioden 2014-2017. Allokeringsmetoden opdeler overheadomkostnin-

gerne i en del, der kan tilskrives § 7-aktiviteter og en anden del, der kan tilskrives 

§ 13-aktiviteter. Allokeringen sker på baggrund af størrelsen af de direkte henfør-

bare § 7- og § 13-omkostninger.  

36. Summen af de totale overheadomkostninger for 2014-omkostningsrammen 

vil således som udgangspunkt være ens i den udmeldte foreløbige indtægtsramme 

og den endelige korrigerede indtægtsramme, hvorimod fordelingen af henholdsvis 

§ 7- og § 13-omkostninger vil variere.  

37. Som nævnt er det de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2009-2012, der 

skal danne grundlag for driftsomkostningerne i omkostningsrammen for 2014-

2017. De gennemsnitlige driftsomkostninger for DGD til § 7 i 2009-2013, udgjor-

de i 2013-priser 123.337 t. kr., hvoraf 47.358 t. kr. var de gennemsnitlige direkte 

henførbare § 7-omkostninger, og 75.979 t. kr. var de gennemsnitlige overheadom-

kostninger allokeret til § 7. I grundlaget indregnes et normalårsniveau for atypiske 

omkostninger på 9.000 t.kr i de direkte § 7-omkostninger. Hertil var der i 2009-

2013 gennemsnitligt § 13-omkostninger i 2013-tal for 52.408, fordelt på direkte 

henførbare omkostninger på 25.134 t. kr. og 26.977 t. kr. i overheadomkostninger. 

Det samlede grundlag fremgår af tabel 5. 

 

 

 

 

 

 
2 Fastsættelse af effektiviseringskrav i forbindelse med fastsættelse af indtægtsrammer for naturgasdistributions-

selskaber af 31. oktober 2005. 
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TABEL 5 | DRIFTSOMKOSTNINGER – FORDELING I GRUNDLAG 

t.kr., 2013-priser  

§ 7 omkostninger, total 132.337 

- Heraf direkte § 7-omkostninger 56.358 

- Heraf overheadomkostninger allokeret til § 7 75.978 

§ 13 omkostninger, total 52.408 

- Heraf direkte § 13-omkostninger 25.134 

- Heraf overheadomkostninger allokeret til § 13 26.977 

Total 184.745 

- Heraf samlede overheadomkostninger 102.957 

 

38. I forhold til grundlaget for den foreløbige omkostningsramme for 2014-17 

medfører ovennævnte ændringer en forskel i grundlaget for § 7-omkostningerne på 

6.413 t. kr., jf. tabel 6. Baggrunden herfor er, at grundlaget er korrigeret for eks-

traordinære omkostninger, som indregnes additivt i omkostningsrammen efter 

reguleringsårets afslutning, samt atypiske omkostninger, der varierer fra år til år. 

TABEL 6 | FORSKEL I GRUNDLAGET FOR OMKOSTNINGSRAMMEN 2014-17 

t. kr.  Oprindeligt Korrigeret 

§ 7 omkostninger, total 138.750 132.337 

 

PRIS- OG LØNKORREKTION 

39. Regulering for pris- og lønudviklingen skal ske ved anvendelse af et sam-

menvejet indeks med 70 pct. lønandel og 30 pct. materialeandel, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelsens bilag 1. Tidligere er Lønindekset ILON2 og Materialeindek-

set PRIS10 fra Danmarks Statistik blevet brugt. Da disse indeks ikke opdateres 

mere, bruges der fra og med denne afgørelse Lønindekset ILON12 samt Materiale-

indekset PRIS11. Da PRIS10 var opgivet som indeks 2005=100 og PRIS11 er 

opgivet som indeks 2010=100, gøres dette i praksis ved at fremskrive det gamle 

indeks PRIS10 med vækstraterne fra PRIS11. 

40. Korrektionen fra den forventede til den faktiske pris- og lønudvikling skal, 

ligesom årets effektiviseringskrav, korrigeres i forhold til den faktiske pris- og 

lønudvikling beregnet på baggrund af udviklingen i indekset frem til udløbet af 

årets fjerde kvartal, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 19, stk. 1, nr. 6.  

41. Det sammenvejede indeks har fra 2013 til udløbet af fjerde kvartal 2014 ud-

viklet sig med 0,58 %.  
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EFFEKTIVISERINGSKRAV 

42. Energitilsynet har med afgørelse af 29. oktober 2013 udmeldt et effektivise-

ringskrav
3
 for 2014-2017 på 2,05 % til DGD. 

43. De individuelle effektiviseringskrav for 2014-17 er fastsat på baggrund af 

sammenligning af selskabernes driftsomkostninger i 2012 og produktivitetsudvik-

lingen i andre sektorer. Sammenligning med udenlandske naturgasdistributionssel-

skaber har indgået i begrænset omfang i den samlede vurdering af effektivitetskra-

vet, jf. afgørelsen af 29. oktober 2013.  

44. Efter pris- og lønkorrektion kan det akkumulerede effektivitetskrav til DGD i 

2014 opgøres til 2.729 t.kr.
4
, jf. tabel 7. 

DRIFTSOMKOSTNINGER I OMKOSTNINGSRAMMEN FOR 2014 

45. I beregningen af omkostningsrammen i 2014 indgår udover selskabernes 

gennemsnitlige direkte henførbare driftsomkostninger i 2009-2012 også gennem-

snittet af de driftsomkostninger, der er fundet som residualen i overheadomkost-

ningerne i 2009-2012. 

46. Selskaberne skal, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 4, have 

dækket deres faktiske omkostninger ved § 13-aktiviteter – herunder også den andel 

af overheadomkostninger, der ved brug af ovennævnte metode kan allokeres til § 

13-aktiviteter. De samlede overheadomkostninger skal imidlertid fastholdes på et 

pris- og lønkorrigeret 2013-niveau, hvilket betyder, at overheadomkostninger allo-

keret til § 7-aktiviteter i den korrigerede indtægtsramme for 2014 må opgøres resi-

dualt ud fra de samlede (pris- og lønkorrigerede) gennemsnitlige overheadomkost-

ninger i 2009-2012 fratrukket de overheadomkostninger, der kan allokeres til § 13-

aktiviteter for 2014. 

47. Den korrigerede indtægtsramme for 2014 fastholder således niveauet af 

summen af de direkte henførbare § 7-omkostninger og de totale overheadomkost-

ninger i beregningsgrundlaget, som er de gennemsnitlige omkostninger i 2009-

2012 (korrigeret for pris- og lønudvikling frem til 2014). Distributionsselskabets 

samlede omkostningsramme hæves eller sænkes altså ikke mere end en evt. æn-

dring i § 13-aktiviteterne tilskriver.  

48. DGD har indsendt oplysninger om overheadomkostninger, der kan allokeres 

til § 13-aktiviteter for 2014 på 28.252 t.kr.  

49. Driftsomkostningerne til § 7 i den endelige, korrigerede omkostningsramme 

for 2014 kan nu opgøres på grundlag af de gennemsnitlige overheadomkostninger 

i 2009-2002 samt opgørelsen af de overheadomkostninger, der kan allokeres til § 

13-aktiviteter for 2014 samt pris- og lønkorrektion. 

 
3 Jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 16. 

4 Det absolutte effektiviseringskrav for DGD i 2014 findes på følgende vis. De samlede § 7 omkostninger i be-

regningsgrundlaget (dvs. gennemsnittet af 2009-2012 korrigeret for markedsføringsomkostninger og omkost-

ninger til energispareaktiviteter) ganges på effektiviseringskravet (i %), hvorefter haves beløbet for 2014: 

132.337 * 2,05 % = 2.713. Det samlede effektiviseringskrav (på 2.713 t. kr. fremskrives til 2014 kroner: 2.713 

t.kr. * (100 % + 0,58 %) = 2.729 t.kr. 
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50. Sekretariatet har opgjort DGDs driftsomkostninger efter § 7 til indregning i 

omkostningsrammen for 2014 til 131.983 t.kr., jf. tabel 7. 

AFSKRIVNINGER 

51. Den del af omkostningsrammen, som fastsættes med henblik på dækning af 

omkostninger til afskrivning af materielle anlægsaktiver, fastsættes som de fakti-

ske årlige afskrivninger på anlæggene. Afskrivningerne beregnes på grundlag af de 

bogførte anskaffelsespriser inklusive abandonment
5
 samt eventuelle finansierings-

omkostninger. 

52. DGD har indsendt oplysninger om afskrivninger for 2014 på 18.831 t.kr., jf. 

tabel 7.  

KORRIGERET OMKOSTNINGSRAMME FOR 2014 

53. På baggrund af ovenstående delelementer kan den korrigerede omkostnings-

ramme for 2014 beregnes til 144.146 t.kr. for DGD, jf. tabel 7. 

TABEL 7 | KORRIGERET OMKOSTNINGSRAMME 2014 

t.kr. Korrigeret om-

kostningsramme 

Foreløbig omkostnings-

ramme 

Korrektion 

Driftsomkostninger 131.983  144.050 -12.067 

Afskrivninger 18.831 22.520 -3.689 

Akkumuleret effektiviserings-

krav 

- 2.729   -2.950 221 

Atypiske omkostninger -3.939 - -3.939 

Effektivitetsreguleret omkost-

ningsramme 2014 

144.146 163.620 -19.474 

 

AD. B). FORRENTNING OG AFDRAG AF NETTOGÆLD M.V. 

54. Det andet element i indtægtsrammen består af forrentning og afdrag af netto-

gæld mv. Ved udmeldingen af den foreløbige indtægtsramme for 2014 den 29. 

oktober 2013 fastsatte Energitilsynet et beløb til forrentning og afdrag af netto-

gæld samt forrentning og regenerering af indskudskapital pr. 31. december 2004, 

jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2 og § 10. 

55. Energitilsynet udmeldte den 31. oktober 2005 en rentefastsættelsesmodel 

vedrørende fremmedkapital (nettogælden), som fortsætter uændret. Energiklage-

nævnet har ved afgørelser af 7. januar 2008, 11. marts 2008 og 12. oktober 2009 

fastslået, at distributionsselskaberne er berettiget til forrentning af indskudskapital 

i årene fra selskabernes stiftelse og fremad.  Folketinget har i forlængelse heraf d. 

11. juni 2010 vedtaget ved en lovændring der indebærer, at indskudskapital i peri-

oden 2012-2014 alene forrentes i tilfælde af ekstraordinære effektiviseringsgevin-

 
5 Omkostninger i forbindelse med bortskaffelse af distributionsanlæg i områder, hvor naturgasforsyningen ophø-

rer. 
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ster. Hermed indregnes der i perioden 2012-2014 ikke et beløb til forrentning af 

indskudskapitalen som en del af forrentning og afdrag af nettogæld. 

56. DGD har desuden anmeldt at primoværdien for nettogælden i 2014 er nedju-

steret med 17.600 t. kr. som følge af, at DGD har afhændet et komponentlager, der 

indgik i åbningsbalancen. Dette har betydning for beløbet til forrentning og afdrag 

af nettogæld mv.  

57. Beløbet til forrentning og afdrag af nettogæld mv. i indtægtsrammen for 2014 

for DGD udgør derfor 318.412 t.kr., jf. tabel 8. 

TABEL 8 | FORRENTNING OG AFDRAG AF NETTOGÆLD M.V. (ANNUITET) 2014 

t.kr.  

Forrentning og afdrag af nettogæld m.v., korrigeret 318.412 

Forrentning og afdrag af nettogæld m.v., foreløbig 320.390 

Korrektion -1.978 

 

AD. C). FORRENTNING AF AKTIVER IDRIFTSAT EFTER 1. JANUAR 2005 M.V. 

58. Det tredje element i indtægtsrammen er et beløb til forretning af aktiver 

idriftsat fra og med den 1. januar 2005. I henhold til indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 11, stk. 1 findes dette beløb på grundlag af forrentningsgrundlaget tillagt en 

nødvendig nettoomsætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteterne. 

59. I henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 11, stk. 1 udgøres forrent-

ningsgrundlaget indledningsvis af værdien af aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 

og frem til ultimo det sidste år i den foregående reguleringsperiode. Investeringer 

foretaget i løbet af en reguleringsperiode indregnes med virkning fra den 1. januar 

året efter, jf. § 11, stk. 4. Ifølge § 11, stk. 5 reduceres forrentningsgrundlaget hvert 

år i reguleringsperioden med afskrivninger på netaktiver foretaget i året forud. 

Dvs. at forrentningsgrundlaget tilhørende indtægtsrammen 2014 udgøres af netto-

aktivmassen akkumuleret i årene 2005-2013. 

60. Renten er beregnet som en WACC på baggrund af den 5-årige statsobligati-

onsrente tillagt et kreditrisikotillæg, og ligger principielt fast i hele reguleringspe-

rioden. Forrentningssatsen for 2014-17 er dermed på basis af Energitilsynets afgø-

relse af 29. oktober 2013 fastsat til 3,62 %
6
. Det skal bemærkes, at afgørelsen af 

29. oktober 2013 har været påklaget til Energiklagenævnet i forhold til fastsættel-

sen af WACC’en, og Energitilsynets afgørelse er af Energiklagenævnet hjemvist 

til fornyet behandling. I det tilfælde, at Energitilsynets fornyede behandling leder 

til en ændret WACC, tages denne afgørelse op til fornyet behandling på dette 

punkt.  

 
6 Denne afviger fra Energitilsynets afgørelse, hvor WACC’en er 3,63. Dette hænger sammen med, at der i  Ener-

gitilsynets afgørelse var der anvendt en selskabsskattesats på 25 pct. Selskabsskattesatsen er nu sat net til 24,5 

pct., hvilket har betydning for WACC’en størrelse. 
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61. Forrentningsgrundlaget i 2014 opgøres til 321.935 t.kr. Således kan forrent-

ningen af forrentningsgrundlaget beregnes til 11.654 t.kr. for DGD, jf. tabel 9. 

TABEL 9 | FORRENTNING AF FORRENTNINGSGRUNDLAG 2014 

t. kr.  

Aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 og før 31. december 2013  436.633  

Afskrivninger på aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 og før 31. 

december 2013 

 114.698  

Forrentningsgrundlag  321.935  

Forrentningssats 3,62% 

Forrentning af forrentningsgrundlag  11.654  

 

62. Nettoomsætningsformuen i 2014 kan på baggrund af principperne vedtaget af 

Energitilsynet den 27. juni 2005
7
 opgøres til 1/6 af indtægtsrammen eksklusiv 

forrentning af nettoomsætningsformuen, og er opgjort til 98.323 t.kr. for DGD, jf. 

tabel 10.
 
 

63. Forrentningen af nettoomsætningsformuen kan således opgøres til 3.549 t.kr. 

for DGD, jf. tabel 10.
 
 

TABEL 10 | FORRENTNING AF NETTOOMSÆTNINGSFORMUE 2014 

t. kr.  

Omkostningsramme 144.146 

§ 13-omkostninger 61.343 

Forrentning og afdrag af nettogæld m.v. 318.412 

Forrentning af forrentningsgrundlag 11.654 

§ 19-omkostninger (energibesparelser) 49.072 

Forrentningssats 3,62 % 

Beregnet nettoomsætningsformue 98.029 

Forrentning af nettoomsætningsformue 3.549 

 

64. Hermed kan forrentningen af aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 findes som 

summen af forrentningen af forrentningsgrundlaget og forrentningen af nettoom-

sætningsformuen. For DGD er forrentningen på 15.203 t.kr., jf. tabel 11. 

 

 

 

 
7Jf. Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber – Principper for opgørelse af driftsomkostninger, 1:1-

omkostninger og afskrivninger af 30. maj 2005. 

Side 125 af 203



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | KORRIGERET INDTÆGTSRAMME SAMT EKS-TRAORDINÆRE 

EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER I 2014 FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 

 

Side 13/23 

TABEL 11 | FORRENTNING AF AKTIVER IDRIFTSAT EFTER 1. JANUAR 2005 

t. kr.  

Forrentning af forrentningsgrundlag  11.654 

Forrentning af nettoomsætningsformue 3.549 

Forrentning af aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 15.203 

 

65. Tabel 12 viser forskellen mellem den foreløbige opgørelse af forrentning af 

aktiver og den endelige opgørelse. 

TABEL 12 | KORREKTION I FORRENTNING AF AKTIVER IDRIFTSAT EFTER 1. JANU-

AR 2005 

t. kr.  

Forrentning af aktiver, korrigeret 15.203 

Forrentning af aktiver, foreløbig 14.930 

Korrektion 273 

 

AD. D). § 13-OMKOSTNINGER 

66. Det fjerde element i indtægtsrammen er de såkaldte § 13-omkostninger. § 13-

omkostninger er, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 13, stk.1, bl.a. omkostnin-

ger i forbindelse med myndighedsbetjening og nettab m.v. Modsat driftsomkost-

ningerne er der ikke et krav om, at selskaberne effektiviserer de aktiviteter, der 

giver anledning til § 13-omkostningerne 

67. DGD har indberettet § 13-omkostninger for 2014 på 61.343 t.kr., jf. tabel 13.  

TABEL 13 | § 13-OMKOSTNINGER 2014 

t. kr.  

§ 13-omkostninger, direkte henførbare 33.091 

§ 13-omkostninger, overhead 28.252 

§ 13-omkostninger, total 61.343 

 

68. I den udmeldte foreløbige indtægtsramme for 2014 indgår de budgetterede § 

13-omkostninger. I den endelige korrigerede indtægtsramme er det de faktiske § 

13-omkostninger, der skal indgå. Dette giver anledning til korrektioner, jf. tabel 

14.  
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TABEL 14 | KORREKTION I § 13-OMKOSTNINGER 2014 

t. kr.  

§ 13-omkostninger, faktiske 61.343 

§ 13-omkostninger, budgetterede 57.700 

Korrektion 3.643 

 

AD. E). § 19, STK. 3-OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 

69. Det femte element i indtægtsrammen er omkostningerne til energibesparelser, 

jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 19, stk. 3. Som nævnt skal selskabet, jf. afta-

le af 20. november 2009 mellem klima- og energiministeren og net- og distributi-

onsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie have dækket deres fakti-

ske omkostninger til opfyldelse af nye forpligtelser vedr. energibesparelser. Sel-

skabet får i perioden 2010-2015 dækket deres faktiske omkostninger til de nye 

forpligtelser gennem en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammerne via en efterre-

gulering. 

70. Sekretariatet for Energitilsynet har i perioden 2010-2012 haft en administra-

tiv praksis, hvormed selskaberne har fået indregnet deres fulde omkostninger til 

energispareaktiviteter i indtægtsrammen uanset størrelsen af energispareforpligtel-

sen. Fra 2013 ændrede Sekretariatet administrativ praksis således, at selskaberne 

fremover alene kunne indregne omkostninger til opfyldelse af det pågældende års 

energispareforpligtelse med mindre der er tale om, at selskaberne har underopfyldt 

i det foregående år. Årsagen hertil var bl.a. at man ønskede at ensrette den admini-

strative praksis på tværs af de tre sektorer, således at energispareaktiviteterne bli-

ver opgjort ens på både el og gas området i henhold til reglerne i energisparebe-

kendtgørelserne. Praksisændringen i havde dog ingen reel betydning for DGD i 

2013.   

71. Efterfølgende er det dog blevet besluttet at ændre den administrative praksis 

for så vidt angår reguleringen af eldistributionsselskaberne, således at selskaberne, 

frem til og med 2015, får dækket de faktiske omkostninger til den realiserede 

energibesparelse, dvs. svarende til den praksis, der har været anvendt overfor gas-

distributionsselskaberne i 2010-2012. Sekretariatet ændrer derfor også praksis for 

gasdistributionsselskaberne tilbage til praksisen fra 2010-2012. 

72. Der lægges i denne praksisændring vægt på Energiklagenævnets praksis om-

kring indtægtsrammeregulering for elnetvirksomheden NRGi
8
, at ”Energiklage-

nævnet er enig med Energitilsynet i, at der skal ske en samlet, varig reduktion 

fremadrettet, idet Energiklagenævnet lægger vægt på hensynet til klagers forvent-

ning, og at hensynet til slutbrugerne ikke taler afgørende herimod, når blot ind-

tægtsrammereduktionen pålægges fremadrettet. Energiklagenævnet følger derved 

sin sædvanlige praksis om, at efterregulering som udgangspunkt skal ske fremad-

rettet.”   

 
8 Side 28 i Energiklagenævnets afgørelse fra den 23. april 2014 om NRGi Nets indtægtsrammeudmelding for 

perioden 2005-2011, J.nr. 1011-13-91-17. 
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73. DGD får derfor indregnet de fulde omkostninger til realiserede energibespa-

relser i 2014. I alt indregnes 49.072 t. kr. i den korrigerede indtægtsramme for 

2014. 

EKSTRAORDINÆRE EFFEKTIVISESRINGSGEVINSTER 

74. For DGD blev der i 2012 opgjort en ekstraordinær effektiviseringsgevinst på 

20.211 t.kr., som i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 27, stk. 5 skal 

føres tilbage til kunderne. Derfor skal 7.579 t.kr. heraf anvendes til nedsættelse af 

tarifferne i forbindelse med førstkommende prisregulering. Energitilsynet har an-

lagt en praksis som betyder, at ”førstkommende” skal forstås i forhold til opgørel-

sestidspunktet og ikke tidspunktet hvor effektiviseringsgevinsten opstod. Det føl-

ger heraf, at effektiviseringsgevinsten fra 2012 skal udmøntes i indtægtsrammen 

for 2014, jf. afgørelse af 17. september 2013. 

KORRIGERET INDTÆGTSRAMME 2014 

75. På baggrund af ovenfor beregnede delelementer kan den korrigerede ind-

tægtsramme for 2014 opgøres til 580.957 t.kr. for DGD, jf. tabel 15. 

TABEL 15 | KORRIGERET INDTÆGTSRAMME 2014 

t. kr. Korrigeret ind-

tægtsramme 

Foreløbig indtægts-

ramme 

Korrektion 

Omkostningsramme  144.146  163.620 -19.474 

Forrentning og afdrag af netto-gæld 

m.v. 

 318.412  320.390 -1.978 

Forrentning af aktiver idriftsat efter 1. 

januar 2005 m.v. 

 15.203  14.930 273 

§ 13-omkostninger  61.343  57.700 3.643 

§ 19, stk. 3-omkostninger (ener-

gibesparelser) 

 49.072  72.990 -23.918 

Ekstraordinær effektiviserings-gevinst  -7.579 0 -7.579 

Indtægtsramme 2014  580.957  629.630 -48.673 

 

76. Det bemærkes, at der for DGD ved opgørelsen af den korrigerede indtægts-

ramme foreligger en reduktion i omkostningsrammen på 19.474 t.kr. mens § 13-

omkostningerne er forøget med på 3.643 t.kr. i forhold til de foreløbige beløbsstør-

relser. Reduktionen i omkostningsrammen hænger sammen med, at ekstraordinære 

og atypiske omkostninger var indregnet i grundlaget for den foreløbige ramme, og 

at disse ikke var så høje som forudsat i den foreløbige ramme. 

77. Hertil skal DGD realisere tarifnedsættelser for 7.579 t. kr. i relation til eks-

traordinære effektiviseringsgevinster fra 2012. 

78. I alt reduceres indtægtsrammen for 2014 med 48.673 t.kr. i forhold til den 

foreløbige ramme. Hovedårsagen til den markante reduktion ligger i en reduceret 

omkostningsramme, og underopfyldelse af energispareforpligtelsen for 2014. 
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OVERDÆKNING OG UNDERDÆKNING 

79. Distributionsselskaberne har i forbindelse med anmeldelse af regulerings-

mæssige regnskaber for 2014 samtidig indsendt en opgørelse af selskabernes reali-

serede indtægter vedrørende distributionsaktiviteter for 2014. 

80. Hvis et selskabs faktiske indtægter overstiger den korrigerede indtægtsram-

me, er der overdækning. Hvis et selskab faktiske indtægter er mindre end den kor-

rigerede indtægtsramme, er der underdækning. En overdækning skal udlignes de 

efterfølgende år ved reducerede tariffer, mens en underdækning kan udlignes ved 

stigende tariffer. 

81. DGD havde i 2014 en overdækning på 4.456 t.kr. Dette dækker over en over-

dækning vedr. energispareaktiviteter på 21.369 t. kr. og en underdækning på den 

øvrige indtægtsramme (IR) på 16.913, jf. tabel 16. 

TABEL 16 | OVERDÆKNING OG UNDERDÆKNING 2014 

t.kr. IR Energispareaktiviteter Ialt 

Faktiske indtægter 2014 514.612 70.441  585.053  

Korrigeret indtægtsramme 2014 530.525 49.072 580.597  

Overdækning -16.913 21.369 4.456  

 

82. Med virkning fra 1. januar 2010, har selskabet ret til en forrentning af deres 

over/underdækning. Denne forrentning omfatter dog kun selve indtægtsrammen, 

men ikke energispareaktiviteterne. Over-/underdækningen forrentes med samme 

rentesats som annuiteten. Over-/underdækningen forrentes fra året efter at over-

/underdækningen er opgjort. Forrentningen lægges så til den eksisterende over-

/underdækning. 

83. Over/-underdækningen ved udgangen af 2013 forrentes dermed fra 1. januar 

2014. DGD havde ved udgangen af 2013 en samlet overdækning vedr. indtægts-

rammen på 25.914 t. kr., jf. tabel 17, hvilket munder ud i en samlet forrentning på 

943 t. kr. 

TABEL 17 | FORRENTNING AF OVERDÆKNING PRIMO 2014 

t.kr IR 

Overdækning, primo 2014 25.914 

Forrentningssats 3.64 % 

Forrentning af underdækning 943 

 

84. DGDs overdækning vedr. indtægtsrammen i 2014 lægges oveni overdæknin-

gen pr. 1. januar 2014 samt forrentningen af denne.  

85. DGD har herefter en samlet overdækning på indtægtsrammen ekskl. energi-

spareaktiviteter på 9.944 t. kr., hvoraf 4.122 t. kr., senest skal være afviklet ved 

udgangen af 2015, 4.879 t. kr. inden udgangen af 2016, og de resterende 943 t. kr. 

inden udgangen af 2017. 
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TABEL 18 | OPGØRELSE AF OVER-/UNDERDÆKNING VEDR. INDTÆGTSRAMMEN 

EKSKL. ENERGISPAREAKTIVITETER 2009-2014 

t.kr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Overdækning  40.170   161.383   110.705   -11.946  -88.066  -16.913 

Afvikling  -40.170  -161.383  -110.705  11.946   88.066   16.913  

Forrentning   -8.547  228   5.994   4.879   943  

Overdækning efter 

afvikling 

 -     -     -    4.122   4.879   943  

Afviklingsfrist (år) 2012 2017 2014 2015 2016 2017 

Overdækning ultimo, 

akk. 

 -148.717  4.120   115.053   109.101   25.914   9.944  

Overdækning primo, 

akk. 

 -188.887  -148.717  4.120   115.053   109.101   25.914  

 

86. Sekretariatet for Energitilsynet har i perioden 2010-2012 også indregnet en 

forrentning af over-/underdækning vedr. energispareaktiviteter, men sekretariatet 

blev i forbindelse med afgørelsen for 2013 opmærksom på, at der ikke har været 

hjemmel hertil i energisparebekendtgørelse nr. 677 af den 21. juni 2010.  

87. Sekretariatet for Energitilsynet genoptog derfor de oprindelige opgørelser af 

over-/underdækning vedr. energispareaktiviteter jf. afgørelser af 21. september 

2012 og 17. september 2013 om over- og underdækning for perioden 2010 til 2012 

på ulovbestemt grundlag.  

88. Genoptagelsen af opgørelsen af forrentning medførte, at beregningen af for-

rentning af over-/underdækning af energispareaktiviteter blev foretaget i overens-

stemmelse med bestemmelserne i energisparebekendtgørelse nr. 677 fra den 21. 

juni 2010.  

89. DGD har dermed ved udgangen af 2014 en overdækning vedr. deres energi-

spareaktiviteter på i alt 33.595 t. kr. 

TABEL 19 | OPGØRELSE AF OVER-/UNDERDÆKNING VEDR. ENERGISPAREAKTIVI-

TETER 

t. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 

Overdækning  4.924   -101  2.427   4.976   21.369  

Afvikling -101 101 0 0 0 

Saldo årets overdækning 

efter afvikling 
4.893 0 2.427 4.976 21.369 

Afviklingsfrist (år) - - - - - 

 

EKSTRAORDINÆRE EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER 2013 

90. Der kan opnås ekstraordinære effektiviseringsgevinster ved to af de delele-

menter, der indgår i indtægtsrammen, nemlig omkostningsrammen og forrentning 

og afdrag af nettogælden. Effektiviseringsgevinsten opnås, hvis distributionssel-
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skabet til hvert af de to delelementer opretholder lavere omkostninger end de af 

Energitilsynet fastsatte omkostninger 

EKSTRAORDINÆR EFFEKTIVISERINGSGEVINST VED OMKOSTNINGSRAMMEN 

91. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst ved driftsomkostninger og af-

skrivninger på aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 opgøres som forskellen mellem 

den korrigerede omkostningsramme og selskabets faktiske omkostninger til drift 

og afskrivninger på aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 vedrørende distributions-

aktiviteter. 

92. De faktiske omkostninger i 2014 til drift og afskrivninger på aktiver idriftsat 

efter 1. januar 2005 vedrørende distributionsaktiviteter findes i selskabernes regu-

leringsmæssige regnskaber for 2014.
 
 

93. DGD har i 2014 haft færre § 7 omkostninger (driftsomkostninger) end tilladt 

i indtægtsrammen og har dermed opnået en ekstraordinær effektiviseringsgevinst 

ved omkostningsrammen på 38.455 t. kr., jf. tabel 20.  

TABEL 20 | EKSTRAORDINÆR EFFEKTIVISERINGSGEVINST VED OMKOSTNINGS-

RAMMEN 

t.kr.  

Effektivitetsreguleret korrigeret omkostningsramme i 2014 144.146  

Faktiske omkostninger i 2014 ved drift og afskrivninger på aktiver 

idriftsat efter 1. januar 2005. 

 105.691  

Ekstraordinære effektiviseringsgevinster ved omkostningsrammen  38.455  

 

EKSTRAORDINÆR EFFEKTIVISERINGSGEVINST VED FORRENTNING AF NETTO-

GÆLD 

94. Ifølge indtægtsrammebekendtgørelsens § 26 kan et selskab opnå en ekstraor-

dinær effektiviseringsgevinst på forrentning af nettogælden pr. 31. december 2004, 

såfremt de faktiske omkostninger til forrentning af nettogælden pr. 31. december 

2004 er mindre end den af Energitilsynet fastsatte forrentning. 

95. De gennemsnitlige finansieringsomkostninger til fremmedkapital opgøres 

ved at sammenholde selskabernes samlede omkostninger til forrentning af gæld 

med størrelsen på deres samlede gæld.  

96. Af regnskabsmæssige årsager har det vist sig hensigtsmæssigt at opgøre for-

holdet mellem selskabernes samlede finansieringsomkostninger og deres samlede 

gæld ud fra en nettobetragtning, hvor der foretages en modregning for rentebæren-

de aktiver. Det skyldes, at der i årsregnskabet indregnes markedsværdiændringer 

af gælden. For at indregne markedsværdiændringer symmetrisk (og medtage såvel 

markedsværdi-stigninger som -fald), har det derfor vist sig hensigtsmæssigt at 

anlægge en nettobetragtning. 
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97. Specifikt finder Sekretariatet for Energitilsynet den gennemsnitlige faktiske 

forrentningssats ved at sætte selskabernes nettofinansieringsomkostninger i for-

hold til deres rentebærende gæld netto medio året.  

98. Nettofinansieringsomkostninger udtrykker årsregnskabets finansielle om-

kostninger fratrukket finansielle indtægter, mens den rentebærende gæld netto 

udtrykker rentebærende passiver fratrukket rentebærende aktiver. 

99. Forrentningen opgøres ud fra den af Energitilsynet fastsatte forrentningssats
9
 

for forrentning af nettogæld og indskudskapital for 2014, jf. tabel 21.
 
 

TABEL 21 | RENTESATSER VEDR. NETTOGÆLD OG INDSKUDSKAPITAL 

  

Risikofri rente 1,61% 

+ Kreditrisikotillæg 2,03% 

= Samlet fremmedkapitalrente 3,61 % 

 

100. DGD har anmeldt finansielle omkostninger, netto på 36.216 t. kr. for 2014, jf. 

tabel 22. 

TABEL 22 | FINANSIELLE OMKOSTNINGER, NETTO 

t.kr.  

Finansielle indtægter i alt  380  

Finansielle omkostninger i alt  36.596  

Finansielle omkostninger, netto  36.216  

 

101. Endvidere har selskabet anmeldt en rentebærende gæld netto på 920.500 t. kr. 

pr. 1. januar 2014 og en rentebærende gæld netto på 623.300 t. kr. pr. 31. decem-

ber 2014. Dette svarer til en gæld på 771.900 t. kr. medio 2014, jf. tabel 23. 

TABEL 23 | RENTEBÆRENDE GÆLD, NETTO 

t.kr 1. jan. 2014 31. dec. 2014 Medio 2014 

Rentebærende aktiver i alt 520.057 331.834 425.721 

Rentebærende passiver i alt 1.137.109 820.101 978.605 

Rentebærende gæld, netto 617.052 488.717 552.885 

 

 
9 Forrentningssatsen til forrentning af nettogæld fastsættes jf. § 10 stk. 4 som en risikofri rente samt et risikotil-

læg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. Der er således tale om en frem-

medkapitalrentesats.  
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102. Sættes de anmeldte finansielle omkostninger på 36.215 t. kr. i forhold til 

gælden medio år 2014 på 552.885 t. kr. fås en gennemsnitlig forrentningsprocent 

på 6,55 pct. 

103. De faktiske omkostninger til forrentning af nettogæld kan ifølge § 26, stk. 2 

opgøres som 6,55 pct. af den regulatoriske nettogæld på 2.634.361 t. kr. svarende 

til 172.560 t. kr. 

104. Energitilsynet har fastsat forrentning af nettogæld i den udmeldte indtægts-

ramme for år 2014 til 3,64 pct. af den regulatoriske nettogæld, der udgør 

2.634.361 t. kr. Forrentningen svarer til 95.891 t. kr. 

105. Korrektionen for fastrenteaftalerne, der indtil og med 2010 også blev tillagt 

den fastsatte forrentning ved opgørelse af ekstraordinær effektiviseringsgevinst er 

udløbet. Der indregnes derfor ingen korrektion for fastrenteaftaler. Dermed udgør 

det samlede fastsatte forrentningsbeløb 95.891 t. kr.  

106. Selskabets gennemsnitlige finansieringsomkostninger til fremmedkapital på -

172.560 t. kr. ligger højere end den af Sekretariatet for Energitilsynets fastsatte 

forrentning på 95.891 t. kr. Der er således ikke opnået en ekstraordinær effektivi-

seringsgevinst i 2014 for DGD, jf. tabel 24. 

TABEL 24 | EKSTRAORDINÆR EFFEKTIVISERINGSGEVINST VED FORRENTNING AF 

NETTOGÆLD 

t.kr.  

Fastsat forrentning 95.891 

(+) Korrektion for fastrenteaftaler 0 

(=) Fastsat forrentning i alt 95.891 

(-) Gennemsnitlige finansieringsomkostninger til fremmedkapital 172.556 

Ekstraordinær effektiviseringsgevinst - 

 

ANVENDELSE AF EKSTRAORDINÆRE EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER 

107. På baggrund af ovenstående opgørelser kan det konstateres, at DGD i 2014 

har haft en ekstraordinær effektiviseringsgevinst i forbindelse med driftsomkost-

ninger og afskrivninger på aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 på 38.455 t. kr. 

DGD har derimod ikke haft en ekstraordinær effektiviseringsgevinst ved forrent-

ning af nettogæld i 2014. I alt har DGD haft en samlet ekstraordinær effektivise-

ringsgevinst i 2014 på 38.455 t. kr., jf. tabel 24. 

TABEL 25 | EKSTRAORDINÆRE EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER I ALT 

t.kr  

Ekstraordinær effektiviseringsgevinst ved omkostningsrammen 38.455 

Ekstraordinær effektiviseringsgevinst ved forrentning af netto-
gæld  

- 

Ekstraordinære effektiviseringsgevinster i alt 38.455 
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108. Som det fremgår af pkt. 17 ovenfor, kan ekstraordinære effektiviseringsge-

vinster ved forrentning af nettogæld hensættes og bruges til imødegåelse af rente-

udgifter, der overstiger de af sekretariatet fastsatte renteudgifter i to år. Hvis sel-

skabet bruger hele den ekstraordinære effektiviseringsgevinst til imødegåelse af 

renteudgifter, skal indtægtsrammen, og dermed prisen, ikke nedsættes som følge 

heraf. En prisnedsættelse vil således først være relevant i det tilfælde, hvor selska-

berne efter to år ikke har brugt hele hensættelsen til imødegåelse af renteudgifter, 

der overstiger de af sekretariatet fastsatte renteudgifter. 

109. DGD havde i 2011 renteudgifter, der oversteg Energitilsynets fastsatte rente-

udgifter med 6.455 t. kr. DGD havde også i 2012 og 2013 renteudgifter, der over-

steg Energitilsynets fastsatte renteudgifter nu med hhv. 31.208 t. kr. og 55.616 t. 

kr. I 2014 var der ligeledes, jf. ovenstående, renteudgifter der oversteg Energitil-

synets fastsatte renteudgifter, og DGD har dermed ingen hensatte midler til imø-

degåelse af fremtidige renteudgifter.  

TABEL 26 | HENSÆTTELSESKONTO 

t.kr  Seneste anvendelse 

Hensættelse 2011 -6.455 2014 

Hensættelse 2012 -31.208 2015 

Hensættelse 2013 -55.616 2016 

Hensættelse 2014 -76.670 2017 

Anvendelse i henhold til § 27, stk. 1 i 2014 -  

Hensættelse til ekstra finansieringsudgifter  -  

 

FASTSÆTTELSE AF BELØB TIL TARIFNEDSÆTTELSER 

110. Af ekstraordinære effektiviseringsgevinster på op til 10 pct. af indtægtsram-

men, som anvendes i henhold til § 27, stk. 1, skal mindst halvdelen bruges til ned-

sættelser af priser, jf. § 27, stk. 3. Af effektiviseringsgevinster på over 10 pct. skal 

mindst trefjerdedele gå til nedsættelse af priser. 

111. For skattepligtige selskaber skal ekstraordinære effektiviseringsgevinster, der 

anvendes til nedsættelse af priser, korrigeres for selskabsskattesatsen.  

112. Af tabel 27 fremgår det, at for DGD overstiger ekstraordinære effektvise-

ringsgevinst der skal udmøntes i tarifnedsættelser 10 pct. af årets korrigerede ind-

tægtsramme. Dermed skal selskabet for den del af effektiviseringsgevinsten der 

udgør op til 10 pct. af indtægtsrammen anvende minimum 50 pct. af gevinsten 

(evt. korrigeret for skattesats) til nedsættelse af priser, og for den del af effektivise-

ringsgevinsten, der overstiger 10 pct. af indtægtsrammen, skal minimum 75 pct. af 

gevinsten anvendes til nedsættelse af priser. 
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TABEL 27 | ANVENDELSE I HENHOLD TIL § 27, STK. 1 

t.kr  

Fra ekstraordinær effektiviseringsgevinst ved omkostningsrammen 38.455  

Fra ekstraordinær effektiviseringsgevinst ved forrentning af nettogæld  -    

I alt  38.455  

Korrigeret indtægtsramme, ekskl. energispareomkostninger 531.525.  

§ 27 anvendelse i forhold til korrigeret indtægtsramme 6,55 % 

 

113. DGD er skattepligtig og skal derfor have korrigeret beløbet, der anvendes til 

nedsættelse af priser. Tarifnedsættelsen for DGD kan således opgøres til 14.517 

vedr. omkostningsrammen for 2014. 

TABEL 28 | TARIFNEDSÆTTELSE 

t.kr  

Tarifnedsættelse ved ekstraordinære effektiviseringsgevinster under 10 

pct. af indtægtsramme 

14.517 

Tarifnedsættelse ved ekstraordinære effektiviseringsgevinster over 10 

pct. af indtægtsramme 

- 

Tarifnedsættelse ved ekstraordinære effektiviseringsgevinster i alt 14.517 

 

114. Tarifnedsættelser skal så vidt muligt ske i forbindelse med førstkommende 

prisregulering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 27, stk. 5. Tarifnedsættelser-

ne udmøntes derfor i reducerede indtægtsrammer for 2016. 

HØRING 

115. DGD har haft et udkast til afgørelse i høring i perioden 6. november til 20. 

november 2015. 

116. DGD påpegede, at grundlaget for omkostningsrammen manglede at blive 

korrigeret for omkostninger til energispareaktiviteter i 2009. Dette er korrekt, og er 

rettet til i den endelige afgørelse. 

117. DGD påpegede herudover, at normalårsniveauet for atypiske aktiviteter i 

grundlaget er sat for lavt. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det er med 

fuldt overlæg, at normalårsniveauet for atypiske omkostninger er fastsat til det i 

udkastet fastsatte niveau, idet middelniveauet for atypiske omkostninger i regule-

ringsperioden har ligget under det fastsatte niveau, men hvor der er rundet op til 

nærmeste hele million, idet sekretariatet ikke finder, at der er grund til at sætte 

normalårsniveauet for højt.  

AFGØRELSE 

På baggrund af Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 vedrørende indtægts-

rammer for 2014-2017, Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 16. september 
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2014 vedrørende korrigeret indtægtsramme for 2013 og reguleringsregnskab for 

2014, udmeldes i medfør af § 21 i Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åb-

ningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber (BEK 1117 af 14. oktober 2014), 

en korrigeret indtægtsramme for 2014 til Dong Gas Distribution A/S på 580.597 

t.kr., jf. nedenstående tabel.

TABEL 29 | KORRIGERET INDTÆGTSRAMME 2014 

t.kr.

Omkostningsramme 144.146 

Forrentning og afdrag af nettogæld m.v.  318.412 

Forrentning af aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 m.v.  15.203 

§ 13-omkostninger  61.343 

§ 19-omkostninger (energibesparelser)  49.072 

Ekstraordinær effektiviseringsgevinst -7.579 

Indtægtsramme 2014  580.597 

Sekretariatet for Energitilsynet opgør i forlængelse heraf en samlet overdækning 

på 4.456 t.kr. for Dong Gas Distribution A/S i 2014 dækkende over både indtægts-

ramme og energispareaktiviteter.  

Endeligt meddeler Sekretariatet for Energitilsynet i medfør §§ 25-27 i Bekendtgø-

relse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber 

(BEK 1117 af 14. oktober 2014) Dong Gas Distribution A/S, at selskabet har en 

samlet ekstraordinær effektiviseringsgevinst i 2014 på 38.455 t. kr., jf. nedenstå-

ende tabel. 

TABEL 30 | EKSTRAORDINÆRE EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER 2014 

t.kr.

Effektiviseringsgevinst ved omkostningsrammen 38.455 

Effektiviseringsgevinst ved forrentning af nettogæld - 

Effektiviseringsgevinst i alt 38.455 

Heraf udmøntes i alt 14.517 t. kr. i nedsatte tariffer i indtægtsrammen for 2016. 

Med venlig hilsen 

Louise Bank (SET) 
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Forhold vedr. den risikofrie rente WACC-ekspertgruppens anbefalinger for elnetvirksomheder Sekretariatets indstilling til ny WACC for gasdistribution 
Risikofrit aktiv Danske statsobligationer Samme som ekspertgruppen 
Justering for særlige forhold Nej Samme som ekspertgruppen 
Løbetid 5 årig - dette for at matche rentejusteringshyppigheden og reguleringsperioden 

på 5 år i den nye regulering på eldistributionsområdet.  
Samme som ekspertgruppen – dog 4 årig løbetid pga. justering af WACC 
finder sted hvert 4. år. 

Rentetype Nulkuponrente Samme som ekspertgruppen 
Dataleverandør Scanrate Financial System A/S Samme som ekspertgruppen 
Datafrekvens Daglige observationer Samme som ekspertgruppen 
Estimationsperiodens 1. juni til 31. august forud for reguleringsperiodens start Samme som ekspertgruppen 

Forhold vedr. markedsporteføljen 
Tilgang til fastsættelse Dansk markedsindeks til at fastsætte markedsporteføljen i CAPM Samme som ekspertgruppen 

Forhold vedr. beta aktiv 
Tilgang til fastsættelse Der foretages et skøn, bl.a. baseret på hvad andre lignende regulatorer 

anvender af beta aktiv for virksomheder med en sammenlignelig risiko og 
regulering – skønnet foretages på brancheniveau 

Samme som ekspertgruppen 

Beta aktivestimat 0,35 0,40  

Forhold vedr. beta egenkapital 
Tilgang til fastsættelse Harris & Pringle:   𝑒𝑡𝑎𝑒𝑘 = 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 × �1 + 𝐷

𝐸
�. Samme som ekspertgruppen 

Beta egenkapital estimat 0,70 1,33 
Forskel skyldes at beta aktiv og gearing er forskellig fra eldistribution  

Forhold vedr. markedsrisikopræmien 
Tilgang til fastsættelse Skøn baseret på en afvejning mellem DMS, PwC, Fernandez et al. og 

Carnegies estimater for den danske markedsrisikopræmie. 
Samme som ekspertgruppen 

Markedsrisikopræmie estimat 5,5 pct.  
Udgangspunkt i en dansk markedsportefølje og en 5-årig risikofri rente 

5,5 pct. 
Udgangspunkt i en dansk markedsportefølje og en 4-årig risikofri rente 

Forhold vedr. gældsrisikopræmien 
Tilgang til fastsættelse Kreditrisikopræmien Samme som ekspertgruppen 
Forhold vedr. virksomhedsobligationer 

- Løbetid Over 10 år Samme som ekspertgruppen 
- Dataleverandør J.P. Morgan Samme som ekspertgruppen 
- Obligationsindeks Maggie Utilities Samme som ekspertgruppen 
- Datafrekvens Daglige observationer Samme som ekspertgruppen 
- Estimationsperiode 1. juni til 31. august forud for reguleringsperiodens start 
- Kreditvurdering A og BBB-rating (uvægtet gns.) Samme som ekspertgruppen 

Tillæg for engangsomkostninger ved lånoptagelse 0,08 pct. Samme som ekspertgruppen 

Forhold vedr. skat 
Tilgang til fastsættelse WACC estimeres efter skat hvorefter WACC før skat beregnes Samme som ekspertgruppen 
Skattesats 22 pct. -svarende til den gældende marginale selskabsskatteprocent Samme som ekspertgruppen 

Forhold vedr. kapitalstruktur WACC-ekspertgruppens anbefalinger for elnetvirksomheder Sekretariatets indstilling til ny WACC for gasdistribution 
Tilgang til fastsættelse Fast branchebaseret gearing Samme som ekspertgruppen 
Kapitalstruktur 50 pct. fremmedkapital og 50 pct. egenkapital 70 pct. fremmedkapital og 30 pct. egenkapital 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
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Bilag 6 - Den overordnede WACC-model 

Der tages udgangspunkt i metoden for beregning af WACC, der er gengivet i boks 

1.BOKS 1 | WACC (WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL)

WACC efter skat beregnes ud fra følgende formel: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 = 𝑟𝐸 × (1 − 𝐺) + 𝑟𝐷 × 𝐺 × (1 − 𝜏)

𝑟𝐸: er egenkapitalomkostningen 

𝑟𝐷: er fremmedkapitalomkostningen 

𝐺: er andelen af fremmedfinansieret kapital (gearing) 

𝜏: er den effektive marginale skattesats 

Egenkapitalomkostningen (𝑟𝐸)

Egenkapitalomkostningen fastsættes på basis af CAPM (Capital Asset Pricing 

Modellen). I CAPM beregnes egenkapitalomkostningen som summen af den 

risikofrie rente og en virksomhedsspecifik risikopræmie.
1
 Den 

virksomhedsspecifikke risikopræmie udgør det tillæg i forhold til den risikofrie 

rente, som en investor skal have for at investere i en virksomhed med 𝛽𝐸

systematisk markedsrisiko på egenkapitalen. Denne systematiske risiko 

multipliceres med markedsrisikopræmien for at finde den samlede risikopræmie 

på egenkapitalen. Egenkapitalomkostningen er givet ved:  

𝑟𝐸 = 𝑟𝐹 + 𝛽𝐸 × 𝑀𝑅𝑃

Hvor 

𝑟𝐸: er egenkapitalomkostningen 

𝑟𝐹: er den risikofrie rente 

𝛽𝐸: er beta egenkapital 

𝑀𝑅𝑃: er den forventede markedsrisikopræmie. 

Markedsrisikopræmien er det forventede merafkast ved at investere i 

markedsindekset frem for i et risikofrit aktiv.  Markedsrisikopræmien er således 

en kompensation til egenkapitalinvestor for at påtage sig systematisk risiko 

svarende til markedsporteføljens risiko. Markedsrisikopræmien kan beskrives ved 

nedenstående ligning: 

1 I CAPM vil den virksomhedsspecifikke risikopræmie alene udgøres af virksomhedens systematiske risiko opgjort ved beta egenkapital. 
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𝑀𝑅𝑃 = 𝑟𝑀 − 𝑟𝐹  

Hvor 

𝑀𝑅𝑃:   er markedsrisikopræmien 

𝑟𝑀:  er det forventede afkast på markedsporteføljen 
𝑟𝐹:  er den risikofrie rente 

Beta angiver virksomhedens systematiske risiko målt som samvariationen med 

afkastet på markedsporteføljen. Beta kan estimeres for virksomhedens 

egenkapital, dvs. hvor risikoen ved virksomhedens kapitalstruktur er inkluderet i 

estimatet. Dette kaldes beta egenkapital (βE) Beta kan også estimeres for 

virksomhedens grundlæggende aktiviteter, dvs. eksklusiv risikoen ved 

virksomheden kapitalstruktur. Dette kaldes beta aktiv. I regulatorisk sammenhæng 

er det oftest beta aktiv, der fastsættes, hvorefter det omregnes til beta egenkapital 

med den fastlagte branchebaserede kapitalstruktur. Det er beta egenkapital, der 

anvendes ved beregningen af egenkapitalomkostningen ved en virksomheds 

egenkapital. 

Betarelationen beskriver forholdet mellem beta aktiv og beta egenkapital, og 

anvendes til at omregne beta aktiv til beta egenkapital. Sekretariatet indstiller, at 

Harris & Pringles betarelation anvendes. Valget begrundes senere i notatet. 

𝛽𝐸 = 𝛽𝐴 × (1 +
𝐷

𝐸
) 

Hvor 

𝛽𝐸:  er beta egenkapital 

𝛽𝐴:  er beta aktiv 

𝐷:  er den totale fremmedkapital i selskabet 

𝐸:  er den totale egenkapital i selskabet. 

 

Fremmedkapitalomkostningen (𝑟𝐷)  

Fremmedkapitalomkostningen fastsættes ved den risikofrie rente tillagt en 

gældsrisikopræmie. Gældsrisikopræmien er den risikopræmie en investor vil 

kræve for at investere i en virksomheds gæld fremfor i det risikofrie aktiv: 

𝑟𝐷 = 𝑟𝐹 + 𝐷𝑅𝑃 

Hvor 

𝑟𝐷:  er fremmedkapitalomkostningen  

𝑟𝐹:  er den risikofrie rente 

𝐷𝑅𝑃:  er gældsrisikopræmien 
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I alt PRIS10

Gennemsnit 2008 115,4
Gennemsnit 2009 108,0
Gennemsnit 2010 113,5
Gennemsnit 2011 121,2
Gennemsnit 2012 124,6
Gennemsnit 2013 124,0
Gennemsnit 2014 122,5
Gennemsnit 2015 122,3
Gennemsnit 2016
Gennemsnit 2017

Sammenvejet indeks (70% ILON12 og 30 

Gennemsnit 2008 114,0
Gennemsnit 2009 114,2
Gennemsnit 2010 117,7
Gennemsnit 2011 121,6
Gennemsnit 2012 123,9
Gennemsnit 2013 124,8
Gennemsnit 2014 125,5
Gennemsnit 2015 126,8
Gennemsnit 2016
Gennemsnit 2017

Udvikling i sammenvejet indeks, reguler
Udvikling til 4. kvartal

Fremskrivni

Fremskrivningsperiode
2009 til 
2013

Udvikling, procent 9,26%

Tidligere anv
2009 til 
2013

Udvikling til 4. kvartal

Udvikling til 4. kvartal
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2,61

2,83 2,83

2,96 2,96 2,96

3,07 3,07 3,07

2005 3,17 3,17 3,17

2006 4,07 4,07

2007 4,72

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SWAP Gennemsnit 2,93% 3,22% 3,60%

RISIKOFRI RENTE, gennemsnit

Generelt risikotillæg

Anvendes i: 2006 2007 2008

Swap-referencerente Swap-referencerente, løbe   
Kilde: Nationalbanken; DNDKSW index Kilde: Nationalbanken; DNRENTD
Daglige renter (procent) Daglige renter (procent)

2005
Løbetid 1 2 3 4 5 2006 2007
04-07-2005 2,18 2,29 2,43 2,58 2,72 01-08-2006 0,04 01-08-2007
05-07-2005 2,19 2,34 2,50 2,64 2,78 02-08-2006 0,04 02-08-2007
06-07-2005 2,20 2,33 2,49 2,65 2,79 03-08-2006 0,04 03-08-2007
07-07-2005 2,18 2,31 2,44 2,61 2,75 04-08-2006 0,04 06-08-2007
08-07-2005 2,20 2,31 2,46 2,61 2,74 07-08-2006 0,04 07-08-2007
11-07-2005 2,21 2,36 2,52 2,67 2,81 08-08-2006 0,04 08-08-2007

SWAP renter 
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12-07-2005 2,21 2,37 2,52 2,67 2,81 09-08-2006 0,04 09-08-2007
13-07-2005 2,25 2,38 2,54 2,69 2,83 10-08-2006 0,04 10-08-2007
14-07-2005 2,25 2,41 2,57 2,72 2,86 11-08-2006 0,04 13-08-2007
15-07-2005 2,26 2,40 2,57 2,72 2,85 14-08-2006 0,04 14-08-2007
18-07-2005 2,26 2,39 2,55 2,70 2,84 15-08-2006 0,04 15-08-2007
19-07-2005 2,26 2,41 2,57 2,72 2,87 16-08-2006 0,04 16-08-2007
20-07-2005 2,25 2,41 2,58 2,73 2,88 17-08-2006 0,04 17-08-2007
21-07-2005 2,26 2,39 2,58 2,71 2,88 18-08-2006 0,04 20-08-2007
22-07-2005 2,25 2,36 2,51 2,68 2,82 21-08-2006 0,04 21-08-2007
25-07-2005 2,24 2,36 2,51 2,66 2,80 22-08-2006 0,04 22-08-2007
26-07-2005 2,26 2,39 2,55 2,69 2,84 23-08-2006 0,04 23-08-2007
27-07-2005 2,25 2,39 2,54 2,68 2,80 24-08-2006 0,04 24-08-2007
28-07-2005 2,27 2,41 2,56 2,70 2,84 25-08-2006 0,04 27-08-2007
29-07-2005 2,26 2,43 2,59 2,72 2,86 28-08-2006 0,04 28-08-2007
01-08-2005 2,30 2,47 2,63 2,77 2,90 29-08-2006 0,04 29-08-2007
02-08-2005 2,32 2,49 2,65 2,80 2,94 30-08-2006 0,04 30-08-2007
03-08-2005 2,30 2,46 2,62 2,77 2,92 31-08-2006 0,04 31-08-2007
04-08-2005 2,31 2,48 2,64 2,79 2,93
05-08-2005 2,33 2,53 2,69 2,85 2,99 4,07           
08-08-2005 2,32 2,51 2,68 2,85 2,98
09-08-2005 2,34 2,54 2,70 2,86 3,00
10-08-2005 2,34 2,53 2,68 2,84 2,98

11-08-2005 2,32 2,50 2,67 2,82 2,96
12-08-2005 2,29 2,46 2,62 2,76 2,89
15-08-2005 2,29 2,44 2,60 2,75 2,88
16-08-2005 2,27 2,40 2,56 2,71 2,85
17-08-2005 2,27 2,40 2,56 2,71 2,85
18-08-2005 2,26 2,38 2,54 2,68 2,82
19-08-2005 2,26 2,38 2,53 2,68 2,81
22-08-2005 2,26 2,40 2,55 2,70 2,83
23-08-2005 2,27 2,39 2,53 2,68 2,81
24-08-2005 2,28 2,42 2,56 2,69 2,82
25-08-2005 2,26 2,39 2,53 2,66 2,78
26-08-2005 2,29 2,43 2,56 2,68 2,80
29-08-2005 2,29 2,42 2,55 2,68 2,80
30-08-2005 2,27 2,44 2,57 2,69 2,81
31-08-2005 2,27 2,39 2,52 2,63 2,74
01-09-2005 2,24 2,33 2,45 2,57 2,69
02-09-2005 2,22 2,31 2,45 2,55 2,67
05-09-2005 2,22 2,31 2,44 2,55 2,67
06-09-2005 2,24 2,35 2,47 2,59 2,71
07-09-2005 2,24 2,34 2,47 2,59 2,71
08-09-2005 2,24 2,34 2,46 2,57 2,69
09-09-2005 2,25 2,36 2,47 2,59 2,70
12-09-2005 2,29 2,41 2,54 2,65 2,77
13-09-2005 2,28 2,40 2,52 2,63 2,74
14-09-2005 2,29 2,42 2,53 2,64 2,75
15-09-2005 2,30 2,43 2,55 2,67 2,78
16-09-2005 2,31 2,45 2,58 2,69 2,81
19-09-2005 2,29 2,41 2,52 2,63 2,74
20-09-2005 2,29 2,41 2,52 2,65 2,75
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21-09-2005 2,27 2,38 2,48 2,58 2,69
22-09-2005 2,26 2,39 2,50 2,61 2,72
23-09-2005 2,30 2,44 2,56 2,66 2,76
26-09-2005 2,33 2,47 2,59 2,72 2,81
27-09-2005 2,34 2,49 2,61 2,71 2,82
28-09-2005 2,36 2,52 2,64 2,74 2,84
29-09-2005 2,40 2,57 2,69 2,80 2,89
30-09-2005 2,40 2,58 2,70 2,80 2,89
03-10-2005 2,42 2,59 2,72 2,83 2,92
04-10-2005 2,42 2,59 2,72 2,82 2,92
05-10-2005 2,41 2,58 2,70 2,81 2,90
06-10-2005 2,44 2,58 2,71 2,81 2,90
07-10-2005 2,46 2,64 2,76 2,85 2,93
10-10-2005 2,46 2,63 2,75 2,84 2,93
11-10-2005 2,47 2,65 2,77 2,86 2,94
12-10-2005 2,47 2,65 2,78 2,88 2,97
13-10-2005 2,48 2,68 2,81 2,92 3,02
14-10-2005 2,47 2,68 2,81 2,92 3,03
17-10-2005 2,50 2,70 2,83 2,94 3,03
18-10-2005 2,50 2,69 2,82 2,93 3,03
19-10-2005 2,46 2,65 2,78 2,89 2,99
20-10-2005 2,51 2,71 2,84 2,94 3,04
21-10-2005 2,50 2,67 2,80 2,89 2,98
24-10-2005 2,50 2,68 2,80 2,89 2,98
25-10-2005 2,54 2,75 2,88 2,98 3,08
26-10-2005 2,58 2,79 2,92 3,04 3,14
27-10-2005 2,61 2,83 2,96 3,07 3,17
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3,07

3,17 3,17

4,07 4,07 4,07

4,72 4,72 4,72 4,72

4,97 4,97 4,97 4,97 4,97

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

2,16 2,16 2,16 2,16 2,16

2,39 2,39 2,39 2,39 2,39

1,04 1,04 1,04 1,04

1,54 1,54 1,54

0,89 0,89

0,71

4,00% 4,05% 3,85% 3,51% 2,77% 2,09% 1,60% 1,31%

1,61% 1,05% 0,71%

0,48% 0,56% 0,61%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 tid 5 år

2008 2009 2010
4,83 01-08-2008 5,17 03-08-2009 3,23 02-08-2010 2,42 01-08-2011
4,83 04-08-2008 5,16 04-08-2009 3,29 03-08-2010 2,41 02-08-2011
4,78 05-08-2008 5,14 05-08-2009 3,34 04-08-2010 2,33 03-08-2011
4,80 06-08-2008 5,12 06-08-2009 3,35 05-08-2010 2,35 04-08-2011
4,80 07-08-2008 4,99 07-08-2009 3,36 06-08-2010 2,34 05-08-2011
4,87 08-08-2008 4,96 10-08-2009 3,44 09-08-2010 2,30 08-08-2011

 

SWAP renter 

SWAP renter 
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4,83 11-08-2008 4,97 11-08-2009 3,43 10-08-2010 2,29 09-08-2011
4,80 12-08-2008 4,94 12-08-2009 3,36 11-08-2010 2,26 10-08-2011
4,79 13-08-2008 4,91 13-08-2009 3,38 12-08-2010 2,18 11-08-2011
4,78 14-08-2008 4,89 14-08-2009 3,32 13-08-2010 2,17 12-08-2011
4,75 15-08-2008 4,88 17-08-2009 3,26 16-08-2010 2,09 15-08-2011
4,64 18-08-2008 4,85 18-08-2009 3,30 17-08-2010 2,10 16-08-2011
4,66 19-08-2008 4,82 19-08-2009 3,25 18-08-2010 2,11 17-08-2011
4,64 20-08-2008 4,84 20-08-2009 3,25 19-08-2010 2,11 18-08-2011
4,63 21-08-2008 4,93 21-08-2009 3,27 20-08-2010 2,07 19-08-2011
4,68 22-08-2008 5,03 24-08-2009 3,31 23-08-2010 2,05 22-08-2011
4,67 25-08-2008 4,91 25-08-2009 3,27 24-08-2010 2,03 23-08-2011
4,67 26-08-2008 4,87 26-08-2009 3,24 25-08-2010 2,00 24-08-2011
4,64 27-08-2008 4,98 27-08-2009 3,22 26-08-2010 2,00 25-08-2011
4,62 28-08-2008 5,03 28-08-2009 3,25 27-08-2010 1,98 26-08-2011
4,65 29-08-2008 4,99 31-08-2009 3,21 30-08-2010 1,99 29-08-2011
4,64 31-08-2010 1,97 30-08-2011
4,68 31-08-2011

4,72           4,97           3,30           2,16           

Statsobligationsrenter (DNRENTD)

aug-09 aug-10
03-08-2009 3,17 02-08-2010 2,01 01-08-2011
04-08-2009 3,17 03-08-2010 1,98 02-08-2011
05-08-2009 3,22 04-08-2010 1,90 03-08-2011
06-08-2009 3,17 05-08-2010 1,92 04-08-2011
07-08-2009 3,17 06-08-2010 1,87 05-08-2011
10-08-2009 3,35 09-08-2010 1,87 08-08-2011
11-08-2009 3,31 10-08-2010 1,85 09-08-2011
12-08-2009 3,28 11-08-2010 1,73 10-08-2011
13-08-2009 3,28 12-08-2010 1,69 11-08-2011
14-08-2009 3,19 13-08-2010 1,72 12-08-2011
17-08-2009 3,18 16-08-2010 1,67 15-08-2011
18-08-2009 3,20 17-08-2010 1,67 16-08-2011
19-08-2009 3,15 18-08-2010 1,65 17-08-2011
20-08-2009 3,11 19-08-2010 1,67 18-08-2011
21-08-2009 3,10 20-08-2010 1,61 19-08-2011
24-08-2009 3,18 23-08-2010 1,61 22-08-2011
25-08-2009 3,12 24-08-2010 1,57 23-08-2011
26-08-2009 3,07 25-08-2010 1,53 24-08-2011
27-08-2009 3,12 26-08-2010 1,53 25-08-2011
28-08-2009 3,13 27-08-2010 1,53 26-08-2011
31-08-2009 3,13 30-08-2010 1,52 29-08-2011

31-08-2010 1,48 30-08-2011
31-08-2011

GNS 3,18 1,71
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1,04

1,54

0,89

0,71 2015

0,12 2016

2017

2018

2019

2020

0,86%

0,27%

0,59%

2017

2011 2012 2013 2014
2,71 01-08-2012 0,98 30-08-2013 1,62 29-08-2014 0,82 31-08-2015
2,64 02-08-2012 1,02 29-08-2013 1,64 28-08-2014 0,82 28-08-2015
2,58 03-08-2012 0,99 28-08-2013 1,61 27-08-2014 0,82 27-08-2015
2,62 06-08-2012 1,04 27-08-2013 1,64 26-08-2014 0,83 26-08-2015
2,47 07-08-2012 1,05 26-08-2013 1,68 25-08-2014 0,83 25-08-2015
2,50 08-08-2012 1,08 23-08-2013 1,68 22-08-2014 0,87 24-08-2015

Det generelle risikotillæg fi        
for statsobligationsrenten o         
(også for august måned hv           
Nasdaq:http://www.nasdaq
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2,41 09-08-2012 1,07 22-08-2013 1,64 21-08-2014 0,88 21-08-2015
2,41 10-08-2012 1,03 21-08-2013 1,57 20-08-2014 0,89 20-08-2015
2,28 13-08-2012 1,01 20-08-2013 1,58 19-08-2014 0,89 19-08-2015
2,34 14-08-2012 1,04 19-08-2013 1,59 18-08-2014 0,89 18-08-2015
2,41 15-08-2012 1,09 16-08-2013 1,58 15-08-2014 0,88 17-08-2015
2,36 16-08-2012 1,12 15-08-2013 1,54 14-08-2014 0,88 14-08-2015
2,35 17-08-2012 1,11 14-08-2013 1,55 13-08-2014 0,92 13-08-2015
2,26 20-08-2012 1,09 13-08-2013 1,48 12-08-2014 0,92 12-08-2015
2,20 21-08-2012 1,07 12-08-2013 1,46 11-08-2014 0,92 11-08-2015
2,27 22-08-2012 1,08 09-08-2013 1,46 08-08-2014 0,91 10-08-2015
2,29 23-08-2012 1,03 08-08-2013 1,44 07-08-2014 0,93 07-08-2015
2,27 24-08-2012 0,99 07-08-2013 1,44 06-08-2014 0,94 06-08-2015
2,39 27-08-2012 1,00 06-08-2013 1,45 05-08-2014 0,95 05-08-2015
2,30 28-08-2012 0,99 05-08-2013 1,42 04-08-2014 0,94 04-08-2015
2,30 29-08-2012 0,97 02-08-2013 1,47 01-08-2014 0,95 03-08-2015
2,31 30-08-2012 1,00 01-08-2013 1,38
2,29 31-08-2012 0,99

2,39           1,04           1,54           0,89           

Nasdaq
aug-11 aug-12 aug-13 aug-14

2,01 01-08-2012 0,09 01-08-2013 0,98 01-08-2014 0,44 03-08-2015
1,86 02-08-2012 0,14 02-08-2013 1,09 04-08-2014 0,44 04-08-2015
1,91 03-08-2012 0,11 05-08-2013 1,05 05-08-2014 0,46 05-08-2015
1,93 06-08-2012 0,16 06-08-2013 1,07 06-08-2014 0,44 06-08-2015
1,93 07-08-2012 0,15 07-08-2013 1,07 07-08-2014 0,41 07-08-2015
1,78 08-08-2012 0,13 08-08-2013 1,09 08-08-2014 0,39 10-08-2015
1,80 09-08-2012 0,12 09-08-2013 1,06 11-08-2014 0,39 11-08-2015
3,08 10-08-2012 0,09 12-08-2013 1,08 12-08-2014 0,39 12-08-2015
3,08 13-08-2012 0,15 13-08-2013 1,13 13-08-2014 0,40 13-08-2015
1,71 14-08-2012 0,14 14-08-2013 1,18 14-08-2014 0,36 14-08-2015
1,73 15-08-2012 0,26 15-08-2013 1,23 15-08-2014 0,37 17-08-2015
1,75 16-08-2012 0,23 16-08-2013 1,22 18-08-2014 0,37 18-08-2015
1,71 17-08-2012 0,18 19-08-2013 1,24 19-08-2014 0,37 19-08-2015
1,61 20-08-2012 0,18 20-08-2013 1,22 20-08-2014 0,39 20-08-2015
1,50 21-08-2012 0,17 21-08-2013 1,21 21-08-2014 0,36 21-08-2015
1,58 22-08-2012 0,18 22-08-2013 1,31 22-08-2014 0,35 24-08-2015
1,54 23-08-2012 0,12 23-08-2013 1,35 25-08-2014 0,31 25-08-2015
1,67 24-08-2012 0,12 26-08-2013 1,33 26-08-2014 0,30 26-08-2015
1,60 27-08-2012 0,14 27-08-2013 1,28 27-08-2014 0,31 27-08-2015
1,57 28-08-2012 0,13 28-08-2013 1,24 28-08-2014 0,28 28-08-2015
1,69 29-08-2012 0,13 29-08-2013 1,30 29-08-2014 0,29 31-08-2015
1,54 30-08-2012 0,13 30-08-2013 1,28
1,51 31-08-2012 0,17
1,83 0,15 1,18 0,37

Årlig opdatering af renterne: Den risikofri rente for selskaberne er et 5-årigt rullende gennemsnit af den 5-år             
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for reguleringsåret. Det vil sige, at renten hvert år skal opdateres med den gennemsnitlige rente i august må           
statsobligation findes ved at finde benchmarkserien for den 5-årige statsobligation i Nationalbankens senest         
201x", og så efterfølgende finde den pågældende serie på http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/da              
downloades data for den pågældende serie i en valgt periode, her august måned. Det er så kolonnen "yield"            
renten i august måned. 
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2015 2016 2017 2018
0,74 31-08-2016 0,13
0,73 30-08-2016 0,14
0,74 29-08-2016 0,15
0,73 26-08-2016 0,14
0,71 25-08-2016 0,13
0,67 24-08-2016 0,13

   ndes som forskellen mellem det 5-årige gennemsnit 
  og det 5-årige gennemsnit af den 5-årige swaprente 

    vert år). Data for den 5-årige swap findes også på 
qomxnordic.com/obligationer/danmark/swap/
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0,69 23-08-2016 0,12
0,70 22-08-2016 0,13
0,71 19-08-2016 0,11
0,71 18-08-2016 0,12
0,71 17-08-2016 0,13
0,70 16-08-2016 0,10
0,68 15-08-2016 0,09
0,68 12-08-2016 0,10
0,70 11-08-2016 0,08
0,70 10-08-2016 0,10
0,72 09-08-2016 0,11
0,73 08-08-2016 0,12
0,70 05-08-2016 0,11
0,69 04-08-2016 0,14
0,70 03-08-2016 0,15

02-08-2016 0,13
01-08-2016 0,12

0,71           0,12           -             -             

aug-15 aug-16 2017 2018
-0,01 01-08-2016 -0,332

0 02-08-2016 -0,291
-0,02 03-08-2016 -0,306
0,06 04-08-2016 -0,324
0,02 05-08-2016 -0,346
0,01 08-08-2016 -0,337

-0,04 09-08-2016 -0,348
-0,07 10-08-2016 -0,361

0 11-08-2016 -0,37
-0,04 12-08-2016 -0,376
-0,1 15-08-2016 -0,359

-0,02 16-08-2016 -0,356
-0,01 17-08-2016 -0,339

0 18-08-2016 -0,351
-0,04 19-08-2016 -0,367
-0,05 22-08-2016 -0,363
-0,02 23-08-2016 -0,36
0,05 24-08-2016 -0,358
0,06 25-08-2016 -0,354
0,06 26-08-2016 -0,337
0,04 29-08-2016 -0,352

30-08-2016 -0,366
31-08-2016 -0,366

-0,01 -0,35 -             -             

                rige statsobligationsrente i august måned i de 5 år, der går forud 
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                 åned i året forud for reguleringsperioden. Renten på den 5-årige 

            te udgave af publikationen "Statsgældspolitikken, Strategi x. halvår 
         anmark , hvor der klikkes ind på serien, og hvor der så kan 

                 ", der angiver den effektive rente, og som skal indsættes som 
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2019 2020 2021
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-             -             -             

2019 2020 2021

-             -             -             
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Akkumuleret opgørelse af materiale anlægsaktiver idriftsat efter 1. januar 2005
TDKK., ultimo

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dong Gas Distribution A/S
Investeringer å.t.d 88.822       169.736     214.062     254.644     280.589     305.707     341.435     403.835     436.633     
 - heraf årets investeringer 88.822       80.914       44.326       40.582       25.945       25.118       35.728       62.400       32.798       
Korrektion
Akkumulerede afskrivninger 5.780         14.724       25.611       38.438       52.476       65.684       80.168       96.811       114.698     
 - heraf årets afskrivninger 16.643       17.887       
Forrentningsgrundlag 83.042       155.012     188.451     216.206     228.113     240.023     261.267     307.024     321.935     
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2014 2015 2016 2017

462.948     462.948     462.948     462.948     
26.315       

133.529     133.529     133.529     133.529     
18.831       

329.419     329.419     329.419     329.419     
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Energispare
TDKK

DONG
2010 2011 2012 2013

Indtægter 50.229         43.124         42.967         62.076         
Omkostninger 45.305         43.225         40.540         57.100         
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2014 2015 2016 2017
70.441         
49.072         
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Distributionsselskab: DONG Gas Distribution A/S
TDKK

Bruttoomkostninger:
t.kr. 2014 2015 2016 2017 Tilhørende omkostningsposter i 24-skema fra benchmarkopgørelse

A  -  Driftomkostninger 43.970        1-7 § 7 dir 1
B  -  Lovbestemte omkostninger og net 33.091        8-10 § 13 dir 1
C  -  Øvrige § 7-omkostninger -              Øvrige § 7
D  -  Fælles netudgifter 11 Overhead 1
E  -  -              Anvendes ikke
F  -  Markedsføring, Transportafregning       65.792        12-16 Overhead 2
G  -  Målerdifferencer, myndighedsbeh -              17,22 Øvrige § 13, dir 3
H  -  Debitortab, ejendomsskat, forvarm      5.350          18-21 Øvrige § 7, dir 3
I  -  Tankstationer § 7
J  -  Biogas § 19, stk. 1
Total 148.203 0 0 0

Samlede omkostninger 2014 2015 2016 2017
§ 7 omkostninger (dir) 49.320 0 0 0
§ 13 omkostninger (dir) 33.091 0 0 0
Overhead total 65.792 0 0 0
-Heraf § 7 37.540 0 0 0
-Heraf § 13 28.252 0 0 0
§ 7 total 86.860 0 0 0
§ 13 total 61.343 0 0 0
Total 148.203 0 0 0

§ 13 omkostninger: 61.343 #DIV/0! 0 0
heraf
§ 13, nr. 1 + nr. 3 0
§ 13, nr. 2 (direkte) 33.091
§ 13, nr. 2 (tillæg) 28.252
§ 13, nr. 2 61.343

61.343 0 0 0

2014
Direkte Pro rata 1 Direkte 2 Pro rata 2 Direkte 3 Total
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Fordelingsnet m.v. (§ 7) 43.970 0 37.540 81.510
Potentielle nye gaskunder 0 0 0
Lovpligtige omk. og nettab (§ 13) 33.091 0 28.252 0 61.343
Øvrige (§ 7) 0 0 0 5.350 5.350
Biogas -              0 0 0

148.203

2015
Direkte Pro rata 1 Direkte 2 Pro rata 2 Direkte 3 Total

Fordelingsnet m.v. (§ 7) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Potentielle nye gaskunder 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lovpligtige omk. og nettab (§ 13) 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
Øvrige (§ 7) 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
Biogas, samlede omk. 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

2016
Direkte Pro rata 1 Direkte 2 Pro rata 2 Direkte 3 Total

Fordelingsnet m.v. (§ 7) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Potentielle nye gaskunder 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lovpligtige omk. og nettab (§ 13) 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
Øvrige (§ 7) 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
Biogas, samlede omk. 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

2017
Direkte Pro rata 1 Direkte 2 Pro rata 2 Direkte 3 Total

Fordelingsnet m.v. (§ 7) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Potentielle nye gaskunder 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lovpligtige omk. og nettab (§ 13) 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
Øvrige (§ 7) 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!
Biogas, samlede omk. 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!
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2015, jf. DONGs bilag i forbindelse med reguleringsregnskab
Omkostninger opgjort efter principper udstukket af Energitilsynet SET kategori
Benchmark 1 Fordelingsnet (§7 direkte 1) 1 9.377          
Benchmark 2 Distributionsnet(§7 direkte 1) 2 4.834          
Benchmark 3 Stikledninger (§7 direkte 1) 3 4.732          
Benchmark 4 MR-stationer (§7 direkte 1) 4 5.069          
Benchmark 5 DR-stationer (§7 direkte 1) 5 1.819          
Benchmark 6 Målere hos villakunder (§7 direkte 1) 6 9.238          
Benchmark 7 Målersystemer hos øvrige kunder (§7 direkte 1) 7 5.291          40.360            A 
Benchmark 8 Lovpligtigt tilsyn og rådgivning (§13 direkte 1) 8 32.510        41.613            B
Benchmark 9 Energisparerådgivning (§7øvrige, direkte 1) 101.604      14.846            C
Benchmark 10 Overvågning (§13 direkte 1) 9 9.104          658                 D
Benchmark 11 KS-funktioner (§13 direkte 1) 10 -              E
Benchmark 12 Fælles netudgifter (pro rata) 11 658             67.912            F
Benchmark 13 Markedsføring (pro rata) 12 15               (2.516)             G
Benchmark 14 Transportafregning (pro rata) 13 1.064          3.650              H
Benchmark 15 It-systemer (pro rata) 14 11.041        I
Benchmark 16 Overordnede tekniske aktiviteter (pro rata) 15 14.523        J
Benchmark 17 Generel administration (pro rata) 16 41.269        166.523          
Benchmark 18 Målerdifferencer (§ 13 direkte 2) 17 (2.516)         
Benchmark 19 Debitortab (§ 7 øvrige direkte 2) 18 2.392          
Benchmark 20 Gasforbrug/MR-stationer (§ 7 øvrige direkte 2) 19 861             
Benchmark 21 Elforbrug/MR-stationer (§ 7 øvrige direkte 2) 20 221             
Benchmark 22 Ejendomsskatter for driftsbygninger (§ 7 øvrige direkte 21 176             
Benchmark 23 Myndighedsbetjening (§ 13 direkte 2) 22 -              

Atypiske omkostninger (§7, direkte 1) 14.846        

268.127      
166.523      
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DONG Gas Distribution A/S
TDKK
WACC for 2014-2017
Effektiviseringskrav 2014-2017 2,05%

Faktiske driftsomkostninger OR
§ 7 (direkte) 56.386
§ 13 (direkte) 25.444
Overhead, total 103.016
Heraf § 7 76.026
Heraf § 13 26.990
§ 7 i alt 132.412
§ 13 i alt 52.435
Totale driftsomkostninger 184.846

Korrigeret omkostningsramme
Effektiviseringskrav (2014-2017)
Effektiviseringskrav, kr., 2014 (2013 priser)
Effektiviseringskrav, kr., 2015 (2013 priser)
Effektiviseringskrav, kr., 2016 (2013 priser)
Effektiviseringskrav, kr., 2017 (2013 priser)
Effektiviseringskrav, akummuleret (2013 priser)
PL-korrektion
§ 7 (direkte), årets priser
Overhead, total, årets priser
Effektiviseringskrav, akummuleret, årets priser
Overhead, § 13-andel, årets omkostninger
Residualopgjort overhead, § 7-andel, årets priser
Atypiske omkostninger, normalårsniveau, årets priser
Atypiske omkostninger, faktiske
§ 7 i alt, årets priser
Afskrivninger, faktiske
Ændring af omkostningsramme
Atypiske omkostninger, korrektion
Effektivitetreguleret omkostningsramme 

Forrentning af nyinvesteringer 
Nyinvesteringer, primo 
Akkumuleret afskrivning, primo 
Forrentningsgrundlag
Forrentningssats
Forrentning af nyinvesteringer

Forrentning af nettoomsætningsformue 
IR ekls. forrentning af nettoomsætningsformue
Nettoomsætningsformue
Forrentningssats
Forrentning af nettoomsætningsformue

Korrigeret indtægtsramme 
Omkostningsramme
Forrentning og afdrag af nettogæld mv.
Forrentning af nyinvesteringer mv.
§ 13 omkostninger
Energibsparelser, jf. § 19, stk. 3
Ekstraordinære effektiviseringsgevinster
Korrigeret indtægtsramme
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DONG Gas Distribution A/S
TDKK

2005 2006 2007 2008
Opgørelse af differencer
Korrigeret indtægtsramme, ekskl. energispare 510.978 498.223 514.651 527.793
Realiserede indtægter ved distributionsaktiviteter, ekskl. energispare 466.497 454.592 449.619 492.051
Årets overdækning (difference) -44.481 -43.631 -65.032 -35.742
Afviklet Ja Ja Ja Ja

Saldo overdækning
Forrentning, pr. 1 januar 

Samlet overdækning ultimo året -44.481 -88.113 -153.145 -188.887
Afviklingsfrist 2013 2013 2013 2013

Effektiviseringsgevinst ved omkostningsrammen
Omkostningsramme 133.507 151.729 146.309 155.909
Faktiske omkostninger (§ 7 total + afskrivninger) 134.626 152.821 149.445 139.094
Effektiviseringsgevinst ved omkostningsrammen 0 0 0 16.814

Effektiviseringsgevinst ved forrentning
Finansielle indtægter i alt 11.373 23.150 34.717 99.449
Finansielle omkostninger i alt 67.470 101.150 123.760 177.444
Finansielle omkostninger netto 56.097 78.000 89.043 77.995

Rentebærende aktiver i alt
 - Primo 45.974 2.629 0 256
 - Ultimo 2.629 0 256 729
Rentebærende passiver i alt
 - Primo 1.800.001 1.531.558 1.927.347 1.779.723
 - Ultimo 1.531.558 1.927.347 1.779.723 1.500.511
Rentebærende gæld netto
 - Primo 1.754.027 1.528.929 1.927.347 1.779.467
 - Ultimo 1.528.929 1.927.347 1.779.467 1.499.782
 - Medio 1.641.478 1.728.138 1.853.407 1.639.625
Beregnet gennemsnitlig finansieringsrente til fremmedkapital, jf. 26 stk. 2 0,0342 0,0451 0,0480 0,0476

Regulatorisk nettogæld, ekskl abandonment og indskudskapital 3.827.000 3.721.583 3.604.012 3.485.632
Samlet fremmedkapitalrente 4,50% 3,91% 4,21% 4,60%
Regulatorisk forrentning 172.215 145.503 151.832 160.285

Kompensationstillæg 3.954 3.954 3.954
Gennemsnitlige finansieringsomkostninger til fremmedkapital. § 26 stk. 2 130.787 167.975 173.147 165.807
Effektiviseringsgevinst ved forrentning 41.428 -18.518 -17.361 -1.568

Effektiviseringsgevinst ved omkostningsrammen 0 0 0 16.814
Effektiviseringsgevinst ved forrentning af nettogæld 41.428 0 0 0
Effektiviseringsgevinst i alt 41.428 0 0 16.814

Hensættelse 41.428 -18.518 -17.361 -1.568
Anvendelse i henhold til § 27, stk. 1 0 0 5.550 0
Hensættelse til imødegåelse af evt. ekstra renteudgifter 41.428 22.910 0 0

Samlet effektiviseringsgevinst
Effektiviseringsgevinster ved omkostningsrammen 0 0 0 16.814
Effektiviseringsgevinster ved forrentning af nettogæld 0 0 5.550 0
Anvendelse i henhold til § 27, stk. 1 i alt 0 0 5.550 16.814
Korrigeret indtægtsramme, ekskl. energispare 510.978 498.223 514.651 527.793
Forhold, pct. 0,00% 0,00% 1,08% 3,19%
Effektiv skattesats 0,000 0,000 0,000 0,000

Under 10 pct. af indtægtsrammen 0 0 2.775 8.407
Over 10 pct. af indtægtsrammen 0 0 0 0
Tarifnedsættelse ved effektiviseringsgevinster i alt 0 0 2.775 8.407
i år

Anvendelse i henhold til § 27, stk. 1 i alt 0 0 5.550 16.814
Tarifnedsættelse ved effektiviseringsgevinster i alt, udmøntes i år+2 0 0 2.775 8.407
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Overskydende effektiviseringsgevinst 0 0 2.775 8.407
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

549.257 559.564 547.977 581.980 574.171 535.767           556.300           619.268,136    538.511,528    
589.427 720.947 658.682 570.034 486.105 514.612

40.170 161.383 110.705 -11.946 -88.066 -21.155 -556.300 -619.268 -538.512
Ja Ja Ja Ja Ja Ja

-8.547 228 5.994 4.879 942 180 -15.759 -28.561

-148.717 4.120 115.053 109.101 25.914 5.702 -550.418 -1.185.445 -1.752.517
2012 2013 2014 2015 2015 2015

161.419 168.991 164.584 159.475 162.484 144.233 148.781 0 0
157.062 144.761 150.659 139.264 122.705 105.691 0 0 0

4.357 24.230 13.925 20.211 39.779 38.542 148.781 0 0

17.518 467 1.486 56 5 380
115.198 86.834 68.953 60.448 46.356 36.596

97.680 86.367 67.467 60.392 46.351 36.216 0 0 0

729 732 1.526 1.166 84.868 520.057
732 1.526 1.166 84.868 520.057 331.384

1.500.511 1.337.836 1.239.253 1.109.572 909.235 1.137.109
1.337.836 1.011.577 1.109.572 909.235 1.137.109 820.101

1.499.782 1.337.104 1.237.727 1.108.406 824.367 617.052 0 0 0
1.337.104 1.010.051 1.108.406 824.367 617.052 488.717 0 0 0
1.418.443 1.173.578 1.173.067 966.387 720.710 552.885 0 0 0

0,0689 0,0736 0,0575 0,0625 0,0643 0,0655

3.366.861 3.247.187 3.129.490 3.002.954 2.835.667 2.634.361 2.432.891 2.113.742 1.799.381
5,00% 5,75% 5,55% 5,21% 4,47% 3,64% 3,15% 2,86% 2,41%

168.360 186.613 173.533 156.440 126.811 95.798 76.731 60.519 43.352

231.856 238.970 179.987 187.662 182.370 172.561
-63.496 -52.357 -6.455 -31.223 -55.559 -76.763

4.357 24.230 13.925 20.211 39.779 38.542 148.781 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.357 24.230 13.925 20.211 39.779 38.542 148.781 0 0

-63.496 -52.357 -6.455 -31.223 -55.559 -76.763
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

4.357 24.230 13.925 20.211 39.779 38.542 148.781 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.357 24.230 13.925 20.211 39.779 38.542 148.781 0 0
549.257 559.564 591.202 622.520 574.171 535.767 556.300 619.268 538.512

0,79% 4,33% 2,36% 3,25% 6,93% 7,19% 26,74% -                   -                   
0,000 0,250 0,250 0,250 0,250 0,245 0,220 0,220 0,220

2.178 9.086 5.222 7.579 14.917 14.550 21.696 0 0
0 0 54.493 0 0

2.178 9.086 5.222 7.579 14.917 14.550 76.189 0 0

4.357 24.230 13.925 20.211 39.779 38.542 148.781 0 0
2.178 9.086 5.222 7.579 14.917 14.550 76.189 0 0

Side 197 af 203



2.178 15.144 8.703 12.632 24.862 23.992 72.592 0 0
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DONG Gas Distribution A/S, faktiske omkostninger 2009-2012
Grundlag OR 2014-2017

Årets priser 2009 2010 2011 2012
Gennemsnit,       

2013 priser
Driftsomkostninger i alt 190.210 174.662 183.103 186.499 192.182                   
§ 13-omkostninger direkte 23.198 21.558 23.937 28.806 25.444
§ 13-omkostninger overheadandel 23.988 21.549 22.981 35.072 26.990
§ 13-omkostninger, i alt 52.435                     
§ 7-omkostninger 143.024 131.556 136.185 122.621 139.747                   
§ 7, direkte 66.407 63.048 59.816 53.721 63.721                     
§ 7, overhead 76.616 68.507 76.369 68.900 76.026
§ 7, direkte, korr. for omk til målere og atypiske omkostninger 56.386
§7-omkostninger, i alt 132.412
Overhead, total 100.604 90.056 99.350 103.972 103.016
Atypiske omkostninger 12.812 11.314 6.180 9.505 10.477                     
Omkostninger til målere 8.030 7.317 3.795 2.987 5.858                       
§ 7-omkostninger, korrigeret for atypiske omk og omk til målere 122.182 112.925 126.210 110.129 123.412
pris/lønkorrektion (fra år til 2013) 9,26% 6,01% 2,62% 0,72%
pris/lønkorrektion (fra år til 2013) 1,09                         1,06                         1,03                         1,01                         
§ 7 omkostninger i alt(pris/løn-korrigeret)

DONG Gas Distribution A/S, Omkostningsramme 2013
2013-priser 2013
Driftsomkostninger i henhold til § 7, total 142.262
Effektiviseringskrav på driftsomkostninger 3.355
Atypiske omkostninger 9.833
OR 2013, ekskl. afskrivninger, omk til målere og atypiske omk. 129.074
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