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PUNKT 4 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. SEPTEMBER 2017 

INDTÆGTSRAMMER FOR NATURGAS-
DISTRIBUTIONSSELSKABERNE 2018-2021 

RESUMÉ 

1. Energitilsynet skal fastsætte foreløbige indtægtsrammer for de tre 

naturgasdistributionsselskaber (Dansk Gas Distribution A/S, HMN GasNet 

P/S, og NGF Nature Energy Distribution A/S) for perioden 2018-2021. 

2. Indtægtsrammerne indeholder fem elementer: Omkostningsramme, 

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

(omkostninger til myndighedskrav og nettab), samt omkostninger til energi-

spareaktiviteter. 

3. Omkostningsrammen, som skal dække selskabernes driftsomkost-

ninger og afskrivninger, fastsættes for hvert enkelt af selskaberne med ud-

gangspunkt i de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2013-2016. Et element 

i fastsættelsen af omkostningsrammen er fastsættelse af et effektiviserings-

krav, som omkostningsrammen reduceres med, inden rammen indregnes i 

indtægtsrammen. Det samlede effektiviseringskrav består af et generelt 

effektiviseringskrav plus et selskabsspecifikt effektiviseringskrav. 

4. Ved fastsættelse af det generelle effektiviseringskrav tager Sekretari-

atet for Energitilsynet udgangspunkt i den gennemsnitlige udvikling i ar-

bejdsproduktiviteten i perioden 2012-2016 baseret på produktivitetsudvik-

lingen i den samlede markedsmæssige økonomi som helhed opgjort af 

Danmarks Statistik. 

5. Fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav sker ved 

benchmarking af selskabernes driftsomkostninger i den såkaldte netvolu-

menmodel, hvor det mest omkostningseffektive selskab findes, og hvorud-

fra effektiviseringspotentialet for de to andre mindre effektive selskaber 

bliver vurderet. Effektiviseringspotentialet udmøntes med en ottendedel 

årligt. 

6. Fastsættelse af forrentningen af investeringer idriftsat efter 1. januar 

2005 (nyinvesteringer) er baseret på de principper og forudsætninger, som 

anbefalet af WACC-ekspertgruppen, der den 14. april 2016 offentliggjorde 
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sine anbefalinger til fastsættelse af forrentning for eldistributionsselskaber
1
. 

WACC-ekspertgruppens anbefalinger var ikke tilgængelige ved seneste 

udmelding af foreløbige indtægtsrammer for 2014-2017.  

7. Fastsættelse af forrentning af regulatorisk nettogæld baserer sig på 

samme forrentningssats som for fremmedkapitalen ved investeringer idrift-

sat efter 1. januar 2005 (nyinvesteringer). For de tidligere reguleringsperio-

der har Energitilsynet fastsat en separat forrentningssats for regulatorisk 

nettogæld. Ændringen i metoden for fastsættelse af forrentningssatsen for 

regulatorisk nettogæld sikrer, at der er konsistens i hvordan fremmedkapi-

talomkostningen i naturgasdistributionsselskaberne behandles, uanset om 

det er i forbindelse med regulatorisk nettogæld, eller om det er i forbindelse 

med forrentning af investeringer idriftsat efter 1. januar 2005.  

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

såkaldte § 13-omkostninger, fastsættes med udgangspunkt i selskabernes 

anmeldte budgetterede omkostninger. 

9. Følgende elementer i indtægtsrammen fastsættes endeligt for hele 

reguleringsperioden og korrigeres ikke i løbet af perioden: 

 Driftsomkostningsniveau (§ 7-omkostninger) 

 Effektiviseringskrav i procent af omkostningsrammen, ekskl. af-

skrivninger og inden pris- og lønregulering 

 Metode til forrentning og afdrag på den regulatoriske nettogæld 

 Forrentningssats for investeringer efter 1. januar 2005 (WACC) 

10. Øvrige elementer i indtægtsrammen, der er baseret på selskabernes 

budgetterede omkostninger, korrigeres hvert år i reguleringsperioden 2018-

2021 baseret på faktiske omkostninger og faktisk udvikling i pris- og lønin-

deks. Således vil de udmeldte indtægtsrammer for 2018-2021 være forelø-

bige, og de faktiske indtægtsrammer for et reguleringsår kan først endeligt 

fastsættes året efter udløbet af det pågældende reguleringsår. 

11. Afslutningsvist fastsættes en midlertidig forhøjelse af selskabernes 

indtægtsramme for 2018 til dækning af selskabernes nettoomkostninger til 

opfyldelse af deres forpligtelser til energispareaktiviteter i 2018. Forhøjel-

sen for 2018 fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige faktiske omkost-

ninger for branchen, som oplyst i Energitilsynets energisparebenchmark for 

2015, der er den senest gennemførte energisparebenchmarking.  

12. De midlertidige indtægtsrammeforhøjelser for 2019 og 2020 til dæk-

ning af selskabernes nettoomkostninger til opfyldelse af deres forpligtelser 

 
1 WACC-ekspertgruppens afrapportering af den 14. april 2016 er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: 

www.energitilsynet.dk/tool-menu/kontakt-og-presseinfo/el-rapporter-og-analyser/rapport-om-fastsaettelse-af-

forrentningen-af-elnetvirksomhedernes-fremadrettede-investeringer/ 

 

http://www.energitilsynet.dk/tool-menu/kontakt-og-presseinfo/el-rapporter-og-analyser/rapport-om-fastsaettelse-af-forrentningen-af-elnetvirksomhedernes-fremadrettede-investeringer/
http://www.energitilsynet.dk/tool-menu/kontakt-og-presseinfo/el-rapporter-og-analyser/rapport-om-fastsaettelse-af-forrentningen-af-elnetvirksomhedernes-fremadrettede-investeringer/
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til energispareaktiviteter udmelder Sekretariatet for Energitilsynet hen-

holdsvis ultimo 2018 og ultimo 2019. Det bemærkes, at selskaberne ikke 

har energispareforpligtelser for 2021, hvorfor der ikke vil blive udmeldt en 

midlertidig indtægtsrammeforhøjelse for 2021. 

13. På baggrund af regnskabsoplysninger om det enkelte naturgasdistri-

butionsselskabs faktiske omkostninger til opfyldelse af selskabets energi-

spareforpligtelse, og den midlertidige forhøjelse af selskabets indtægts-

rammer for regnskabsåret, sker der i det nærmest følgende regnskabsår en 

efterregulering på virksomhedsniveau, således at selskabet får dækket de 

enkelte års faktiske nettoomkostninger til energispareaktiviteter. Herved 

opnår naturgasdistributionsselskaberne fuld dækning af omkostningerne til 

opfyldelse af deres energispareforpligelser efter energispareordningen. 
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AFGØRELSE 

14. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Ener-

gitilsynet afgørelse om fastsættelse af rentesatser, foreløbige indtægtsram-

mer inkl. effektiviseringskrav for reguleringsperioden 2018-2021 samt mid-

lertidig forhøjelse af indtægtsrammerne for 2018 til dækning af omkostnin-

ger til energibesparende aktiviteter i 2018. 

15. Energitilsynet fastsætter følgende rentesatser, der anvendes ved fast-

sættelsen af indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne for perio-

den 2018-2021: 

 Rentesatsen for nettogæld m.v. fastsættes til 1,16 pct.  

Rentesatsen er fastsat i medfør af § 10, stk. 5, jf. stk. 1, jf. § 

6, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 768 af 23. juni 2016 om ind-

tægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributions-

selskaber (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 
 

 Rentesatsen for nye materielle anlægsaktiver tillagt en nød-

vendig nettoomsætningsformue fastsættes til 3,29 pct. for 

henholdsvis Dansk Gas Distribution A/S og NGF Nature 

Energy Distribution A/S samt 2,70 pct. for HMN GasNet 

P/S.  

Rentesatsen er fastsat i medfør af § 12, stk. 1, jf. § 11, jf. § 

6, nr. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 

16. Energitilsynet fastsætter foreløbige indtægtsrammer inkl. effektivise-

ringskrav for Dansk Gas Distribution A/S (herefter DGD) for regulerings-

perioden 2018-2021 samt en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen for 

2018 til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter i 2018, jf. 

Tabel 1. Indtægtsrammen inkl. effektiviseringskrav er fastsat i medfør af § 

3, stk. 1, jf. § 4, stk. 1 og 2, og § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 768 af 23. 

juni 2016 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributi-

onsselskaber (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). Den midlertidige 

forhøjelse af indtægtsrammen for 2018 til dækning af omkostninger til 

energibesparende aktiviteter er fastsat i medfør af § 6, nr. 5, jf. § 19, stk. 3, i 

indtægtsrammebekendtgørelsen samt § 41, stk. 6, 2. pkt., i bekendtgørelse 

nr. 840 af 28. juni 2017, jf. § 19, stk. 3 og 6, i bekendtgørelse nr. 830 af 27. 

juni 2016 (energisparebekendtgørelsen):  
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TABEL 1 | FORELØBIGE INDTÆGTSRAMMER FOR DGD, 2018-2021 

 T.kr., løbende priser 2018 2019 2020 2021 

Indtægtsramme 619.726           528.969           523.947           519.483  

§ 6 nr. 1 

 
Effektivitetsregulerede driftsomkostninger 

(§ 7-omkostninger) 
101.019 102.024 103.036 104.054 

 Driftsomkostninger (§ 7-omkostninger) 101.751 103.515 105.311 107.140 

§ 16 Effektiviseringskrav -733  -1.491  -2.275  -3.086 

§ 6 nr. 1 
Budgetterede afskrivninger på investeringer 
fra og med 1. januar 2005 

 19.295  19.979  21.046  22.555  

§ 6 nr. 2 Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 325.217           317.104           309.113           301.241  

§ 6 nr. 3 

Budgetteret forrentning af nettoomsæt-

ningsformue og investeringer fra og med 1. 
januar 2005 

17.596             18.047             18.947             19.814  

§ 6 nr. 4 Budgetterede § 13-omkostninger 71.847             71.815             71.806             71.819  

§ 6 nr. 5 Omkostninger til energispareaktiviteter    84.753                     -                       -                       -    

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

 

17. Energitilsynet fastsætter foreløbige indtægtsrammer inkl. effektivise-

ringskrav for HMN GasNet P/S (herefter HMN) for reguleringsperioden 

2018-2021 samt en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen for 2018 til 

dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter i 2018, jf. Tabel 

2. Indtægtsrammer inkl. effektiviseringskrav er fastsat i medfør af § 3, stk. 

1, jf. § 4, stk. 1 og 2, og § 16, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Den 

midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen for 2018 til dækning af omkost-

ninger til energibesparende aktiviteter er fastsat i medfør af § 6, nr. 5, jf. § 

19, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen samt § 41, stk. 6, 2. pkt., i be-

kendtgørelse nr. 840 af 28. juni 2017, jf. § 19, stk. 3 og 6, i bekendtgørelse 

nr. 830 af 27. juni 2016 (energisparebekendtgørelsen):  
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TABEL 2 | FORELØBIGE INDTÆGTSRAMMER FOR HMN, 2018-2021 

 T.kr., løbende priser 2018 2019 2020 2021 

Indtægtsramme 742.523           579.294           586.066           381.901  

§ 6 nr. 1 

 
Effektivitetsregulerede driftsomkostninger 

(§ 7-omkostninger) 190.848 191.258 191.630 191.960 

 Driftsomkostninger (§ 7-omkostninger) 193.695 197.052 200.470 203.952 

§ 16 Effektiviseringskrav -2.847  -5.793 -8.841  -11.992 

§ 6 nr. 1 
Budgetterede afskrivninger på investeringer 

fra og med 1. januar 2005 55.210             57.167             60.221             64.539  

§ 6 nr. 2 Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 211.157           211.157           211.157                     -    

§ 6 nr. 3 

Budgetteret forrentning af nettoomsæt-

ningsformue og investeringer fra og med 1. 

januar 2005 
28.334             29.401             31.181             31.929  

§ 6 nr. 4 Budgetterede § 13-omkostninger 88.772             90.310             91.877             93.473  

§ 6 nr. 5 Omkostninger til energispareaktiviteter 168.202                     -                       -                       -    

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

 

18. Energitilsynet fastsætter foreløbige indtægtsrammer inkl. effektivise-

ringskrav for NGF Nature Energy Distribution A/S (herefter NGF) for re-

guleringsperioden 2018-2021 samt en midlertidig forhøjelse af indtægts-

rammen for 2018 til dækning af omkostninger til energibesparende aktivite-

ter i 2018, jf. Tabel 3. Indtægtsrammer inkl. effektiviseringskrav fastsættes 

i medfør af § 3, stk. 1, jf. § 4, stk. 1 og 2, og § 16, stk. 1, i indtægtsramme-

bekendtgørelsen. Den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen for 2018 

til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter er fastsat i 

medfør af § 6, nr. 5, jf. § 19, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen samt § 

41, stk. 6, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 840 af 28. juni 2017, jf. § 19, stk. 3 

og 6, i bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 (energisparebekendtgørel-

sen): 
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TABEL 3 | FORELØBIGE INDTÆGTSRAMMER FOR NGF, 2018-2021 

T.kr., løbende priser 2018 2019 2020 2021 

Indtægtsramme 155.579  134.665            134.757            134.882  

§ 6 nr. 1 

 
Effektivitetsregulerede driftsomkostninger  
(§ 7-omkostninger) 30.509 29.882 29.224 28.536 

 Driftsomkostninger (§ 7-omkostninger) 31.645 32.193 32.751 33.320 

§ 16 Effektiviseringskrav     -1.136       -2.311               -3.527       -4.785 

§ 6 nr. 1 
Budgetterede afskrivninger på investeringer 

fra og med 1. januar 2005      2.760          2.858                3.011                3.226  

§ 6 nr. 2 Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 68.045  68.045              68.045              68.045  

§ 6 nr. 3 

Budgetteret forrentning af nettoomsætnings-

formue og investeringer fra og med 1. januar 

2005 
4.267  4.413                4.671                4.925  

§ 6 nr. 4 Budgetterede § 13-omkostninger    29.137        29.469              29.806              30.150  

§ 6 nr. 5 Omkostninger til energispareaktiviteter     20.862                     -                       -                       -    

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
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SAGSFREMSTILLING 

19. Naturgasdistributionsselskaberne har et naturligt monopol på trans-

port af naturgas i deres geografiske bevillingsområder. Markedet for distri-

bution af naturgas er derfor ikke konkurrencepræget, og der skabes ikke 

naturlige incitamenter til effektivisering gennem konkurrence mellem sel-

skaberne. Selskaberne er på denne baggrund underlagt offentlig regulering, 

og selskaberne har siden den 1. januar 2005 været underlagt en indtægts-

rammeregulering. 

20. Energitilsynet fastsætter med denne afgørelse foreløbige indtægts-

rammer for naturgasdistributionsselskaberne som en årlig ramme for hvert 

kalenderår i reguleringsperioden 2018-2021. 

21. Når der foreligger et reguleringsregnskab for det relevante regule-

ringsår, fastsætter Sekretariatet for Energitilsynet en endelig, korrigeret 

indtægtsramme for det pågældende år, jf. § 4, stk. 3, jf. § 21, i indtægts-

rammebekendtgørelsen. 

22. Indtægtsrammerne fastsættes med henblik på dækning af driftsom-

kostninger, afskrivninger og forrentning ved en effektiv drift af selskaberne, 

samt dækning af selskabernes omkostninger til energispareaktiviteter, jf. § 

37 a, stk. 1, i lov om naturgasforsyning
2
.  

23. Udmeldingen af indtægtsrammerne forudsætter, at Energitilsynet 

fastsætter relevante rentesatser, modelparametre i relation til fastsættelsen 

af en WACC samt effektiviseringskrav. 

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

turgasdistributionsselskaberne for at indhente nødvendige oplysninger til 

brug for fastsættelsen af foreløbige indtægtsrammer for reguleringsperioden 

2018-2021. Der er afholdt møder den 11. marts 2017 og den 11. april 2017 

med det formål at orientere om Sekretariatet for Energitilsynets proces for 

udmelding af indtægtsrammer og forventninger til de oplysninger, der skal 

indberettes i de reguleringsmæssige regnskaber. 

25. Sekretariatet for Energitilsynet har den 7. april 2017 fremsendt en 

vejledning og seks indberetningsskemaer til selskaberne for indberetning af 

oplysninger til brug for udmelding af de foreløbige indtægtsrammer for 

2018-2021.  

26. Der er afholdt møder med selskaberne den 12. og 13. juni 2017, hvor 

de indberettede regnskabsoplysninger og den videre proces blev drøftet. 

27. NGF har i reguleringsregnskabet desuden gjort opmærksom på, at 

der for år 2016 foretages en primo-korrektion af værdien af deres anlægsak-

tiver idriftsat efter 1. januar 2005, da NGF vurderer, at tidligere års afskriv-

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25. november 2013 med senere ændringer. 
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ninger har været sat for lavt. Sekretariatet for Energitilsynet vil tage stilling 

til, hvordan denne oplysning håndteres i forbindelse med fastsættelse af den 

korrigerede indtægtsramme for 2016. NGF’s anmodning om primo-

korrektion behandles derfor ikke i denne afgørelse.  

28. Sekretariatet for Energitilsynet har den 21. juli 2017 anmodet NGF 

om, at fremsende en revisorpåtegning, der dokumenterer, at revisor også 

har revideret den del af det reguleringsmæssige regnskab for 2016, der ved-

rører selskabets aktiviteter med energibesparende aktiviteter samt idriftsatte 

aktiver efter 1. januar 2005. Baggrunden er, at det i det reguleringsmæssige 

regnskab for 2016 er oplyst, at denne del af regnskabet ikke er blevet revi-

deret. Sekretariatet for Energitilsynet har den 7. august 2017 modtaget en 

ny revisorpåtegnet version af reguleringsregnskabet. 

29. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af den 11. august 

2017 et udkast til indtægtsrammer for 2018-2021 i høring med høringsfrist 

den 28. august 2017.  

30. Den 17. august 2017 har der været afholdt møde mellem Sekretaria-

tet for Energitilsynet og selskaberne om høringsmaterialet. 

31. Sekretariatet for Energitilsynet modtog den 24. august 2017 hørings-

svar fra NGF og den 25. august 2017 modtog Sekretariatet for Energitilsy-

net høringssvar fra HMN. DGD anmodede den 24. august 2017 om forlæn-

get høringsfrist. Sekretariatet for Energitilsynet forlængede DGD’s hørings-

frist til den 7. september 2017. DGD’s høringssvar er herefter modtaget den 

7. september 2017. 

32. Det fremgik af udkastet til afgørelse af den 11. august 2017, at Se-

kretariatet for Energitilsynet ville opdatere den risikofrie rente og gældsri-

sikopræmien, når data for august 2017 forelå. På denne baggrund fremsend-

te Sekretariatet for Energitilsynet derfor en mail til selskaberne den 19. sep-

tember 2017, hvoraf den opdaterede risikofrie rente på -0,31 pct. og gælds-

risikopræmien på 1,15 pct. fremgik. 

33. I det følgende vil indtægtsrammernes enkelte elementer blive gen-

nemgået. Der vedlægges endvidere seks bilag, hvortil der henvises. Bilag 1 

er retsgrundlag. I bilag 2 beskrives fastsættelse af selskabernes effektivise-

ringskrav, herunder beskrivelse af den anvendte netvolumenmodel i sin 

helhed. I bilag 3 findes en sammenligning mellem eldistribution og gasdi-

stribution i forhold til fastsættelse af parametre i WACC-beregningen, mens 

der i bilag 4 findes en beskrivelse af WACC-model. Selskabernes hørings-

svar samt sekretariatets kommentarer hertil findes i bilag 5-8.  

 



ENERGITILSYNET | INDTÆGTSRAMMER FOR NATURGAS-DISTRIBUTIONSSELSKABERNE 2018-2021 

Side 10/51 

HØRING 

34. Et udkast til afgørelse har været sendt i høring hos selskaberne i pe-

rioden fra den 11.august 2017 til den 28. august 2017. 

35. Torsdag den 17. august 2017 blev der afholdt møde med naturgasdi-

stributionsselskaberne, hvor selskaberne havde mulighed for at stille 

spørgsmål og drøfte høringsmaterialet inden selskaberne skriftligt skulle 

afgiver sine høringssvar senest den 28. august 2017. 

36. SET modtog den 24. august 2017 høringssvar fra NGF og den 25. 

august 2017 modtog SET høringssvar fra HMN. DGD anmodede den 24. 

august 2017 om forlænget høringsfrist. SET forlængede DGD’s høringsfrist 

til den 7. september 2017. DGD’s høringssvar er herefter modtaget den 7. 

september 2017. 

37. Høringssvarene er adresseret i bilag 5, hvortil der henvises. 

 

RETSGRUNDLAG 

38. Retsgrundlaget er vedlagt som bilag 1, hvortil der henvises.  

39. I det følgende afsnit beskrivelse af indtægtsrammereguleringen i 

hovedtræk. 

REGULERINGEN 

40. Indtægtsrammerne består af fem elementer, jf. § 6 i indtægtsramme-

bekendtgørelsen: 

1) En omkostningsramme til dækning af driftsomkostninger (så-

kaldte § 7-omkostninger) og omkostninger til afskrivning af ma-

terielle 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 (såkaldte § 13-omkostninger). 

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

viteter. 

1) OMKOSTNINGSRAMMEN 

41. Indtægtsrammen indeholder et beløb, der skal dække driftsomkost-

ninger og omkostninger til afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet 

fra og med den 1. januar 2005, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 6, nr. 

1. 
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42. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dæk-

ning af driftsomkostninger, fastsættes på grundlag af selskabets gennem-

snitlige, årlige driftsomkostninger i de tre første år af den foregående perio-

de og det fjerde år af reguleringsperioden forud for den foregående regule-

ringsperiode, jf. § 7, stk. 1. Princippet er illustreret i Figur 1. 

 

FIGUR 1 | GRUNDLAG FOR DRIFTSOMKOSTNINGER I 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

43. For reguleringsperioden 2018-2021 fastsættes denne del af omkost-

ningsrammen således som selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkost-

ninger i perioden 2013-2016. 

44. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 7, stk. 3, fastlægger dog en øvre 

grænse for det beløb, der kan indregnes i omkostningsrammen til dækning 

af driftsomkostninger. Dette beløb kan ikke overstige det effektivitetsregu-

lerede beløb, der er indregnet i omkostningsrammen for det fjerde år i den 

foregående periode, dvs. det effektivitetsregulerede beløb i 2017. 

45. Omkostningsrammen for perioden 2018-2021 skal således fastsættes 

på grundlag af selskabernes realiserede gennemsnitlige driftsomkostninger i 

perioden 2013-2016, medmindre disse overstiger det effektivitetsregulerede 

beløb fastsat for 2017. 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.  

46. Inden ovenstående del af omkostningsrammen indregnes i indtægts-

rammen korrigeres den for pris- og lønudviklingen, jf. § 7, stk. 4. 

47. Den resterende del af omkostningsrammen, der fastsættes med hen-

blik på dækning af afskrivninger, fastsættes som selskabernes budgetterede 

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

7, stk. 5. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010

 

  

Reguleringsperioden 

2010-2013 

Reguleringsperioden 

2014-2017 

Grundlag for driftsomkostninger i 

reguleringsperioden 2018-2021 

Tid 
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48. Det bemærkes, at der efter hvert kalenderår foretages efterregulering 

af indtægtsrammen vedrørende de budgetterede afskrivninger i forhold til 

de faktisk afholdte investeringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens kapi-

tel 5. 

49. Inden den samlede omkostningsramme indregnes i indtægtsrammen 

reduceres den med det beløb, som udmønter effektiviseringskravet efter 

bekendtgørelsens § 16, jf. § 7, stk. 6. 

50. Effektiviseringskravet består af et individuelt krav til det enkelte 

selskab fastsat af Energitilsynet under hensyn til det enkelte selskabs effek-

tiviseringspotentiale og under hensyntagen til forsyningssikkerheden, jf. § 

16.  

51. I praksis fastsættes det individuelle effektiviseringskrav som sum-

men af det beregnede effektiviseringspotentiale i benchmarking, jf. § 16 

stk. 1 med inddragelse af produktivitetsudviklingen i andre sektorer, jf. § 

16. stk. 6. 

52. Beregningen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale sker 

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

omkostninger ekskl. afskrivninger i den foregående reguleringsperiode. For 

de forrige reguleringsperioder har Sekretariatet for Energitilsynet anvendt 

den såkaldte netvolumenmodel ved fastsættelsen af det selskabsspecifikke 

effektiviseringskrav. 

53. Ved fastsættelse af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale 

kan Energitilsynet endvidere inddrage sammenligninger med udenlandske 

naturgasdistributionsselskaber samt produktivitetsudviklingen i andre sek-

torer, jf. § 16, stk. 6.  

54. Energitilsynet skal offentliggøre den metode, som anvendes ved be-

regning af selskabernes effektiviseringspotentiale samt de væsentligste for-

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

individuelle effektiviseringskrav, jf. § 17. 

2) FORRENTNING OG AFDRAG AF NETTOGÆLD 

55. Indtægtsrammen indeholder et beløb til forrentning og afdrag på 

nettogæld samt forrentning og regenerering af indskudskapital pr. 31. de-

cember 2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 6, nr. 2.  

56. Dette beløb beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, 

hensættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssi-

ge åbningsbalance. Selskaberne anmelder løbetiden på annuiteten, jf. § 10, 

stk. 2. 

57. Energitilsynet fastsætter rentesatsen, der anvendes ved beregning af 

annuiteten. Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri 

rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital 

i det enkelte selskab, jf. § 10, stk. 5. 
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58. For perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 redu-

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

medgår til forrentning af indskudskapitalen, jf. § 10, stk. 9. 

3) FORRENTNING AF AKTIVER IDRIFTSAT FRA OG MED DEN 1. JANUAR 2005 

59. I indtægtsrammen indregnes forrentningen af værdien af materielle 

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

den foregående reguleringsperiode, tillagt en nødvendig nettoomsætnings-

formue til udførelse af distributionsaktiviteter, jf. indtægtsrammebekendt-

gørelsens § 11, stk. 1. 

60. Energitilsynet fastsætter størrelsen af den nødvendige nettoomsæt-

ningsformue og offentliggør samtidigt det beslutningsgrundlag, der er an-

vendt herved, jf. § 11, stk. 2. 

61. Forrentningsgrundlaget fastsættes foreløbigt på grundlag af de mate-

rielle anlægsaktivers værdi ultimo det tredje år i den foregående regule-

ringsperiode, jf. § 11, stk. 3. For den kommende reguleringsperioden fra 

2018-2021 er dette år 2016.  

62. Ved korrektionen af indtægtsrammer efter kapitel 5 i indtægtsram-

mebekendtgørelsen korrigeres forrentningen som følge af ændringer i for-

rentningsgrundlaget i det fjerde år af den foregående reguleringsperiode, 

dvs. 2017. Herudover indregnes investeringer i aktiver i løbet af regule-

ringsperioden i forrentningsgrundlaget med virkning fra året efter, at an-

lægget er sat i drift. 

63. Forrentningssatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri 

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

enkelte selskab. Ved fastsættelse af forrentningssatsen forudsættes en egen-

kapitalandel på 30 pct., jf. § 12, stk. 1. 

64. På baggrund af indtægtsrammebekendtgørelsen § 12, stk. 1, har 

Energitilsynet ved de forrige reguleringsperioder 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. 

4) § 13-OMKOSTNINGER 

65. Indtægtsrammens element vedrørende § 13-omkostninger er de om-

kostninger, som selskaberne i 2018-2021 budgetterer at afholde i henhold 

til § 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 afløbsledninger. 

66. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der efter hvert regule-

ringsår foretages en efterregulering af indtægtsrammen vedrørende de bud-

getterede § 13-omkostninger i forhold til de faktisk afholdte § 13-
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omkostninger, jf. kapitel 5 i indtægtsrammebekendtgørelsen. Herved opnår 

selskaberne at få dækket disse omkostninger fuldt ud. 

5) OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARENDE AKTIVITETER 

67. Indtægtsrammens sidste element vedrører naturgasdistributionssel-

skabernes omkostninger til energispareaktiviteter, jf. § 6, nr. 5, i indtægts-

rammebekendtgørelsen.  

68. Der er fastsat nærmere regler i bekendtgørelse om energispareydelser 

i net- og distributionsvirksomhederne (energisparebekendtgørelsen) om, 

hvordan naturgasdistributionsselskaberne får dækket sine omkostninger til 

opfyldelse af deres energispareforpligtelser efter energisparebekendtgørel-

sen
3
.  

69. Energitilsynet udmelder forud for et regnskabsår en vejledende (fore-

løbig) midlertidig forhøjelse af selskabernes indtægtsrammer til dækning af 

det enkelte selskabs nettoomkostningerne til opfyldelse af energisparefor-

pligtelsen dette år. Den vejledende midlertidige forhøjelse fastsættes på 

baggrund af de gennemsnitlige faktiske omkostninger for branchen i det 

foregående år og virksomhedens energisparemål for det kommende regule-

ringsår 

70. På baggrund af regnskabsoplysninger om det enkelte naturgasdistri-

butionsselskabs faktiske omkostninger til opfyldelse af besparelsesforplig-

telsen for det enkelte regnskabsår, og den vejledende midlertidige forhøjel-

se af selskabets indtægtsramme for dette regnskabsår, sker der en efterregu-

lering på virksomhedsniveau i det nærmest følgende regnskabsår, dvs. en 

endelig midlertidig indtægtsrammeforhøjelse, således at selskaberne får 

dækket de enkelte års faktiske nettoomkostningerne til energibesparende 

aktiviteter i regnskabsåret fuldt ud. 

 

  

 
3 Bekendtgørelse nr. 840 af den 28. juni 2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, der er 

trådt i kraft den 30. juni 2017. Denne bekendtgørelses bestemmelser i § 23 om fastsættelse af en vejledende 

midlertdig forhøjelse af indtægtsrammen finder første gang anvendelse i 2019 for 2020, jf. § 41, stk. 6, 1. pkt. I 

2017 og 2018 udmelder Energitilsynet vejledende midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen for det kommende 

regnskabsår efter de hidtidige regler, dvs. § 19, stk. 3 og 6, i bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 om ener-

gispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 
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VURDERING 

71. Nedenfor fastsætter og begrunder Sekretariatet for Energitilsynet de 

fem delelementer i de foreløbige indtægtsrammer for perioden 2018-2021.  

 

1. OMKOSTNINGSRAMMER 2018-2021 

72. Omkostningsrammen for det enkelte naturgasdistributionsselskab 

består af et beløb til dækning af A) driftsomkostninger i faste priser fra-

trukket B) et effektiviseringskrav og tillagt C) et beløb til dækning af af-

skrivninger af investeringer foretaget efter 1. januar 2005, jf. § 6, nr. 1, §§ 

7-9 og § 16. Nedenfor gennemgås punkterne A) – C) enkeltvist.  

73. Under punkt A) foretages en fordeling af fællesomkostninger (over-

head) mellem henholdsvis § 7-driftsomkostninger og § 13-omkostninger, 

ligesom driftsomkostningerne omregnes til faste priser. 

A) DRIFTSOMKOSTNINGER 

74. Rammen for driftsomkostninger fastsættes på baggrund af selskabets 

gennemsnitlige årlige driftsomkostninger i perioden 2013-2016, jf. § 7, stk. 

1, i indtægtsrammebekendtgørelsen, forudsat at disse ikke overstiger det 

effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostninger i omkost-

ningsrammen for 2017, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 7, stk. 3.  

75. Det endelige effektivitetskorrigerede beløb til dækning af driftsom-

kostninger for 2017 kendes imidlertid ikke endnu – dette tal foreligger først 

i løbet af andet halvår 2018, når der er truffet afgørelser om selskabernes 

korrigerede indtægtsrammer for 2017. 

76. Det er derfor valgt at udmelde foreløbige omkostningsrammer for 

2018-2021 på baggrund af selskabernes gennemsnitlige, årlige driftsom-

kostninger i perioden 2013-2016. 

77. Når reguleringsregnskaberne for 2017 foreligger, vil Sekretariatet for 

Energitilsynet vurdere om de faktiske omkostninger for 2017 er lavere end 

gennemsnitsomkostningerne fra 2013-2016. Såfremt dette er tilfældet, vil 

Energitilsynet korrigere omkostningsrammen for de foreløbige indtægts-

rammer for 2018-2021. Tilsvarende praksis blev anvendt ved regulerings-

perioden 2014-2017. 

FORDELING AF FÆLLESOMKOSTNINGER MELLEM § 7- OG § 13-OMKOSTNINGER 

78. Som nævnt baseres omkostningsrammen for 2018-2021 på de gen-

nemsnitlige, årlige driftsomkostninger i perioden 2013-2016, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsen § 7, stk. 1. Driftsomkostningerne omtales også som 

§ 7-omkostninger. Naturgasdistributionsselskaberne har derudover en ræk-

ke omkostninger, der afholdes efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 13 

til myndighedsbetjening og nettab samt omkostninger, som selskaberne er 
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pålagt i henhold til lov om gasinstallationer i forbindelse med vand- og af-

løbsledninger. Disse omkostninger omtales også som § 13-omkostninger og 

indgår i indtægtsrammen i størrelsesordenen 1:1, dvs. at selskaberne får 

dækket § 13-omkostninger fuldt ud, modsat § 7-omkostningerne, der er 

effektivitetsregulerede, og som selskabet derfor ikke får dækket 1:1.  

79. En række omkostninger, som naturgasdistributionsselskaberne af-

holder, kan ikke uden videre henføres direkte til enten § 7-omkostninger 

eller § 13-omkostninger. Der er tale om fællesomkostninger (overhead), 

hvor der skal foretages en fordeling på de to omkostningskategorier. Det er 

for eksempel omkostninger til generel administration. 

80. Indtægtsrammebekendtgørelsen har ikke defineret, hvordan sådanne 

fællesomkostninger skal fordeles på omkostningskategorierne § 7 og § 13.  

81. I de foregående reguleringsperioder 2010-2013 og 2014-2017 har 

Energitilsynet anlagt en praksis om, at fællesomkostningerne fordeles mel-

lem § 7-omkostninger og § 13-omkostninger efter de to omkostningskate-

goriers relative forhold efter en nærmere metode. Den konkrete metode for 

fordelingen er illustreret i boks 1 i bilag 2 (Effektiviseringskrav 2018-

2021). Man anvender den samme fordeling af fællesomkostninger på de to 

omkostningskategorier i forbindelse med benchmarking af selskaberne ved 

fastsættelse af de selskabsspecifikke effektiviseringskrav. Det skyldes, at § 

13-omkostninger ikke indgår i benchmarkingen og derved ved fastsættelsen 

af effektiviseringskrav til selskaberne.   

82. I Tabel 4 nedenfor opgøres dels § 7-omkostningerne og § 13-

omkostningerne, inkl. en fordeling af fællesomkostningerne på de to om-

kostningskategorier for DGD for perioden 2013-2016.  

 

 

 

 

  



ENERGITILSYNET | INDTÆGTSRAMMER FOR NATURGAS-DISTRIBUTIONSSELSKABERNE 2018-2021 Side 17/51 

 

TABEL 4 | § 7- OG § 13-OMKOSTNINGER, DGD 

T.kr., årets priser 2013 2014 2015 2016 

§ 7-omkostninger (dir) 54.316 49.320 58.856 49.152 

§ 13-omkostninger (dir) 27.219 33.091 39.097 43.527 

Fællesomkostninger 81.903 65.792 68.571 90.700 

-Heraf § 7 50.441 37.540 39.099 46.504 

-Heraf § 13 31.462 28.252 29.472 44.197 

§ 7 total 104.757 86.860 97.954 95.656 

§ 13 total 58.681 61.344 68.569 87.724 

Total 163.438 148.204 166.523 183.379 

Kilde: DGD, reguleringsregnskaber 2013-2016. Fordeling baseret på baggrund af principper i bilag 2 

om fastsættelse af effektiviseringskrav. 

 

83. I Tabel 5 nedenfor opgøres dels § 7-omkostningerne og § 13-

omkostningerne, inkl. en fordeling af fællesomkostningerne på de to om-

kostningskategorier for HMN for perioden 2013-2016. 

TABEL 5 | § 7- OG § 13-OMKOSTNINGER, HMN 

T.kr., årets priser 2013 2014 2015 2016 

§ 7-omkostninger (dir) 80.585 74.505 75.465 78.069 

§ 13-omkostninger (dir) 33.458 32.678 34.877 33.296 

Fællesomkostninger 150.573 151.949 154.722 169.625 

-Heraf § 7 100.986 102.769 103.843 117.399 

-Heraf § 13 49.587 49.180 50.879 52.226 

§ 7 total 181.571 177.274 179.308 195.468 

§ 13 total 83.045 81.858 85.756 85.522 

Total 264.616 259.132 265.064 280.990 

Kilde: HMN, reguleringsregnskaber 2013-2016. Fordeling baseret på baggrund af principper i bilag 2 

om fastsættelse af effektiviseringskrav. 

 

84. I Tabel 6 nedenfor opgøres dels § 7-omkostningerne og § 13-

omkostningerne, inkl. en fordeling af fællesomkostningerne på de to om-

kostningskategorier for NGF for perioden 2013-2016. 
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TABEL 6 | § 7- OG § 13-OMKOSTNINGER, NGF 

T.kr., årets priser 2013 2014 2015 2016 

§ 7-omkostninger (dir) 10.351 11.813 11.490 9.611 

§ 13-omkostninger (dir) 7.756 10.698 9.795 9.786 

Fællesomkostninger 45.098 44.190 32.139 27.282 

-Heraf § 7 23.935 20.896 17.602 13.962 

-Heraf § 13 21.163 23.293 14.537 13.319 

§ 7 total 34.286 32.709 29.092 23.573 

§ 13 total 28.919 33.992 24.332 23.105 

Total 63.205 66.701 53.424 46.679 

Kilde: NGF, reguleringsregnskaber 2013-2016. Fordeling baseret på baggrund af principper i bilag 2 

om fastsættelse af effektiviseringskrav. 

OPGØRELSE AF DRIFTSOMKOSTNINGERNE I FASTE PRISER 

85. Fastsættelsen af de gennemsnitlige § 7-driftsomkostninger fra 2013-

2016 nødvendiggør, at driftsomkostninger opgøres i faste priser.  

86. Fastsættelsen af de gennemsnitlige driftsomkostninger for 2013-2016 

opgøres i faste priser på baggrund af et sammenvejet indeks med 70 pct. 

lønandel (ILON12) og 30 pct. materialeandel (PRIS11), jf. § 7, stk. 4, i ind-

tægtsrammebekendtgørelsen. 

87. Det bemærkes, at indtægtsrammebekendtgørelsen § 7, stk. 4, refere-

rer til ILON2 og PRIS10, men at Danmarks Statistik ikke længere opgør 

disse indeks. Sekretariatet for Energitilsynet anvender ILON12 og PRIS11 

som erstatning herfor, jf. § 7, stk. 4.
4
 

88. Der er anvendt estimater for pris- og lønudviklingen fra juni 2017 og 

frem, hvilket skyldes, at den faktiske pris- og lønudvikling ikke kendes på 

nuværende tidspunkt. 

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

efterfølgende årlige korrektion af indtægtsrammerne i henhold til § 21 i 

indtægtsrammebekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at den del af omkost-

ningsrammen, som er fastsat med henblik på at dække § 7-

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

vikling i året. 

90. De gennemsnitlige årlige § 7-driftsomkostninger fra 2013-2016 ud-

gør i 2017-priser for DGD 99.971 t.kr., for HMN 188.937 t.kr. og for NGF 

31.091 t.kr., jf. Tabel 7. 

 
4 I praksis forlænges indeks PRIS10 med stigningstakster beregnet fra PRIS11 og ILON 2 forlænges med stig-

ningstakster fra ILON12. 
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TABEL 7 | DRIFTSOMKOSTNINGER FOR 2013-2016, T. KR. 

T.kr.  2013 2014 2015 2016  Gennemsnit 

 

 

Faktiske omkostninger i 

årets priser: 

 

DGD 104.757 86.860 97.954 95.656  96.307 
 

HMN 181.571 177.274 179.308 195.468  
183.405 

 

NGF 34.286 32.709 29.092 23.573  29.915 
 

Pris- og lønkorrektion 

fra året til 2017, pct.  5,02 4,41 3,29 2,35   

 

 

Faktiske omkostninger i 
2017-priser  

DGD 110.012 90.694 101.275 97.901  99.971 

 

HMN 190.680 185.097 185.388 200.056  
190.305 

 

NGF 36.006 34.153 30.078 24.127  31.091 

 

Kilde: Reguleringsregnskaber fra DGD, HMN og NGF, ILON12 og PRIS11. 

Note: P/L udviklingen for 2017 kendes ikke endeligt på nuværende tidspunkt, så fastsættes på bag-

grund af realiseret udvikling frem til og med juli 2017 og fremskrevet udvikling fra august-december 

2017. 

91. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at fastsættelse af omkost-

ningsrammen sker under forbehold for ændringer, som følge af opgørelsen 

af de korrigerede omkostningsrammer for 2017, jf. § 7 stk. 3, i indtægts-

rammebekendtgørelsen og den faktiske udvikling i pris- og lønindekset, jf. 

§ 21 nr. 1. Omkostningsrammerne for 2018-2021 er således foreløbige ind-

til de korrigerede indtægtsrammer for hvert af årene 2018-2021 er endeligt 

fastsatte. 

92. Naturgasdistributionsselskaberne skal som led i de bevillingspligtige 

aktiviteter efter bestemmelsen i naturgasforsyningslovens § 14, stk. 1, nr. 1, 

i et vist omfang tilslutte forbrugere og anlæg til opgradering af biogas til 

distributionsnettet. Omkostningerne hertil følger således af kravet i § 14, 

stk. 1, nr. 1, og er derfor ikke omfattet af de bestemmelser i indtægtsram-

mens § 2, nr. 5, som der kan ses bort fra (§ 13-omkostninger og omkostnin-

ger til energispareydelser efter § 19, stk. 3).  

93. Omkostninger til tilslutning af biogasanlæg er således inkluderet i 

omkostningsrammen baseret på gennemsnittet af de historiske omkostnin-

ger i perioden 2013-2016, jf. § 7 i indtægtsrammebekendtgørelsen. Der 

henvises i øvrigt til bilag 5 for uddybende forklaring omkring håndtering af 

omkostninger til tilslutning af biogas. 
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B) EFFEKTIVISERINGSKRAV 

94. Inden omkostningsrammen bliver indregnet i indtægtsrammen, fratræk-

kes et effektiviseringskrav, som er fastsat af Energitilsynet, jf. § 16, i IR 

BEK. 

95. Det samlede effektiviseringskrav fastsættes som et generelt effektivise-

ringskrav og et selskabsspecifikt effektiviseringskrav.  

96. Den nærmere metode og fastsættelse af effektiviseringskravene fremgår 

af og begrundes i bilag 2, hvortil der henvises. 

97. Det generelle effektiviseringskrav er et udtryk for sektorens forventede 

fremtidige effektiviseringspotentiale. Til fastsættelsen af dette generelle 

effektiviseringskrav for reguleringsperioden 2018-2021 betragter Sekretari-

atet for Energitilsynet mål for arbejdsproduktivitet.   

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

effektiviseringskrav på 0,72 pct. for reguleringsperioden 2018-2021 for 

retvisende.  

99. Vurderingen af det generelle effektiviseringskrav er baseret på en pro-

duktivitetstidsserie fra Danmarks Statistik for udviklingen i arbejdsproduk-

tivitet i perioden 2012-2016.  

100. Fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav sker ved 

benchmarking af selskabernes driftsomkostninger for 2013-2016 i den så-

kaldte netvolumenmodel. Det anvendte datagrundlag og beskrivelse af mo-

delberegningerne er beskrevet i bilag 2, hvortil der henvises.  

101. Modellen er grundlæggende uændret i forhold til den, der blev an-

vendt for reguleringsperiode 2014-2017. Dog med undtagelse af, at om-

kostninger til tilslutning af biogasomkostninger vurderes særskilt i forhold 

til antal tilsluttet kubikmeter biogas.  

102. I reguleringsperiode 2014-2017 er der alene anvendt omkostningsda-

ta fra 2012, mens beregningen for reguleringsperiode 2018-2021 tager ud-

gangspunkt i gennemsnittet af driftsomkostninger fra 2013-2016, jf. Tabel 4 

- Tabel 6 ovenfor, dog med korrektion af driftsomkostningerne på baggrund 

af ekstraordinære omkostninger, omkostninger afholdt af tredjepart samt 

afskrivninger og forrentning af tilkøbte ydelser.  

103. DGD er benchmarkingens mest omkostningseffektive selskab og 

har således fået beregnet indekstallet 100.  HMN har fået beregnet indeks-

tallet 94 og NGF indekstallet 75.  

104. Selskabernes effektiviseringspotentiale beregnes som forskellen 

mellem selskabernes individuelle omkostningsindeks og det mest omkost-

ningseffektive selskabs omkostningsindeks.  

105. Sekretariatet har, som i den foregående reguleringsperiode, baseret 

effektiviseringskravet på en udregning, hvor det enkelte selskab skal udlig-

ne en ottendedel af den samlede effektivitetsforskel af det beregnede effek-
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tiviseringspotentiale pr. år. Set over en reguleringsperiode på 4 år svarer 

dette til 50 pct. (fire ottendedele) af det samlede potentiale. 

106. De resterende 50 pct. af det beregnede effektiviseringspotentiale 

udmøntes ikke, da benchmarkingen af naturgasdistributionsselskaberne 

foretages på ny hvert 4. år. 

107. På baggrund af benchmarkingen af selskaberne vurderer sekretaria-

tet, at NGF bør pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på 2,87 

pct. årligt for perioden 2018-2021. Tilsvarende bør HMN pålægges et årligt 

krav på 0,75 pct. i samme periode, jf. bilag 2.  

108.  DGD er benchmarkingens mest omkostningseffektive selskab, og 

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

skabsspecifikt effektiviseringskrav. 

109. Det samlede årlige effektiviseringskrav fastsættes således til 0,72 

pct. for DGD, 1,47 pct. for HMN og 3,59 pct. for NGF, jf. Tabel 8 nedenfor. 

TABEL 8 | EFFEKTIVISERINGSKRAV FOR 2018-2021, PCT. 

Pct.  DGD HMN NGF 

Selskabsspecifikt effektiviseringskrav 0,00 0,75 2,87 

Generelt effektiviseringskrav 0,72 0,72 0,72 

Det samlede individuelle effektiviseringskrav 0,72 1,47 3,59 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

110. Effektiviseringskravene medfører, at DGD forventes at skulle effek-

tivisere for 720 t.kr, HMN for 2.797 t.kr. og NGF for 1.116 t.kr. årligt i 

2017 priser og med uændret omkostning.  

111. I reguleringsperiode 2014-2017 blev effektiviseringskravet fastsat til 

hhv. 2,05 pct. for DGD, til 0,60 pct. for HMN og til 1,35 pct. for NGF.  

112. Den relativt store ændring i effektiviseringskravene skyldes navnlig, 

at DGD har sænket det realiserede omkostningsniveau i perioden 2013-

2016 med 20 mio. kr., når der sammenlignes med omkostningsniveauet i 

2012. 

C) AFSKRIVNINGER 

113. Omkostningsrammen indeholder et beløb til dækning af afskrivnin-

ger, jf. § 8, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Dette beløb fastsættes som 

selskabernes budgetterede årlige afskrivninger, jf. § 7, stk. 5, i indtægts-

rammebekendtgørelsen.  
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114. Disse afskrivninger korrigeres i forholdet 1:1 med de faktisk realise-

rede afskrivninger i forbindelse med opgørelse af årlige reguleringsmæssige 

regnskaber og fastsættelse af de korrigerede indtægtsrammer, jf. § 21 i ind-

tægtsrammebekendtgørelsen. 

115. Sekretariatet for Energitilsynet anvender det gennemsnitlige årlige 

niveau for investeringer og afskrivninger i perioden 2005-2016 ved fastsæt-

telsen af de foreløbige indtægtsrammer for reguleringsperioden 2018-2021. 

TABEL 9 | BUDGETTEREDE AFSKRIVNINGER, 2018-2021 

Årets priser, t.kr.   2018 2019 2020 2021 

DGD 19.295 19.979 21.046 22.555 

HMN 55.210 57.167 60.221 64.539 

NGF 2.760 2.858 3.011 3.226 

Kilde: Reguleringsregnskaber fra DGD, HMN og NGF, jf. indberetningsskema 1 i reguleringsregnskab. 

116. På baggrund af ovenstående driftsomkostninger, effektiviserings-

krav, pris- og lønkorrektion og anmeldte afskrivninger kan omkostnings-

rammen for reguleringsperioden 2018-2021 fastsættes i henhold til § 7, i 

indtægtsrammebekendtgørelsen.  

117. I Tabel 10 nedenfor opgøres omkostningsrammen for DGD for regu-

leringsperioden 2018-2021. 

TABEL 10 | OMKOSTNINGSRAMME FOR DGD, 2018-2021 

T.kr.   2018 2019 2020 2021 

Driftsomkostninger, årets priser 101.751 103.515 105.311 107.140 

Årlige effektiviseringskrav, årets priser -733 -1.491 -2.275 -3.086 

Budgetterede afskrivninger på nyinve-

steringer, årets priser 
19.295 19.979 21.046 22.555 

Effektivitetsreguleret omkostningsram-
me, årets priser 

     120.314       122.003       124.082       126.609  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet  

Note: Effektiviseringskrav er fastsat som procent af driftsomkostningerne jf. Tabel 8. 

118. I Tabel 11 nedenfor opgøres omkostningsrammen for HMN for regu-

leringsperioden 2018-2021.  
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TABEL 11 | OMKOSTNINGSRAMME FOR HMN, 2018-2021 

T.kr. 2018 2019 2020 2021 

Driftsomkostninger, årets priser 193.695 197.052 200.470 203.952 

Årlige effektiviseringskrav, årets priser -2.847 -5.793 -8.841 -11.992 

Budgetterede afskrivninger på nyinveste-

ringer, årets priser 
55.210 57.167 60.221 64.539 

Effektivitetsreguleret omkostningsramme, 
årets priser 

246.057 248.425 251.850 256.499 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: Effektiviseringskrav er fastsat som procent af driftsomkostningerne jf. Tabel 8.  

119. I Tabel 12 nedenfor opgøres omkostningsramme for NGF for regule-

ringsperioden 2018-2021. 

TABEL 12 | OMKOSTNINGSRAMME FOR NGF, 2018-2021 

T.kr. 2018 2019 2020 2021 

Driftsomkostninger, årets priser 31.645 32.193 32.751 33.320 

Årlige effektiviseringskrav, årets priser -1.136 -2.311 -3.527 -4.785 

Budgetterede afskrivninger på nyinveste-
ringer, årets priser 

2.760 2.858 3.011 3.226 

Effektivitetsreguleret omkostningsram-
me, årets priser 

       33.269         32.739         32.235         31.762  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: Effektiviseringskrav er fastsat som procent af driftsomkostningerne jf. Tabel 8.  

2. REGULATORISK NETTOGÆLD OG FORRENTNING AF ANLÆGSAKTIVER 

120. I dette afsnit 2 behandles indtægtsrammens 2. og 3. element samlet. 

Element 2 vedrører et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld, mens 

element 3 vedrører et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med 

den 1. januar 2005. Disse to elementer i indtægtsrammen er tidligere be-

handlet i to selvstændige afsnit men behandles samlet i dette udkast til af-

gørelse vedrørende udmelding af foreløbige indtægtsrammer for naturgas-

distributionsselskaberne for reguleringsperioden 2018-2021. 

121. Rentesatsen for nettogæld m.v. fastsættes til 1,16 pct., jf. § 10, stk. 5, 

jf. § 6, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 768 af 23. juni 2016 om indtægtsrammer 
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og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber for både DGD, HMN 

og NGF. 

122. Rentesatsen for nye materielle anlægsaktiver tillagt en nødvendig 

nettoomsætningsformue fastsættes til 3,29 pct. for hhv. DGD og NGF (skat-

tepligtige selskaber) og 2,70 pct. for HMN (ikke skattepligtigt selskab), jf. § 

12, stk. 1, jf. § 11, jf. § 6, nr. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

123. Element 2 i indtægtsrammen skal efter § 6, stk. 1, nr. 2, i indtægts-

rammebekendtgørelsen indeholde et beløb til forrentning og afdrag på net-

togæld samt forrentning og regenerering af indskudskapital pr. den 31. de-

cember 2004. Dette beløb beregnes som en annuitet på summen af netto-

gælden, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen i den regule-

ringsmæssige åbningsbalance, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 10, stk. 

1. Af indtægtsrammebekendtgørelsen § 10, stk. 5 fremgår det, at Energitil-

synet fastsætter rentesatsen, der anvendes ved beregning af annuiteten. Ren-

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

Energitilsynet samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for frem-

medkapital i det enkelte selskab. 

124. Element 3 i indtægtsrammen skal efter § 6, stk. 1, nr. 3, i indtægts-

rammebekendtgørelsen indeholde et beløb til forrentning af værdien af ma-

terielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 1. januar 2005 ultimo det sidste 

år i den forudgående reguleringsperiode, tillagt en nødvendig nettoomsæt-

ningsformue til udførelse af distributionsaktiviteter. Af indtægtsrammebe-

kendtgørelsen § 12, stk. 1, fremgår det, at Energitilsynet fastsætter forrent-

ningssatsen for så vidt angår værdien af materielle anlægsaktiver anskaffet 

fra og med den 1. januar 2005. Rentesatsen fastsættes for det enkeltes sel-

skab som en risikofri rent fastsat af Energitilsynet samt et risikotillæg, der 

afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. 

125. Forrentningssatsen for så vidt angår fremmedkapitalomkostninger 

før skat påvirkes ikke af, hvorvidt et selskab er skattepligtigt eller ej. Der-

imod har det betydning for forrentningssats for egenkapital før skat, om et 

selskab er skattepligtigt. Ved fastsættelse af forrentningssatsen for aktiver 

idriftsat fra og med den 1. januar 2005, betyder dette, at der for HMN, som 

ikke er et skattepligtigt selskab, fastsættes en selvstændig forrentningssats 

med en selskabsskattesats på nul. Da både DGD og NGF er skattepligtige 

selskaber, fastsættes der derimod en forrentningssats før skat, som er ens 

for begge selskaber. 

126. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at det er hensigtsmæssigt at 

fastsætte forrentningssatsen med udgangspunkt i WACC-konceptet 

(Weighted Average Cost of Capital) for så vidt angår element 2 og 3 i ind-

tægtsrammen.  

127. Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter derfor begge forrentningse-

lementer med udgangspunkt i en samlet WACC-model. For så vidt angår 
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forrentningen af den regulatoriske nettogæld anvendes udelukkende den i 

WACC-modellen fastsatte fremmedkapitalomkostning. 

128. Dette er en ændring i forhold til reguleringsperioden 2014-2017, 

hvor den såkaldte porteføljemodel blev anvendt i forbindelse med fastsæt-

telse af forrentningssatsen for den regulatoriske nettogæld.  

129. Ved reguleringsperioden 2014-2017 blev der anvendt dels forskelli-

ge opgørelser af den risikofrie rente ved fastsættelse af forrentningssatsen 

for hhv. den regulatoriske nettogæld og aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 

og dels blev der fastsat individuelle kreditrisikotillæg ved fastsættelse af 

forrentningen af den regulatoriske nettogæld.  

130. Sekretariatet for Energitilsynet ændrer metode til at fastsætte rente-

sats til forrentning af nettogæld.  Dette gøres for at sikre konsistente bereg-

ninger og efter et princip om at risikoen ved at drive gasdistributionsvirk-

somhed i Danmark ikke vurderes at være væsentlig forskellig i landsdelene, 

henholdsvis Hovedstaden, Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland og Nord-

jylland (stand-alone betragtning) 

131. Rentesats til forrentning af nettogæld fastsættes ved omkostninger til 

finansiering med fremmedkapital. Rentesats til forrentning af nye investe-

ringer foretaget efter 2005 fastsættes ved WACC, der er et gennemsnit af 

virksomhedens kapitalomkostninger og består af omkostninger til finansie-

ring med fremmedkapital og egenkapital. Som følge af, at begge rentesatser 

– hhv. til forrentning af nettogæld samt til forrentning af nye investeringer - 

indeholder det samme element, finder Sekretariatet for Energitilsynet det 

mest konsistent at anvende samme beregningsmetode og antagelser til op-

gørelse af fremmedkapitalomkostningen i begge rentesatser. 

132. WACC-ekspertgruppen anbefaler et princip om ”periode-matching” 

(for nærmere beskrivelse henvises til afsnit a). Det betyder, at løbetiden på 

den risikofri rente, svarer til den periode, som rentesatsen holdes kon-

stant.  Rationalet bag periode-matching er, at investors renterisiko ved at 

investere i regulerede aktiver, hvor aktivets afkast afhænger af en regulato-

risk fastsat rentesats, afspejler, hvor hyppigt den regulatorisk fastsatte ren-

tesats justeres. Det betyder, at den risikofrie rente i fremmedkapitalomkost-

ningen bør have approksimativt samme varighed, som den betalingsstrøm, 

der fastsættes. Dermed svarer investors renterisiko i høj grad til den renteri-

siko, der er ved at investere i aktivet. Med andre ord - en 4-årig justerings-

periode for rentesatsen indebærer, at investor har en 4-årig renterisiko. Der-

for skal investor kompenseres ved en 4-årig risikofri rente. 

133. WACC-ekspertgruppen anbefaler desuden, at der anvendes en stand-

alone betragtning (for nærmere beskrivelse henvises til afsnit a), hvilket 

indebærer, at det ved vurdering af virksomhedens risikoforhold og skatte-

pligt ikke tillægges nogen vægt, hvem ejerne af virksomheden er. På denne 

baggrund vurderes det, at risikoen ved at drive gasdistribution ikke adskiller 

sig væsentligt for de tre gasdistributionsselskaber i Danmark.  
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134. Nedenfor følger først A) en gennemgang af de anvendte principper 

og metoder til fastsættelse af forrentningssatser og herefter B) beskrives 

hvordan forrentningssatserne indgår i selve fastsættelsen af den foreløbige 

indtægtsramme.  

A) PRINCIPPER OG METODE TIL BEREGNING AF FORRENTNINGSSATS 

135. Energi-, Forsynings- og Klimaministeren nedsatte den 27. august 

2015 en ekspertgruppe, der skulle udarbejde anbefalinger til ministeren om 

fastsættelse af forrentningen af elnetvirksomhedernes fremadrettede inve-

steringer. Denne såkaldte WACC-ekspertgruppe afleverede den 14. april 

2016 sine anbefalinger
5
.  

136. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at WACC-ekspertgruppen i sit 

arbejde har inddraget relevante kilder. Endvidere er det Sekretariatet for 

Energitilsynets vurdering, at WACC-ekspertgruppens anbefalinger er vel-

begrundede, og at de følger en konsistent metode. Sekretariatet for Energi-

tilsynet finder, at WACC-ekspertgruppens metoder kan anvendes til fast-

sættelsen af en forrentningssats for gasdistribution, dog med enkelte æn-

dringer grundet forskelle i reguleringen samt sektorspecifikke forhold, jf. 

bilag 3. Det vurderes videre, at WACC-ekspertgruppens anbefalinger er den 

mest relevante tilgængelige kilde, idet eksperterne relaterer deres anbefa-

linger til den kommende økonomiske regulering af eldistribution i Dan-

mark, som har mange fællestræk med den eksisterende økonomiske regule-

ring af gasdistributionsselskaber i Danmark.  

137. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der altid vil være usik-

kerhed forbundet med beregning af en WACC, herunder de parametre, der 

indgår. Der findes ikke én korrekt måde at beregne en WACC på, men de 

valgte parametre og metoder skal baseres på saglige skøn og konsistente 

beregningsmetoder. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker endvidere, at 

der er enkelte parametre, som af ekspertgruppen er fastsat sektorspecifikt 

for eldistribution. Disse parametre vurderes konkret i denne afgørelse, hvor 

der fastsættes en forrentningssats for naturgasdistribution.  

138. Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at metoden, som 

beskrives i denne afgørelse, og de parametre, der er fastsat, giver et mar-

kedsmæssigt, systematisk risikojusteret afkast for gasdistributionsselskaber, 

som er baseret på rimelige skøn og en konsistent metode.  

139. Sekretariatet for Energitilsynet anvendte i afgørelse af den 30. maj 

2017 principperne i ekspertgruppens anbefalinger til at fastsætte WACC 

forrentningssatsen for DGD i reguleringsperioden 2014-2017. Afgørelsen 

var et resultat af, at Energiklagenævnet ved afgørelse af den 19. september 

2014 (J.nr. 1031-13-4-19) havde ophævet Energitilsynets tidligere afgørelse 

af den 29. oktober 2013 og hjemvist sagen til fornyet behandling i Energi-

 
5 Se note 1 
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tilsynet for så vidt angår fastsættelse af WACC-forrentningssats. Afgørel-

sen indeholdt alene en vurdering af, hvordan WACC-forrentningssatsen 

skal beregnes, så metoden er konsistent og de fastsatte parametre retvisen-

de, mens de øvrige elementer i afgørelsen af den 29. oktober 2013 i ind-

tægtsrammefastsættelsen ikke blev taget op til fornyet vurdering.  

140. Begrundelserne i denne afgørelse følger argumentationen i både 

WACC-ekspertgruppen og i Energitilsynets afgørelse af den 30. maj 2017 

om fastsættelse af WACC for DGD. Nedenfor gennemgås først generelle 

forudsætninger i modellen og herefter de relevante parametre enkeltvist.  

141. Den overordnede WACC-model, som Sekretariatet for Energitilsynet 

anvender i denne sag, er vedlagt som bilag 4, hvortil der henvises.  

142. For at beregne WACC forrentningen er det nødvendigt at fastsætte 

en række paramtre: Risikofrie rente, Markedsrisikopræmien, Beta aktiv, 

Kapitalstruktur (gearing), Skattesats og Gældsrisikopræmie. 

143. Nedenfor gennemgås først generelle principper om stand-alone 

betragtning og periode-matching. Herefter fastsættes de enkelte paramtre 

enkeltvist. 

STAND-ALONE BETRAGTNING 

144. Ved vurderingen af de risici, der er for et naturgasdistributionssel-

skab, skal der tages stilling til, hvorvidt virksomheden betragtes som væ-

rende en del af en koncern eller en virksomhed, der alene forestår gasdistri-

bution (en såkaldt stand-alone betragtning). Med en stand-alone betragtning 

følger, at det ved vurderingen af virksomhedens risikoforhold og skattepligt 

ikke tillægges nogen vægt, hvem ejerne af virksomheden er.  

145. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker endvidere, at WACC-

ekspertgruppen anbefaler en stand-alone tilgang for eldistribution, hvor 

forskellene imellem selskaberne ikke er mindre end i gasdistribution.  

146. Sekretariatet for Energitilsynet har ved tidligere afgørelser om fast-

sættelse forrentning for naturgasdistributionsselskaber ikke anlagt en stand-

alone betragtning, men har i stedet taget udgangspunkt i selskabernes fakti-

ske låneomkostninger for at afspejle kreditgivernes vurdering af risikofor-

holdene i det enkelte selskab. Dette har medført, at der tidligere er blevet 

fastsat forskellige forretningssatser for de tre gasdistributionsselskaber.  

147. I overensstemmelse med ekspertgruppens anbefalinger for eldistribu-

tionsselskaber er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering at forrent-

ningssatsen fremadrettet skal fastsættes ud fra risiko og skattepligt knyttet 

til en virksomhed, der alene forestår gasdistribution – en såkaldt stand-

alone betragtning.  
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148. Risikoen ved at drive gasdistributionsvirksomhed i Danmark vurde-

res ikke at være væsentlig forskellig i landsdelene
6
, henholdsvis Hovedsta-

den, Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland, og det vurde-

res på denne baggrund, at risikoen ved at drive gasdistribution ikke adskil-

ler sig væsentligt for de tre gasdistributionsvirksomheder i Danmark DGD, 

HMN og NGF.  

149. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således, at de tre gasdistri-

butionsselskaber står over for samme risici, idet der ikke er fundet forhold, 

der tilsiger forskellige risici, som ville kunne medføre, at den fastsatte for-

rentning var forskellig mellem selskaberne. 

150. Stand-alone betragtningen medfører konkret, at Energitilsynet frem-

adrettet og i forhold til fastsættelse af forrentningssatser for den regulatori-

ske nettogæld og anlægsaktiver anvender: 

1. Den samme kreditrisikopræmie for danske gasdistributionsvirksom-

heder, selvom der tidligere har været anvendt forskellige kreditrisiko-

præmier. Kreditrisikopræmien indgår i beregning af gældsrisikopræ-

mien. 

2. Den samme gearing for danske gasdistributionsvirksomheder, som 

det tidligere har været tilfældet. Dette følger endvidere af indtægts-

rammebekendtgørelsen § 12, stk. 1. 

3. Den samme beta-værdi for danske gasdistributionsvirksomheder, som 

det tidligere har været tilfældet.  

PERIODE-MATCHING 

151. WACC-ekspertgruppen anbefaler, at der anvendes ”periode-

matching” ved fastsættelse af en WACC for eldistribution. 

152. Rationalet bag periode-matching er, at en investors renterisiko ved at 

investere i regulerede aktiver vil afhænge af, hvor hyppigt den regulatorisk 

fastsatte forrentning justeres. Det betyder, at den risikofrie rente i 

WACC’en approksimativt bør have samme varighed som den betalings-

strøm, der fastsættes. 

153. Ekspertgruppen gør i deres rapport opmærksom på, at udvalgte euro-

pæiske regulatorer primært anvender en 10-årig risikofri rente til at fastsæt-

te WACC’en. Ekspertgruppen anfører, at det ikke er trivielt at fastslå, hvor-

ledes renterisikoen på indtægter bliver afspejlet i renterisikoen, som den 

vurderes af investorerne. Det er muligt, at samspil med andre dele af regu-

leringen og mere virksomhedsspecifikke forhold, såsom skatte- og regn-

skabstekniske aspekter, kan betyde, at renterisikoen på indtægter og beta-

 
6 De tidligere bevillingsområder. HMN ejer nettet i Hovedstaden, Midt- og Nordjylland, DONG ejer nettet på 

Sjælland og i Sydjylland og NGF ejer nettet på Fyn. 
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linger efter skat til servicering af gæld og betaling til aktionærer ikke nød-

vendigvis er identiske.  

154. Ekspertgruppen vurderer, at der ikke er indikationer på, at disse sam-

spilseffekter skulle være betydelige, og at det vil være behæftet med stor 

usikkerhed at skulle inddrage og kvantificere sådanne effekter. 

155. Ekspertgruppen har i sin endelige indstilling desuden lagt vægt på, at 

justeringen for renterisiko i fastlæggelsen af forrentningssats også bør være 

korrekt i grænsetilfældet, hvor det risikofrie tilfælde betragtes. Ekspert-

gruppen har desuden lagt vægt på, at det i ekspertgruppens kommissorium 

er angivet, at risikoen og muligheden for rentearbitrage skal vurderes. 

156. Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at princippet om 

periode-matching med ovenstående begrundelse skal anvendes for natur-

gasdistribution. Dette indebærer, at den risikofrie rente skal fastsættes på 

baggrund af en 4-årig nulkupon rente baseret på danske statsobligationer. 

157. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at der ikke er hensyn, der 

taler imod at anvende periode-matching for gasdistribution. Dette på bag-

grund af, at el- og gasdistribution efter Sekretariatet for Energitilsynets vur-

dering ikke adskiller sig for så vidt angår en investors renterisiko ved at 

investere i de regulerede aktiver, hvor aktivets afkast afhænger af en regula-

torisk fastsat forrentning.  

 

DEN RISIKOFRIE RENTE 

158. Den risikofrie rente udtrykker den minimumsforrentning, som en 

investor vil kræve for at investere i et aktiv uden risiko. Det vil sige en in-

vestering i et aktiv, hvor forrentningen er kendt, og hvor der ingen risiko er 

for, at rentebetalingen bortfalder eller for at tabe det investerede beløb. 

159. WACC-ekspertgruppens anbefaling indebærer, at den risikofrie rente 

skal beregnes på baggrund af et 3-måneders gennemsnit (juni-august) af en 

4-årig nulkuponrente (periode-matching) beregnet for danske statsobligati-

oner i året før reguleringsperiodens start.  

160. I praksis estimeres den risikofrie rente ved en serie af 4-årige nulku-

ponrenter estimeret af Scanrate Financial Systems A/S på baggrund af dan-

ske statsobligationer. 

161. Anvendelse af et gennemsnit af dagsobservationer for juni-august 

skal sikre, at renten fastsættes på et aktuelt niveau i forhold til tidspunktet 

for afgørelsen. Afgørelsen træffes senest den 30. september året forud for 

den kommende reguleringsperiode, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 4, 

stk. 1. Estimationsperioden er sat til 3 måneder for at reducere effekten af 

meget kortsigtede udsving i den effektive rente på statsobligationerne. 

162. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der i praksis ikke findes 

et handlet aktiv, der er fuldstændig risikofrit. Derfor kan den risikofrie rente 

ikke fastsættes præcist og der må anvendes en approksimation for at gen-
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nemføre beregningerne. Det er Energitilsynets vurdering, at en nulkupon-

rente baseret på danske statsobligationer er en god approksimation for den 

teoretiske risikofrie rente. Energitilsynet vurderer i overensstemmelse med 

WACC-ekspertgruppen, at den danske stat har en høj kreditværdighed, 

samt at risikoen for misligholdelse og bortfald af rentebetalingen er mini-

mal. Dette understøttes af, at Danmark har fået den højest mulige rating hos 

S&P (AAA), Moodys (Aaa) og Fitch (AAA).
7
 

163. Sekretariatet for Energitilsynets vurdering af at anvende en nulku-

ponrente beregnet for danske statsobligationer som proxy for den risikofrie 

rente er, jf. ekspertgruppens baggrundsrapport, på linje med praksis blandt 

danske og udvalgte europæiske elregulatorer. Det har også tidligere været 

praksis hos Energitilsynet.  

164. Den risikofrie rente fastsættes derfor med udgangspunkt i danske 

statsobligationer, da nulkuponrenten beregnet for disse vurderes at afspejle 

den risikofrie rente for investorer i danske gasdistributionsvirksomheder. 

Brugen af en nulkuponrente baseret på danske statsobligationer er efter 

Energitilsynets vurdering, konsistent med valget af markedsportefølje i en 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

165. Sekretariatet for Energitilsynet har gjort sig overvejelser i relation til 

det aktuelt faldende og lave renteniveau. Det er Sekretariatet for Energitil-

synets vurdering, at det lave renteniveau ikke skal påvirke den fastsatte 

risikofrie rente til brug for fastsættelsen af forrentningssatsen af aktiver 

idriftsat fra og med den 1. januar 2005. Det lægges til grund, at selskaberne 

har mulighed for at anvende det aktuelle lave renteniveau og evt. omlægge 

lån eller refinansiere eksisterende lån med nye lån på et aktuelt renteniveau.  

166. Endvidere er Energitilsynet enig i ekspertgruppens vurdering af, at 

der ikke skal kompenseres for det lave renteniveau. Ekspertgruppen anfører 

i sin indstilling, at
8
: 

”Ekspertgruppens vurdering understøttes af, at det aktuelle lave renteniveau på europæiske 

statsobligationer udstedt af lande med høj kreditvurdering er slået igennem på andre markeds-

renter. For eksempel er yield-spreaded mellem europæiske statsobligationer og virksomhedsobli-

gationer udstedt af forsyningsvirksomheder med høj kreditvurdering (A-rated) ikke vokset i takt 

med, at renteniveauet for statsobligationer er faldet.  Dette forhold underbygger, at det ikke blot er 

statsobligationsrenterne i Europa, der er faldet til et historisk lavt niveau, men at den effektive 

rente på andre mere risikofyldte aktiver også er fulgt med ned.” 

 

167. Energitilsynet fastsætter den risikofrie rente i WACC’en for natur-

gasdistribution for reguleringsperioden 2018-2021 på baggrund af et gen-

nemsnit af daglige observationer fra 1. juni 2017 til 31. august 2017 for 4-

årige nulkupon renter på danske statsobligationer.  

 

 
7 http://www.tradingeconomics.com/denmark/rating  

8 Se note 1 

http://www.tradingeconomics.com/denmark/rating
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TABEL 13 | GENNEMSNIT AF DANSK 4-ÅRIG NULKUPONRENTE 

Periode Juni-august for perioden 2013-2017 Juni-august 2017 

Procentsats 0,01 -0,31 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet og Scanrate Financial Systems A/S 

168. For så vidt angår forrentningssatsen for aktiver idriftsat fra og med 1. 

januar 2005, fastsættes denne til -0,31 pct., jf. Tabel 13 

169. På baggrund af de indkomne høringssvar har Sekretariatet for Ener-

gitilsynet vurderet, at forrentningssatsen for den regulatoriske nettogæld for 

2018 skal fastsættes som et 5-årigt gennemsnit af den risikofrie rente, sva-

rende til 0,01 pct., jf. Tabel 13. Forrentningssatsen opdateres løbende i re-

guleringsperioden, således at forrentningssatsen for 2019 beregnes som et 

5-årigt gennemsnit af den risikofrie rente i perioden 2014-2018, mens for-

rentningssatsen for 2020 beregnes som et 5-årigt gennemsnit af den risiko-

frie rente i perioden 2015-2019 etc.  

170. Den anvendte beregningsmetode til den risikofrie rente, der indgår i 

fastsættelse af forrentningssats for regulatorisk nettogæld, hvor renten årligt 

opdateres med et 5-årigt gennemsnit af den risikofrie rente, er i overens-

stemmelse med, at reguleringen af gasdistributionsselskaberne i tidligere 

reguleringsperioder ligeledes har anvendt et 5-årigt gennemsnit og dermed 

implicit har forudsat, at selskaberne årligt refinansierer 20 pct. af deres lån 

tilknyttet nettogælden. 

171. Der henvises til bilag 5 for uddybende bemærkninger til indkomne 

høringssvar vedrørende risikofri rente. 

FASTSÆTTELSE AF MARKEDSRISIKOPRÆMIE  

172. Markedsrisikopræmien udtrykker det forventede merafkast, en inve-

stor vil kræve for at investere i markedsporteføljen frem for at investere i et 

risikofrit aktiv. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det forventede 

merafkastet på markedsporteføljen er fælles for markedet og dermed ikke 

varierer på tværs af forskellige forsyningsområder eller sektorer. 

173. Markedsrisikopræmien er defineret som forskellen mellem det for-

ventede markedsafkast og afkastet på et risikofrit aktiv, jf. bilag 4. 

174. For at fastsætte markedsrisikopræmien er det nødvendigt at fastlæg-

ge den relevante markedsportefølje for investorerne i naturgasdistribution. 

Ved den relevante markedsportefølje forstås det aktiemarked, hvor investo-

rerne i dansk naturgasdistribution alternativt ville placere deres investerin-

ger. 



ENERGITILSYNET | INDTÆGTSRAMMER FOR NATURGAS-DISTRIBUTIONSSELSKABERNE 2018-2021 

Side 32/51 

175. Nedenfor fastlægger Sekretariatet for Energitilsynet først den rele-

vante markedsportefølje. Herudfra og på baggrund af tre anerkendte meto-

der fastlægger Sekretariatet for Energitilsynet ved et skøn markedsrisiko-

præmien gældende for nærværende afgørelse. 

MARKEDSPORTEFØLJEN 

176. Markedsporteføljen anvendes i CAPM modellen til at estimere en 

investors alternative investering. Det er et teoretisk estimat af, hvad en in-

vestor ville have investeret i, hvis hun ikke havde kunnet vælge et gasdi-

stributionsselskab. 

177. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at der skal anvendes et 

dansk markedsindeks til at fastsætte markedsporteføljen i CAPM. Baggrun-

den herfor fremgår af det følgende. 

178. WACC-ekspertgruppen anvender ligeledes et dansk markedsindeks 

for eldistribution til at fastsætte markedsporteføljen i CAPM. Ekspertgrup-

pen vurderer, at de direkte ejere af elnetvirksomhederne har en home-bias. 

Dette betyder, at de ikke har en diversificeret international portefølje af 

investeringer, men placerer forholdsvis mange investeringer i Danmark.  

179. Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at der ligeledes er 

en home-bias for investorer i gasdistribution. Det bemærkes, at HMN og 

NGF ejes af danske kommuner, og at DGD er ejet af den danske stat, først 

gennem DONG Energy, og dermed af en række danske elnetvirksomheder, 

der er forbrugerejede
9
, dernæst gennem transmissionsoperatøren Energinet 

Det bemærkes, at der også ved Energitilsynets tidligere afgørelser har været 

taget udgangspunkt i et dansk markedsindeks. 

180. Der anvendes samme danske markedsportefølje i nærværende afgø-

relse vedrørende gasdistribution, som anbefales af WACC ekspertgruppen.  

METODER TIL SKØN AF FASTLÆGGELSE AF MARKEDSRISIKOPRÆMIE 

181. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at markedsrisikopræmien 

ikke er direkte observerbar, og derfor kan præmien ikke direkte beregnes, 

idet der er tale om markedets forventede fremtidige merafkast. Fastsættel-

sen af markedsrisikopræmien er derfor, uanset valg af estimationsmetode, 

et estimat, der er behæftet med en vis usikkerhed.  

182. Det er på denne baggrund Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, 

at der skal anvendes den samme tilgang til at fastsætte markedsrisikopræ-

mien i WACC’en for gasdistribution, som WACC-ekspertgruppen anvendte 

i WACC’en for eldistribution. Markedsrisikopræmien fastsættes derfor på 

baggrund af et skøn.  

 
9 I 2014 blev andele af DONG Energy solgt til investeringsbanken Goldman Sachs, ATP og PFA. 18. Sekretaria-

tet for Energitilsynet bemærker at dette skete efter 2013, der er udgangspunktet for denne afgørelse. 
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183. Ved skønnet skeles til estimater af markedsrisikopræmien foretaget 

ved de tre forskellige metoder, der fremgår nedenfor. For en nærmere gen-

nemgang og beskrivelse af de tre anvendte metoder henvises til WACC-

ekspertgruppens baggrundsrapport side 47-55. 

1. Historisk merafkast for markedsporteføljen 

2. Surveybaserede opgørelser 

3. Implicit markedsrisikopræmie 

 

184. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at markedsrisikopræmien 

er ens for alle sektorer, når denne estimeres på samme tidspunkt og for 

samme periode. Forskellen i værdien af markedsrisikopræmien vil derfor 

alene afspejle hensynet til, at der anvendes forskellige løbetider for den 

risikofrie rente, eller at markedsrisikopræmien fastsættes på forskellige 

tidspunkter.  

185. Ifølge WACC-ekspertgruppen er de to første metoder mest udbredt 

blandt udvalgte europæiske elregulatorer. Enkelte af regulatorerne anvender 

alle tre metoder, hvor der foretages et skøn på baggrund af metodernes 

estimater for markedsrisikopræmien.  

186. Sekretariatet for Energitilsynet opsummerer i Tabel 14 nedenfor de 

resulterende markedsrisikopræmier ved anvendelse af de tre metoder.  
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TABEL 14 | OVERSIGT OVER MARKEDSRISIKOPRÆMIE, METODE OG REFERENCE-
RENTE 

Metode Kilde Løbetid på den anvendte 

risikofrie rente 

Estimations-

tidspunkt 

Markedsrisiko-

præmie 

Metode 1:  

Historisk merafkast 

(Aritmetisk) 

Dimson, March & 
Staunton (DMS) 

Kort risikofri rente 1900-2016 5,2 

Dimson, March & 
Staunton (DMS) 

Lang risikofri rente 1900-2016 3,7 

Metode 2: Survey 

PwC 

50 pct. af respondenter 
anvendte 10 år, resten 15-30 

år1 

2016 5,6 

Fernandez et al. Uspecificeret 2016 5,3 

Fernandez et al. Uspecificeret 2017 6,1 

Metode 3: Implicit 

markedsrisikopræmie 
Carnegie 10 år 2017 7,5 

Kilde: Se kolonne 2  
1Det fremgår ikke præcis hvilken risikofri rente, der er anvendt. 

187. Som beskrevet har Sekretariatet for Energitilsynet valgt en metode, 

hvor markedsrisikopræmien fastsættes på baggrund af et skøn. I skønnet er 

der taget højde for, at der skal anvendes en aktuel risikofri rente, og at der 

skal fastsættes en aktuel markedsrisikopræmie ved beregningen af WACC.  

188. Det skal bemærkes, at en markedsrisikopræmie baseret på det histo-

riske merafkast (forskel på markedsafkastet og den risikofri rente) ikke er 

udtryk for, at der anvendes et 100 års gennemsnit af markedsrisikopræmien 

sammen med en aktuel rentesats. Metoden bygger på en antagelse om, at 

investor baserer sin aktuelle forventning til markedsrisikopræmien på den 

gennemsnitlige historiske forskel i afkastet på markedsporteføljen og den 

risikofrie rente. I relation til denne metode skal det bemærkes, at forskellen 

på det realiserede markedsafkast og den risikofrie rente et givent år (ex 

post) ikke viser, hvad investor forud for det pågældende år (ex ante) forven-

tede at få i afkast ved at investere i markedsporteføljen. Det er netop sidst-

nævnte, der udgør markedsrisikopræmien. 

189. Et estimat af en aktuel markedsrisikopræmie ved metoden ”historisk 

merafkast” er således én tilgang til at estimere en aktuel markedsrisiko-

præmie. Metoden beror, ligesom de andre nævnte metoder til at estimere 

markedsrisikopræmien, på en række antagelser om, hvordan investor dan-

ner forventninger til markedsrisikopræmien. Disse antagelser kan for alle 

tre metoder kritiseres, og der er fordele og ulemper ved dem alle. Fastsæt-

telse af en aktuel markedsrisikopræmie ved ”historisk merafkast” er en an-

erkendt og anvendt tilgang til fastsættelse af markedsrisikopræmien og ind-
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går metodemæssigt også i forbindelse med WACC-ekspertgruppens anbefa-

linger omkring fastsættelse af markedsrisikopræmie.  

190. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker endvidere, at det er ikke 

muligt at observere den forventede markedsrisikopræmie i markedet – 

hverken den aktuelle forventning eller hvad investor historisk har forventet. 

Fastlæggelse af markedsrisikopræmien i WACC’en er derfor behæftet med 

en vis usikkerhed. 

191. Ekspertgruppen anbefaler en markedsrisikopræmie for 2016 på 5,5 

pct. for eldistribution fastsat med udgangspunkt i en 5-årig risikofri rente og 

en markedsportefølje baseret på det danske marked. Markedsrisikopræmien 

er fastsat baseret på en kvalitativ vurdering og ikke en eksakt kvantitativ 

metode.  

MARKEDSRISIKOPRÆMIEN HOS ANDRE REGULATORER OG AKTØRER  

192. KPMG har på bestilling fra Dansk Energi i forbindelse med WACC-

ekspertgruppens arbejde udarbejdet landestudier. KPMG har ikke angivet 

hvilke metoder, som anvendes af elregulatorerne, men anfører, at markeds-

risikopræmien, som anvendes af regulatorerne, er i spændet 4,6 pct. til 5,1 

pct.  

FASTSÆTTELSE AF MARKEDSRISIKOPRÆMIE  

193. WACC-ekspertgruppen anbefaler en markedsrisikopræmie baseret 

på de tre ovennævnte metoder i Tabel 14 for eldistributionsvirksomheder 

og anbefaler i forlængelse heraf, at markedsrisikopræmien fastsættes til 5,5 

pct. for en 5-årig risikofri rente i 2015.  

194. Skønnet for markedsrisikopræmien foretages under hensyn til, at 

løbetiden på den risikofrie rente i WACC-fastsættelsen for gasdistributi-

onsvirksomheder afviger fra elnetvirksomheder. Da forskellen på en 4-årig 

og en 5-årig rente generel er lille, vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, 

at der ikke er basis for at anvende et andet renteniveau i forbindelse med 

fastsættelse af forrentningssats for gasdistributionsselskaber. Sekretariatet 

for Energitilsynet vurderer derfor samlet set, at 5,5 pct. er et rimeligt niveau 

for markedsrisikopræmien og i overensstemmelse med ekspertgruppens 

anbefalinger. 

195. På baggrund af ovenstående fastsætter Sekretariatet for Energitilsy-

net, at den aktuelle markedsrisikopræmie i 2017 gældende for årene 2018-

2021 skønsmæssigt skal fastsættes til 5,5 pct. Satsen er skønnet på bag-

grund af dansk markedsportefølje og med udgangspunkt i en 4-årig risikofri 

rente. 

BETA 

196. Beta angiver virksomhedens systematiske risiko målt som samvaria-

tionen med afkastet på markedsporteføljen. Beta kan estimeres for virk-

somhedens egenkapital, dvs. hvor risikoen ved virksomhedens kapitalstruk-
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tur er inkluderet i estimatet. Dette kaldes beta egenkapital (βE) Beta kan 

også estimeres for virksomhedens grundlæggende aktiviteter, dvs. eksklusi-

ve risikoen ved virksomheden kapitalstruktur. Dette kaldes beta aktiv.  

197. I regulatorisk sammenhæng er det oftest beta aktiv, der fastsættes, 

hvorefter det omregnes til beta egenkapital med den fastlagte branchebase-

rede kapitalstruktur. Det er beta egenkapital, der anvendes ved beregningen 

af egenkapitalomkostningen ved en virksomheds egenkapital. 

198. Betarelationen beskriver forholdet mellem beta aktiv og beta egen-

kapital, og anvendes til at omregne beta aktiv til beta egenkapital. Sekreta-

riatet for Energitilsynet anvender Harris & Pringles betarelation. 

199. Sekretariatet for Energitilsynets valg af betarelation er baseret på, at 

Harris-Pringles betarelation er anvendt af WACC-ekspertgruppen samt 

markedsaktører såsom konsulenthuse og aktieanalytikere. Sekretariatet for 

Energitilsynet bemærker, at DGD i deres høringssvar til afgørelsen af den 

29. oktober 2013, og i forbindelse med klagen til Energiklagenævnet lige-

ledes anfører, at det vil være mest korrekt at anvende Harris-Pringles beta-

relation. 

200. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der findes fire metoder 

til at beregne beta aktiv for en virksomhed. Metoderne er beskrevet og vur-

deret af WACC-ekspertgruppen.  

1. Kvalitative skøn: Det foretages et kvalitativt skøn, fx baseret på hvad 

andre lignende regulatorer anvender af beta aktiv for virksomheder 

med en sammenlignelig risiko og regulering eller andre former for kva-

litative vurderinger. 

2. Analyse af sammenlignelige selskaber: Beta aktiv for det pågældende 

selskab estimeres på baggrund af beta egenkapital for børsnoterede sel-

skaber, som er eksponeret mod samme type af risici, og hvor selska-

bernes primære aktiviteter er sammenlignelige med aktiviteterne i det 

pågældende selskab. 

3. Regnskabsmæssigt beta egenkapital: Regnskabsmæssige afkast benyt-

tes til at estimere samvariationen med markedsafkastet. 

4. Fundamental analyse for beta egenkapital: Beta egenkapital for børsno-

terede selskaber kan beskrives ved karakteristika, som er målbare for 

børsnoterede selskaber såvel som det ikke-børsnoterede selskab. Ved 

økonometriske modeller kan sammenhænge mellem karakteristika og 

observerede betaer for børsnoterede selskaber estimeres og herefter 

overføres til ikke-børsnoterede selskaber. 
 

201. I lighed med WACC-ekspertgruppen, anvender Sekretariatet for 

Energitilsynet metode nr. 1 til at estimere beta aktiv for reguleringsperioden 

2018-2021.  
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VURDERING AF BETA AKTIV 

202. Vurderingen af beta aktiv kan baseres på tilgængelig viden for dan-

ske og europæiske gasdistributionsvirksomheder. Sekretariatet for Energi-

tilsynet bemærker, at en direkte sammenligning af estimater for beta aktiver 

fra andre regulatorer kan være misvisende, idet det ikke altid er kendt, hvil-

ken betarelation, der er brugt til at omregne beta egenkapital til beta aktiver.   

203. Opbygningen af den nye økonomiske regulering af eldistribution 

tager i vid grad udgangspunkt i samme principper, der ligger bag den nuvæ-

rende regulering af naturgasdistributionsvirksomheder. Det er således Se-

kretariatet for Energitilsynets vurdering, at gasdistributionsvirksomheder 

ikke står over for væsentlige andre regulatoriske risici, end eldistributions-

virksomhederne vil stå over for ved den nye regulering. Der er således ikke 

reguleringsøkonomiske forhold, der giver anledning til, at betaaktiv for 

naturgasdistributionsvirksomheder skal være anderledes end for eldistribu-

tionsvirksomheder.   

204. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der ved vurderingen af 

værdien for beta aktiv i CAPM modellen ses på den risiko, der måtte være 

for, at virksomheden ikke får dækket sine omkostninger og alle andre risici 

i øvrigt.   

205. Der henvises til det grundlag, ekspertgruppen anvender for ny regu-

lering for eldistribution, som er udarbejdet af Sekretariatet for Energistyrel-

sen og vedlagt som bilag til ekspertgruppens arbejde.  

206. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer imidlertid, at der er substitu-

tionsmuligheder for gas til el- og varmeproduktion, både for privatkunder 

og for industrien (hhv. el, olie, kul, træpiller, træflis og fjernvarme), mens 

der ikke i samme grad er substitutionsmuligheder for el for en stor del af 

forbruget. Det er Energitilsynets vurdering, at den systematiske risiko og 

dermed effekten på betaaktiv som følge af ovenstående forhold er større, 

men næppe væsentligt større, end den systematiske risiko for eldistribution.  

207. En beta aktiv højere end 0,40 vil efter Sekretariatet for Energitilsy-

nets vurdering overkompensere gasdistributionsselskaberne for en usikker-

hed, som Sekretariatet for Energitilsynet ikke finder, at selskaberne står 

over for i den aktuelle situation.   

208. Energitilsynet bemærker, at DGD, i høringssvar til tilsynsafgørelsen 

af den 30. maj 2017, angav at beta aktiv på niveauet 0,40 var en korrekt 

vurdering og på linje med deres egen forventning for gasdistributionsvirk-

somhed. 

209. På baggrund af ovenstående vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, 

at beta aktiv skal fastsættes til 0,40 for reguleringsperioden 2018-2021. 

Værdien for beta aktiv er udtryk for, at den systematiske risiko ved gasdi-

stribution efter Sekretariatet for Energitilsynets vurdering er større end ved 

eldistribution.   
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210. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at beta egenkapital kan 

opgøres til 1,33 ved den fastsatte kapitalstruktur og en beta aktiv på 0,40 

ved hjælp af Harris-Pringles betarelation.   

KAPITALSTRUKTUREN 

211. Ved fastsættelsen af forrentningssatsen for naturgasdistributionssel-

skabernes nye investeringer forudsættes en egenkapitalandel på 30 pct. og 

en fremmedkapitalandel (gearing) på 70 pct., jf. indtægtsrammebekendtgø-

relsens § 12, stk. 1. 

SKAT 

212. Skattesatsen skal som udgangspunkt afspejle virksomhedernes effek-

tive marginale skattesats. Den effektive marginale virksomhedsskattesats er 

et udtryk for den skat, en virksomhed faktisk betaler af den sidste krone af 

overskuddet i det enkelte år.   

213. Det er ifølge WACC-ekspertgruppen ikke muligt at fastsætte den 

effektive marginale skattesats, hvorfor de anbefaler at anvende den gælden-

de marginale selskabsskattesats.   

214. WACC-ekspertgruppen vurderede, at den gennemsnitlige effektive 

marginale skattesats er lavere end den gældende selskabsskattesats, blandt 

andet som følge af muligheden for at udskyde skattebetalinger.   

215. Dette øger isoleret set den fastsatte WACC før skat i forhold til en 

situation, hvor den faktiske effektive marginale skattesats kunne estimeres 

og var anvendt i fastsættelsen af WACC.  

216. I lighed med WACC-ekspertgruppens anbefalinger, er det Sekreta-

riatet for Energitilsynets vurdering, at den gældende marginale selskabs-

skattesats skal anvendes til at fastsætte WACC’en.  

217. Forretningssatsen fastsættes ved at anvende den gældende marginale 

selskabsskattesats på 22 pct.
10

 i 2017 i hele reguleringsperioden 2018-2021.  

218. For HMN gælder, at selskabet ikke er skattepligtigt, hvorfor skatte-

satsen fastsættes til nul. 

FREMMEDKAPITALOMKOSTNINGEN 

219. Fremmedkapitalomkostningen er virksomhedens omkostning ved at 

anvende fremmedkapitalfinansiering. Fremmedkapitalomkostningen fast-

sættes ved den risikofrie rente tillagt kreditrisikotillæg samt engangsom-

kostninger ved låneoptagelse. Kreditrisikotillæg og engangsomkostninger 

ved låneoptagelse betegnes samlet set ved gældsrisikopræmien.  

220. Sekretariatet for Energitilsynet har valgt at anvende den af WACC-

ekspertgruppen anbefalede metode til at fastsætte fremmedkapitalomkost-

 
10 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-2010-2017 
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ningen. Dette under henvisning til, at WACC-ekspertgruppens anbefalinger 

er velbegrundede, og at de følger en konsistent metode. 

221. Dette er som nævnt en ændring i forhold til tidligere for så vidt angår 

forrentning af nettogæld og skyldes, at Energitilsynet lægger vægt på, at der 

bør anvendes en konsistent metode til fastsættelse af forrentningssatser.  

222. Nedenfor gennemgås WACC-ekspertgruppens anbefalinger og Se-

kretariatet for Sekretariatet for Energitilsynets vurdering af fastsættelsen af 

fremmedkapitalomkostninger i forbindelse med naturgasdistribution, her-

under vurdering af hhv. den risikofri rente og gældsrisikopræmie (som be-

står af kreditrisikotillæg tillagt engangsomkostninger ved låneoptagelse). 

RISIKOFRI RENTE 

223. Der anvendes den samme risikofrie rente til beregning af fremmed-

kapitalomkostningen som til beregning af egenkapitalomkostningen. Dette 

begrundes i, at det følger af WACC-ekspertgruppens anbefalinger og giver 

et konsistent grundlag for fastlæggelse af den samlede WACC forrentnings-

sats at anvende samme metode til at fastsætte den risikofrie rente i alle led i 

beregningen.  

224. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der anvendes et aktuelt 

niveau af den risikofrie rente i forbindelse med fastsættelse af forrentnings-

satsen for aktiver idriftsat fra og med 1. januar 2005, mens der ved fastsæt-

telse af forrentningssats for regulatorisk nettogæld anvendes et gennemsnit 

af den risikofrie rente over de seneste fem år. Forrentningssats for regulato-

risk nettogæld opdateres løbende i reguleringsperioden, mens forrentnings-

sats for aktiver idriftsat fra og med 1. januar 2005 fastsættes forud for regu-

leringsperioden.  

225. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet om den risikofrie rente oven-

for, samt i bilag 5, hvortil der henvises. 

KREDITRISIKOTILLÆG 

226. Kreditrisikotillægget bliver brugt som betegnelse for den risikopræ-

mie, en långiver vil kræve for at stille kapital til rådighed frem for at have 

kapitalen placeret i et risikofrit aktiv. 

227. I afgørelse af 29. oktober 2013 vedrørende fastsættelse af foreløbige 

indtægtsrammer for 2014-2017, blev kreditrisikotillægget fastsat på bag-

grund af faktisk, individuelt oplyst kreditrisikotillæg som selskaberne havde 

modtaget fra konkrete långivere. 

228. Ifølge WACC-ekspertgruppens indstilling findes der flere metoder til 

fastsættelse af kreditrisikotillægget og dermed gældsrisikopræmien. Ek-

spertgruppen inddrager nedenstående fire metoder i deres overvejelser
11

:  

 
11 Metoderne, og deres fordele og ulemper, er yderligere beskrevet i WACC-ekspertgruppens baggrundsrapport. 
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1. Risikopræmie på virksomhedsobligationer 

2. Survey baseret tilgang – lånetilbud fra markedsaktører 

3. Risikopræmie på baggrund af realkreditobligationer 

4. Historiske låneomkostninger 

 

229. WAAC-ekspertgruppen anbefaler for elnetvirksomheder at anvende 

risikopræmien på virksomhedsobligationer (metode nr. 1) udstedt af sam-

menlignelige virksomheder til at fastsætte gældsrisikopræmien. Det medfø-

rer, at der anvendes en samlet, branchespecifik, og ikke individuel vurde-

ring af størrelsen på kreditrisikotillægget.  

230. Anvendelse af den samme risikofrie rente til alle regulerede selska-

ber i samme branche, er ifølge WACC-ekspertgruppen praksis hos udvalgte 

europæiske elregulatorer og giver et konsistent beregningsgrundlag for den 

samlede forrentningssats.  

231. WACC-ekspertgruppen anbefaler videre for elnetvirksomheder ved 

estimation af kreditrisikopræmien at anvende virksomhedsobligationer med 

en løbetid på ca. 10 år. Ekspertgruppen bemærker, at det er teoretisk mest 

konsistent, at løbetiden på virksomhedsobligationerne svarer til regule-

ringsperiodens længde (hyppigheden med hvilken WACC-satsen ændres), 

dvs. 5 år for elnetvirksomheder og 4 år for gasdistributionsselskaber. Ek-

spertgruppen anerkender dog, at elnetvirksomheder har et incitament til at 

optage fremmedkapitalfinansiering med en længere løbetid end 5 år af hen-

syn til refinansieringsrisikoen. Ekspertgruppen anbefaler konkret at anven-

de en dataserie for virksomhedsobligationer med en løbetid på over 10 år.  

232. Fremmedkapitalomkostningen skal fastsættes ud fra den risiko, der 

er knyttet til gælden i en virksomhed, der alene forestår gasdistribution 

(stand-alone betragtning).  

233. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at WACC-ekspertgruppen 

har vurderet, at der for eldistributionsvirksomheder skal anvendes en meto-

de, hvor der beregnes et gennemsnit af gældsrisikopræmierne for A og 

BBB rating. 

234. Der er imidlertid forhold, der taler for at anvende henholdsvis en 

højere eller en lavere rating for naturgasdistributionsselskaber set i forhold 

til eldistributionsvirksomheder. De relevante forhold belyses enkeltvist ne-

denfor. 

235. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at gasdistribution sam-

menlignet med eldistribution har en højere gældsandel (en højere gearing), 

hvilket alt andet lige vil betyde, at der er større risiko for en långiver, hvil-

ket kan lede til en lavere rating.  

236. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer samtidig, at der eksisterer 

substitutionsmuligheder for gas til el- og varmeproduktion privat og i indu-

strien (el, olie, kul, træpiller, træflis og fjernvarme), mens der ikke i samme 
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grad er substitutionsmuligheder for el for en stor del af forbruget. Det kan 

på denne baggrund ikke afvises, at en kreditor som følge af ovenstående vil 

kræve en risikopræmie. Dette forhold kan medføre en lavere rating set i 

forhold til eldistribution. 

237. På den anden side foreligger der historiske oplysninger om interne 

kreditvurderinger for både DGD og HMN, der er højere end WACC-

ekspertgruppens vurdering af eldistributionsvirksomheder.  

238. På baggrund af ovenstående er det samlet Sekretariatet for Energitil-

synets vurdering, at der bør anvendes samme rating for gasdistributionssel-

skaber som for eldistributionsselskaberne, hvilket betyder, at der bør an-

vendes et gennemsnit af virksomhedsobligationer med en rating på A og 

BBB, som grundlag for at opgøre kreditrisikotillægget.  

239. Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter derfor gældsrisikopræmien 

for reguleringsperioden 2018-2021 ved at anvende et 3 måneders gennem-

snit for juni til august, af 10-årige A og BBB ratede virksomhedsobligatio-

ner. Kreditrisikotillæg ved ratingen A og BBB er angivet i Tabel 15. Dette 

er i overensstemmelse med WACC-ekspertgruppens anbefalinger.  

TABEL 15 | KREDITRISIKOTILLÆG VED RATING PÅ A OG BBB 

Serienavn Marked Branche Kreditvurdering Gennemsnit 

juni-august 

2017  

Kredit-

risikotillæg 

JPM MAGGIE UTILITIES  

A 10+Y - GOVERNMENT 

SPREAD 

EU Utilities A 113,4 1,13 pct. 

JPM MAGGIE UTILITIES  

BBB 10+Y - GOVERN-
MENT SPREAD 

EU Utilities BBB 101,0 1,01 pct. 

Gennemsnit af A og BBB - - - - 1,07 pct. 

Kilde: Thomson Reuters Eikon, J.P. Morgans Maggie indeks. 
Note: (i) Kreditrisikotillægget angiver forskellen mellem den valgte virksomhedsobligation og 10-årige 
statsobligationer. (ii) Den anvendte serietype er ”Spread over government bonds (GSP)”. 
Kreditvurdering A er et gennemsnit af obligationer med A-, A og A+. 
Kreditvurdering BBB er et gennemsnit af obligationer med BBB-, BBB og BBB+. 

TILLÆG FOR ENGANGSOMKOSTNINGER VED LÅNEOPTAGELSE 

240. WACC-ekspertgruppen anbefaler, at tillægget for engangsomkost-

ninger ved låneoptagelse opgøres til 8 basispoint for elnetvirksomheder.  

241. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at gasdistributionsvirksom-

heder, tilsvarende elnetvirksomheder, kan have incitament til at optage 

fremmedkapitalfinansiering med en længere løbetid end reguleringsperio-

den. Endvidere vurderes, at der ikke er væsentlig forskel på gasdistributi-
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onsselskaberne og elnetvirksomheders engangsomkostninger ved låneud-

stedelse.  

242. Sekretariatet for Energitilsynet finder det derfor rimeligt at inkludere 

en kompensation for engangsomkostninger ved lånoptagelse i gældsrisiko-

præmien.  

243. Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter på denne baggrund, at der 

indregnes et tillæg til kreditrisikopræmien på 8 basispoint i gældsrisiko-

præmien i overensstemmelse med WACC-ekspertgruppens anbefalinger. 

GÆLDSRISIKOPRÆMIE  

244. Gældsrisikopræmien fastlægges på baggrund af virksomhedsobliga-

tioner (kreditrisikopræmie) og et tillæg for engangsomkostninger ved låne-

optagelse. 

245. På baggrund af ovenstående opgøres den samlede gældsrisikopræmie 

til 1,15 pct. som summen af et kreditrisikotillæg på 1,07 pct.
12

, og et tillæg 

for engangsomkostninger ved optagelse af lån på 0,08 pct., jf. Tabel 16. 

TABEL 16 | GÆLDSRISIKOPRÆMIE 

  

Kreditrisikotillæg 1,07 pct. 

Engangsomkostninger ved optagelse af lån 0,08 pct. 

Gældsrisikopræmie 1,15 pct. 

 
Kilde: Thomson Reuters Eikon, J.P. Morgans Maggie indeks og Sekretariatet for Energitilsynet. 

RISIKOTILLÆG TIL WACC 

246. WACC-ekspertgruppen har i deres anbefalinger omkring fastsættelse 

af forrentningssats for elnetvirksomheder vurderet, at der ikke skal ydes 

tillæg for hverken regulatoriske eller politiske risici.  

247. Det er i forlængelse af WACC-ekspertgruppens anbefalinger, Sekre-

tariatet for Energitilsynets vurdering, at der ikke skal gives tillæg for hver-

ken regulatoriske eller politiske risici ved fastsættelse af forrentningssats 

for gasdistributionsselskaberne. 

248. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at virksomhederne er ble-

vet kompenseret for den driftsmæssige risiko, der eksisterer ved fastsættel-

sen af beta aktiv. 

 
12 Beregnet som gennemsnittet af 1,13 og 1,01, der er kreditrisikopræmien- ved hhv. A og BBB-ratede virksom-

hedsobligationer, jf. tabel 15. 
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OPSUMMERING AF FASTSÆTTELSE AF WACC 

249. Ovenstående nøgleparametre indsættes i WACC-modellen, som 

fremgår i sin helhed i bilag 4, hvortil der henvises. 

250. Af Tabel 17 fremgår resultaterne af beregningerne, som er baseret på 

de metoder og antagelser, som også anvendes af WACC-ekspertgruppen.
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TABEL 17 | WACC-BEREGNING 

               

𝑟𝐹 Den risikofrie rente i 2017 
(pct.) -0,31            

𝑀𝑅𝑃 Markedsrisikopræmien (pct.) 5,50            

𝛽𝐴 Beta aktiv  0,40            

𝐺 Gearing (gæld) (pct.) 70            

𝜏 Marginal skattesats1 (pct.) 22,00             

𝐷𝑅𝑃 Gældsrisikopræmien (pct.) 1,15            

𝑟𝐸_𝑒𝑠 Egenkapitalomkostninger  

(efter skat)2 

(pct.) 7,02 
  rE_es = rF +βE ∗ MRP         

𝑟𝐸_𝑓𝑠 Egenkapitalomkostninger  

(før skat)2 

(pct.) 
9,00 

  
rE_fs =

rF +βE ∗ MRP

(1 −τ)
 

        

𝑟𝐷_𝑒𝑠 Fremmedkapitalomkostninger  

(efter skat) 

(pct.) 0,66 
  rD_es = (rF + DRP) ∗ (1 −τ)         

𝑟𝐷_𝑓𝑠 Fremmedkapitalomkostninger  

(før skat) 

(pct.) 
0,84 

  rD_fs = (rF + DRP)         

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 Nom. WACC  

(efter skat) 

(pct.) 
2,57 

  WACCefter skat = rE_es ∗ (1 − G) + (rF + DRP) ∗ G ∗ (1 −τ)         

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑓ø𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 Nom. WACC  

(før skat) 

(pct.) 
3,29 

  
WACCfør skat =  

rE_es ∗ (1 − G)

1 − τ
+ (rF + DRP) ∗ G 

        

𝑾𝑨𝑪𝑪𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡= 0 Nom. WACC  

(ingen skat) 

(pct.) 
2,70 

  𝜏 = 0 

Note: Beregningerne er baseret på de metoder og antagelser, som også anvendes i WACC-ekspertgruppen: http://energitilsynet.dk/tool-menu/kontakt-og-presseinfo/el-rapporter-og-analyser/rapport-om-

fastsaettelse-af-forrentningen-af-elnetvirksomhedernes-fremadrettede-investeringer/ 
1) Skattesatsen justeres, så den følger den gældende selskabsskattesats. 2) Ekspertgruppen anbefaler at anvende Harris-Pringles betarelation til at beskrive forholdet mellem beta aktiv (𝛽𝐴) og beta egenkapital 

(𝛽𝐸). Harris-Pringles betarelation er defineret som 𝛽𝐸 = 𝛽𝐴 ∗ (1 +
𝐷

𝐸
), hvor 𝐷 er den totale fremmedkapital i selskabet, og 𝐸 er den totale egenkapital i selskab

http://energitilsynet.dk/tool-menu/kontakt-og-presseinfo/el-rapporter-og-analyser/rapport-om-fastsaettelse-af-forrentningen-af-elnetvirksomhedernes-fremadrettede-investeringer/
http://energitilsynet.dk/tool-menu/kontakt-og-presseinfo/el-rapporter-og-analyser/rapport-om-fastsaettelse-af-forrentningen-af-elnetvirksomhedernes-fremadrettede-investeringer/
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251. På baggrund af ovenstående metode og under hensyntagen til at 

HMN ikke er skattepligtig kan forrentningselementer fastsættes, jf. § 12 stk. 

1, jf. Tabel 17. Forrentningssatsen fastsættes således til 3,29 pct. for DGD 

og NGF og til 2,70 pct. for HMN. 

TABEL 18 | FORRENTNING AF AKTIVER IDRIFTSAT EFTER 1. JANUAR 2005, § 12 

STK. 1 

Pct.   DGD HMN NGF 

Forrentningssats  3,29 2,70 3,29 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

252. På baggrund af ovenstående begrundelse kan forrentningselementet 

for den regulatoriske nettogæld fastsættes, jf. § 10 stk. 5, jf. Tabel 19 ne-

denfor. 

TABEL 19 | FORRENTNING AF REGULATORISKE NETTOGÆLD, § 10 STK. 5 

Pct.  DGD HMN NGF 

Risikofri rente (gennemsnit af 5 år)  0,01 0,01 0,01 

Kreditrisikotillæg  1,07 1,07 1,07 

Engangsomkostninger ved optagelse af lån 0,08 0,08 0,08 

Forrentning af regulatorisk nettogæld  1,16 1,16 1,16 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

B) FASTSÆTTELSE AF FORRENTNINGSELEMENTER I INDTÆGTSRAMMEN 

253. Ovenfor begrundes og fastsættes forrentningssatserne for både den 

regulatoriske nettogæld, jf. § 10 stk. 5 og aktiver idriftsat efter 1. januar 

2005, jf. § 12 stk. 1.  

254. Nedenfor anvendes disse forrentningssatser til at fastsætte beløbs-

størrelserne på de relevante elementer indtægtsrammen, jf. § 6 stk. 1 nr. 2 

og nr. 3. 

FORRENTNING OG AFDRAG AF NETTOGÆLD SAMT FORRENTNING OG REGENE-

RERING AF INDSKUDSKAPITAL PR. DEN 31. DECEMBER 2004 

255. Indtægtsrammen skal, som nævnt indledningsvis, efter § 6, stk. 1, nr. 

2, i indtægtsrammebekendtgørelsen indeholde et beløb til forrentning og 

afdrag på nettogæld samt forrentning og regenerering af indskudskapital pr. 

den 31. december 2004. Dette beløb beregnes som en annuitet på summen 
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af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen i den 

reguleringsmæssige åbningsbalance, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1. 

256. Selskaberne har i henhold til § 10, stk. 2, i indtægtsrammebekendt-

gørelsen anmeldt den ønskede løbetid på annuiteten. Løbetiden skal som 

minimum strække sig fra 1. januar 2005 til 31. december 2014 og opgøres i 

hele kalenderår. DGD har valgt en løbetid med slutår 2023, HMN med 

slutår 2020 og NGF med slutår 2023. Det bemærkes, at HMN har afdraget 

hele den regulatoriske nettogæld ultimo 2020, hvorfor den foreløbige ind-

tægtsramme i Tabel 2 er markant lavere i 2021 sammenlignet med 2020. 

257. Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere godkendt at DGD fra 

2015 afdrager den regulatoriske nettogæld som et serielån med en fastlagt 

afdragsprofil, jf. afgørelse af 24. marts 2015. 

258. Beløbet til forrentning og afdrag af nettogælden m.v. fremgår af Ta-

bel 20 nedenfor med udgangspunkt i de fastsatte rentesatser som fremgår af 

Tabel 19 

TABEL 20 | FORRENTNING OG AFDRAG NETTOGÆLD 2018-2021 

T.kr., årets priser 2018 2019 2020 2021 

DGD  325.217 317.104 309.113 301.241 

HMN 211.157 211.157 211.157 - 

NGF 68.045 68.045 68.045 68.045 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

FORRENTNING AF ANLÆGSAKTIVER IDRIFTSAT EFTER DEN 1. JANUAR 2005 OG 

NETTOOMSÆTNINGSFORMUE  

259. Indtægtsrammen skal efter § 6, stk. 1, nr. 3, i indtægtsrammebe-

kendtgørelsen indeholde 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.  

260. Det følger af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 27. juni 

2005 om principperne for fastsættelse af den nødvendige nettoomsætnings-

formue for reguleringsperioden 2005, at nettoomsætningsformuen opgøres 

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

formue
13

. 

 
13 Da nettoomsætningsformuen (N) vurderes, at skulle udgøre 1/6 af indtægtsrammen (I) fås: 

   fINNfININ  6ˆ6ˆ6 , hvor Î er defineret som indtægtsrammen eksklu-

siv forrentning af nettoomsætningsformuen og f er forrentningssatsen. 
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261. Baseret på den i Tabel 18 beregnede WACC, kan værdien af forrent-

ningen af anlægsaktiver og nettoomsætningsformue beregnes for hvert sel-

skab. 

262. For DGD beregnes den budgetterede forrentning for reguleringsperi-

oden 2018-2021 i Tabel 21 nedenfor. 

TABEL 21 | FORRENTNING ANLÆGSAKTIVER IDRIFTSAT EFTER 1. JANUAR 2005 

OG NETTOOMSÆTNINGSFORMUE 2018-2021, DGD 

T.kr. 2018 2019 2020 2021 

Nettoomsætningsformue 103.288 88.162 87.324 86.580 

Anlægsaktiver 431.540 460.391 488.558 515.658 

Forrentningsgrundlag 534.828 548.553 575.883 602.239 

Forrentningssats, pct. 3,29 3,29 3,29 3,29 

Forrentning           17.596        18.047        18.947        19.814 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

263. For HMN beregnes den budgetterede forrentning for reguleringspe-

rioden 2018-2021 i Tabel 22 nedenfor. 

TABEL 22 | FORRENTNING ANLÆGSAKTIVER IDRIFTSAT EFTER 1. JANUAR 2005 

OG NETTOOMSÆTNINGSFORMUE 2018-2021, HMN 

T.kr 2018 2019 2020 2021 

Nettoomsætningsformue 123.754 96.549 97.678 63.650 

Anlægsaktiver 925.655 992.393 1.057.174 1.118.901 

Forrentningsgrundlag 1.049.408 1.088.942 1.154.851 1.182.551 

Forrentningssats, pct. 2,70 2,70 2,70 2,70 

Forrentning        28.334         29.401         31.181         31.929  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
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264. For NGF beregnes den budgetterede forrentning for reguleringsperi-

oden 2018-2021 i Tabel 23 nedenfor. 

TABEL 23 | FORRENTNING ANLÆGSAKTIVER IDRIFTSAT EFTER 1. JANUAR 2005 

OG NETTOOMSÆTNINGSFORMUE 2018-2021, NGF 

T.kr.  2018 2019 2020 2021 

Nettoomsætningsformue 25.930 22.444 22.459 22.480 

Anlægsaktiver 103.756 111.689 119.524 127.206 

Forrentningsgrundlag 129.685 134.133 141.983 149.686 

Forrentningssats, pct. 3,29 3,29 3,29 3,29 

Forrentning         4.267           4.413           4.671           4.925  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

3. BUDGETTEREDE § 13-OMKOSTNINGER 2018-2021 

265. De foreløbige indtægtsrammer indeholder omkostninger, som sel-

skaberne i årene 2018-2021 budgetterer at afholde i henhold til indtægts-

rammebekendtgørelsen § 13, stk. 1, jf. § 6, stk. 1, nr. 4. Det drejer sig om 

omkostninger ved myndighedsbetjening og nettab, samt de omkostninger, 

som selskaberne er pålagt i henhold til lov om gasinstallationer i forbindel-

se med vand- og afløbsledninger. 

266. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at fællesomkostninger 

tillægges disse såkaldte § 13-omkostninger som beskrevet i afsnit 1 ”om-

kostningsrammer 2018-2021” ovenfor.  

267. De budgetterede § 13-omkostninger fremgår af de af virksomhederne 

indsendte reguleringsregnskaber og er indarbejdet i vedlagte regneark. Ne-

denstående Tabel 24 opsummerer tallene: 
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TABEL 24 | BUDGETTEREDE § 13-OMKOSTNINGER  

T.kr., årets priser 2018 2019 2020 2021 

DGD 36.671 36.029 35.399 34.779 

HMN 34.000 35.000 35.000 35.000 

NGF 10.000 10.000 10.000 10.000 

Kilde: Reguleringsregnskaber fra DGD, HMN og NGF 

Note: § 13 omkostningerne er opgjort ekskl. fællesomkostninger 

4. OMKOSTNINGER TIL ENERGISPAREAKTIVITETER 

268. Indtægtsrammens sidste element vedrører naturgasdistributionssel-

skabernes omkostninger til energispareaktiviteter, jf. § 6, nr. 5, i indtægts-

rammebekendtgørelsen.  

269. Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 5, at 

naturgasdistributionsselskabernes indtægtsramme indeholder et beløb til 

dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 19, stk. 3. 

270. Disse omkostninger skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra natur-

gasdistributionsselskabernes øvrige aktiviteter, jf. indtægtsrammebekendt-

gørelsen § 32, samt energisparebekendtgørelsen 840/2017, § 17. 

271. Af bekendtgørelse nr. 840 af den 28. juni 2017 om energispareydel-

ser i net- og distributionsvirksomheder (herefter energisparebekendtgørel-

sen 840/2017), der trådte i kraft den 30. juni 2017, jf. § 40, følger det, at 

Energitilsynet i 2017 og 2018 udmelder vejledende midlertidig forhøjelse af 

indtægtsrammen for det kommende regnskabsår efter de hidtil gældende 

regler, jf. energisparebekendtgørelsen 840/2017 § 41, stk. 6. Det betyder, at 

fastsættelse af midlertidig forhøjelse for 2018 til dækning af omkostninger 

til energibesparende aktiviteter behandles efter bekendtgørelse nr. 830 af 

den 27. juni 2016 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomhe-

der (herefter energisparebekendtgørelsen 830/2016) § 19, stk. 3 og stk. 6. 

272. § 19, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen 830/2016 bestemmer, at 

naturgasdistributionsselskaberne får dækket nettoomkostninger til energibe-

sparende aktiviteter gennem en midlertidig forhøjelse af deres indtægts-

rammer. 

273. Den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammerne fastsættes forud på 

baggrund af de gennemsnitlige faktiske omkostninger til energibesparende 

aktiviteter for branchen i det forudgående regnskabsår, jf. energisparebe-

kendtgørelsen 830/2016 § 19, stk. 6. 

274. Den gennemsnitlige omkostning for energibesparende aktiviteter for 

naturgasdistributionsselskaberne for 2016 er dog ikke fastlagt endnu. Disse 

fastlægges først i forbindelse med den årlige energisparebenchmark, der 

først gennemføres og behandles af Energitilsynet ultimo oktober 2017, 
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hvorfor det er den senest offentliggjorte energisparebenchmarks resultater 

fra 2015
14

, der anvendes til brug for beregningen af den midlertidige forhø-

jelse for 2018. Beregningen tager derfor udgangspunkt den gennemsnitlige 

omkostning til energibesparende aktiviteter i 2015, hvor gennemsnitsom-

kostningen udgjorde 0,4694 kr./kWh. 

275. Af bilag 1 til energisparebekendtgørelsen 840/2017 fremgår energi-

sparemålene for naturgasdistributionsselskaberne for 2017 af tabel 1. End-

videre fremgår det af bilag 1, at energisparemålene for perioden 2018-2020 

er halvdelen af værdien for 2017, der fremgår tabel 1. 

276. Det enkelte naturgasdistributionsselskabs midlertidige forhøjelse af 

indtægtsrammen for det kommende regnskabsår (2018) til dækning af ener-

gibesparende aktiviteter fremgår nedenfor af Tabel 25. Forhøjelsen frem-

kommer på baggrund af de gennemsnitlige omkostninger for naturgasdi-

stributionsvirksomheder til energibesparende aktiviteter i 2015 sammen-

holdt med det enkelte naturgasdistributionsvirksomheds energisparemål 

fastsat i energisparebekendtgørelsen 840/2017. 

 

TABEL 25 | MIDLERTIDIG FORHØJELSE AF INDTÆGTSRAMMEN - ENERGISPARE-

FORPLIGTELSER 2018 

 Energisparemål 

2017 (PJ) 

Energisparemål  

2018 (PJ) 

Energisparemål  

2018 (kWh) 

Gennemsnits- 

omkostning  

(kr./kWh) 

Midlertidig forhø-

jelse 

 af indtægtsram-

men i 2018, t.kr. 

DGD 1,30 0,65 180.555.556 0,4694 84.753 

HMN 2,85 1,29 358.333.333 0,4694 168.202 

NGF 0,32 0,16 44.444.444 0,4694 20.862 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

277. Der er som tidligere angivet tale om foreløbige forhøjelser af ind-

tægtsrammen. Når der foreligger regnskabsoplysninger fra et naturgasdi-

stributionsselskab om virksomhedens samlede omkostninger til opfyldelse 

af energibesparelsesforpligtelsen for et regnskabsår, efterreguleres forhøjel-

sen af virksomhedens indtægtsramme, således at virksomheden får dækket 

det enkelte års faktiske omkostninger, jf. energisparebekendtgørelsen 

830/2016 § 19, stk. 7.  

 
14 Energisparebebenchmarken for 2015 er offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside: 

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-

_Nyt_site/VARME/Fjernvarmestatistik/Energisparebenchmark/aEnergisparebenchmark_2015_til_udgivelse.pd

f  

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/VARME/Fjernvarmestatistik/Energisparebenchmark/aEnergisparebenchmark_2015_til_udgivelse.pdf
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/VARME/Fjernvarmestatistik/Energisparebenchmark/aEnergisparebenchmark_2015_til_udgivelse.pdf
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/VARME/Fjernvarmestatistik/Energisparebenchmark/aEnergisparebenchmark_2015_til_udgivelse.pdf
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278. Sekretariatet for Energitilsynet efterregulerer således ultimo 2019 

naturgasdistributionsselskabernes foreløbige, midlertidige indtægtsramme-

forhøjelser for 2018, når selskaberne har aflagt reguleringsmæssige regn-

skaber for 2018 til Sekretariatet for Energitilsynet.  

279. Sekretariatet for Energitilsynet udmelder ultimo 2018 en midlertidig 

forhøjelse af indtægtsrammen for 2019 og udmelder ultimo 2019 en midler-

tidig forhøjelse af indtægtsrammen for 2020 til dækning af omkostningerne 

til energibesparende aktiviteter disse år. Når regnskabsoplysningerne for 

virksomhedernes samlede omkostninger til opfyldelse af energisparefor-

pligtelsen for disse år foreligger, foretager Sekretariatet for Energitilsynet 

efterregulering af forhøjelsen af virksomhedernes indtægtsrammer, således 

at virksomhederne får dækket de enkelte års faktiske omkostninger. 

 

5. FASTSÆTTELSE AF INDTÆGTSRAMMER 2014-2017 

 

280. Den samlede indtægtsramme for de tre naturgasdistributionsselska-

ber for reguleringsperioden 2018-2021 fremgår af Tabel 1 (DGD), Tabel 2 

(HMN) og Tabel 3 (NGF), hvortil der henvises. 

 


