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PUNKT 4 | BILAGS NR. 5 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. SEPTEMBER 2017 

NOTAT OM HØRING AF INDTÆGTSRAMMER 
FOR NATURGASDISTRIBUTIONS-
SELSKABERNE 2018-2021  

 

1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 

1. Sekretariatet for Energitilsynet (herefter SET) sendte den 11. august 

2017 udkast til afgørelse om foreløbige indtægtsrammer for naturgasdistri-

butionsselskaber for reguleringsperioden 2018-2021 i partshøring til Dansk 

Gas Distribution A/S (DGD), HMN GasNet P/S (HMN) og NGF Nature 

Energy Distribution A/S (NGF) med høringsfrist den 28. august 2017. 

 

2. Den 17. august 2017 blev der afholdt møde med naturgasdistributionssel-

skaberne, hvor selskaberne havde mulighed for at stille spørgsmål og drøfte 

høringsmaterialet inden selskaberne skriftligt skulle afgiver sine hørings-

svar senest den 28. august 2017. 

 

3. 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. septem-

ber 2017. 

 

4. På baggrund af indledende drøftelser af udkastet til afgørelse på mødet 

den 17. august 2017 og dialog med selskaberne i høringsperioden, har SET 

anmodet DGD og NGF om at indsende yderligere oplysninger om fordeling 

af gebyrindtægter, som anvendes i forbindelse med benchmarking, jf. afsnit 

4.4. nedenfor. 

 

5. SET har inddelt høringssvarene under følgende overskrifter: 

 

1. Fastsættelse af forrentning af regulatorisk nettogæld  

2. Generelt effektiviseringskrav 

3. Benchmarking 

4. Biogasomkostninger 

5. Indtægtsrammeberegning 

6. Øvrige bemærkninger 

 

6. SET har nedenfor kommenteret hvert punkt for sig med henvisning til de 

pågældende høringssvar. 
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2. FASTSÆTTELSE AF FORRENTNING AF REGULATORISK NETTO-

GÆLD  

 

2.1 BEMÆRKNINGER FRA DGD VEDRØRENDE FORRENTNING AF REGULATORISK 

NETTOGÆLD 

7. DGD anfører i sit høringssvar fire punkter i relation til fastsættelsen af 

forrentningssatsen af den regulatoriske nettogæld:  

 

1. DGD anfører, at den ændrede praksis i høringsudkastet fører til 

en reduktion af forrentningssats for regulatorisk nettogæld på 

126 basispoint fra 2,41 pct. i 2017 til 1,15 pct. i 2018. Dette 

svarer til mere end en halvering og er udtryk for den mest mar-

kante årlige ændring i hele perioden siden 2005, hvor den regu-

latoriske åbningsbalance blev fastsat.  

2. I relation til den risikofrie rente anfører DGD, at praksisændrin-

gen medfører et abrupt fald, som udgør 62 basispoint fra 2017 

til 2018 svarende til halvdelen af det samlede fald i rentesatsen 

på nettogælden. DGD finder, at renten på nettogælden skal fast-

sættes med udgangspunkt i DGD’s låneomkostninger som indi-

viduelt selskab (”stand alone”). I modsat fald finder DGD det 

hensigtsmæssigt, at anvende en indfasningsmodel i lighed med 

den indfasningsmodel, som Energitilsynet anvendte for regule-

ringsperioden 2006-2009, således at faldet fra 2017-2018 ikke 

bliver så markant.  

3. Energitilsynets ændring af praksis for fastsættelse af gældsrisi-

kopræmien til den samme for alle tre selskaber synes at være i 

modstrid med ordlyden af indtægtsrammebekendtgørelsens § 10 

stk. 5, hvoraf fremgår, at risikotillægget skal afspejle risikofor-

holdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. 

4. Det må anses for at være i overensstemmelse med ordlyden i 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 5, og vil være i over-

ensstemmelse med den hidtidige metode siden 2005, at der ta-

ges hensyn til de faktiske oplysninger for selskaberne, idet for-

målet med fastsættelsen af renten på nettogælden må anses at 

være, at tilnærme rentesatsen til den rente, som selskaberne kan 

opnå i praksis som individuelle selskaber (”stand alone”). 

 

8. Ad 1) SET bemærker, at de af DGD nævnte 2,41 pct. i 2017 til forrent-

ningssats for regulatorisk nettogæld ikke er et retvisende sammenlignings-

grundlag med den i høringsudkastet fastsatte rentesats i 2018.  

 

9. Såfremt SET havde anvendt samme metode som tidligere til fastsættelse 

af forrentningssatsen for den regulatoriske nettogæld, ville både den risiko-

frie rente og det generelle risikotillæg, skulle opdateres til 2017-tal.  
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10. Ad 2) SET anerkender, at der med skiftet fra et 5-årigt gennemsnit til et 

aktuelt 3-måneders gennemsnit sker et niveauskifte i den risikofrie rente, 

som følge af et rentefald over perioden. 

 

11. I forlængelse af de indkomne høringssvar har SET valgt at ændre be-

regningsmetode for den risikofrie rente, således, at den ikke baserer sig på 

det aktuelle niveau, men i stedet opdateres forud for hvert reguleringsår på 

baggrund af de seneste fem års gennemsnit af den risikofrie rente.  

 

12. Fastsættelse af den risikofrie rente, der indgår i fastsættelse af forrent-

ningssats for regulatorisk nettogæld for reguleringsperioden 2018-2021, 

beregnes således som et 5-årigt gennemsnit af 4-årige risikofrie renter på 

baggrund af årlige gennemsnit for månederne juni, juli og august. Denne 

tilgang, hvor fremmedkapitalomkostningen årligt opdateres med et 5-årigt 

gennemsnit af den risikofrie rente, er i overensstemmelse med, at regulerin-

gen af gasdistributionsselskaberne historisk set har forudsat, at selskaberne 

refinansierer 20 pct. af deres lån hvert år, og at renteniveauet tilpasses årligt 

(porteføljemodel). 

 

13. Høringssvaret giver på dette punkt anledning til, at SET ændringer me-

tode til beregning af den risikofrie rente, der indgår i fastsættelse af forrent-

ningssats for regulatorisk nettogæld for reguleringsperioden, og anvender et 

femårigt gennemsnit i stedet for en aktuel opgørelse.  

 

14. Ad 3) SET er ikke enig i, at fastsættelse af samme gældsrisikopræmie 

for alle tre selskaber synes at være i modstrid med ordlyden af indtægts-

rammebekendtgørelsens § 10 stk. 5, hvoraf fremgår, at risikotillægget skal 

afspejle risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. 

 

15. SET har i overensstemmelse med § 10, stk. 5, i indtægtsrammebekendt-

gørelsen, foretaget en individuel vurdering af risikotillægget i selskaberne. I 

forhold til denne vurdering, har SET lagt vægt på nedenstående forhold. 

 

16. Risikoen ved at drive gasdistributionsvirksomhed i Danmark vurderes 

ikke at være væsentlig forskellig i landsdelene, henholdsvis Hovedstaden, 

Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland, og det vurderes på 

denne baggrund, at risikoen ved at drive gasdistribution ikke adskiller sig 

væsentligt for de tre gasdistributionsselskaber i Danmark. 

 

17. SET lægger bl.a. vægt på, at alle tre gasdistributionsselskaber er forsy-

ningsmonopoler som opererer under samme rammevilkår og at der ikke er 

grundlæggende geografiske forskelle i forhold til distribution af gas i Dan-

mark. SET vurderer således ikke, at der er forskelle imellem selskaberne, 

som medfører, at den individuelle vurdering af risikoforholdene adskiller 

sig væsentligt fra hinanden. 
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18. På baggrund af ovenstående er det SETs vurdering, at forrentningssat-

sen for fremmedkapital skal fastsættes ens for de tre gasdistributionsvirk-

somheder med udgangspunkt i risiko og skattepligt knyttet til en virksom-

hed, der alene forestår gasdistribution.  

 

19. SET bemærker endvidere, at WACC-ekspertgruppen anvender en lig-

nende tilgang for eldistribution. Ekspertgruppen anbefaler således anven-

delse af en ens forrentningssats for fremmedkapital for alle eldistributions-

virksomheder i Danmark. 

 

20. Høringssvaret giver på dette punkt ikke anledning til ændringer 

 

21. Ad 4) SET har samme bemærkninger til dette punkt som fremført oven-

for under punkt 3.  

 

2.2 BEMÆRKNINGER FRA HMN VEDRØRENDE FORRENTNING AF REGULATORISK 

NETTOGÆLD 

22. HMN anfører, at den i høringsudkastet foreslåede metode er mere kon-

sistent end den tidligere anvendte metode for tidligere reguleringsperioder. 

Selvom det giver nye krav til planlægningen, så har det begrænset betyd-

ning for HMN i praksis.  

 

23. SET bemærker hertil, at de indkomne høringsvar på dette punkt giver 

anledning til, at fastsættelse af den risikofrie rente, der indgår i fastsættelse 

af forrentningssats for regulatorisk nettogæld for reguleringsperioden 2018-

2021, beregnes som et 5-årigt gennemsnit af 4-årige risikofrie renter på 

baggrund af årlige gennemsnit for månederne juni, juli og august. Denne 

tilgang, hvor fremmedkapitalomkostningen årligt opdateres med et 5-årigt 

gennemsnit af den risikofrie rente, er i overensstemmelse med principperne 

anvendt i tidligere reguleringsperioder, hvor renteniveauet løbende tilpasses 

det aktuelle niveau for den risikofrie rente.  

 

2.3 BEMÆRKNINGER FRA NGF VEDRØRENDE FORRENTNING AF REGULATORISK 

NETTOGÆLD 

24. NGF anfører, at selskabet siden 2005 har foretaget renteafdækning i 

henhold til den metode til fastsættelse af forrentning og annuitet, som har 

været anvendt siden 2005. NGF har på den baggrund indgået renteswapaf-

taler, der rækker ind i reguleringsperioden 2018-2021. NGF anmoder om, at 

den i høringsudkastet foreslåede metode bør indføres gradvist. 

 

25. SET bemærker hertil, at de indkomne høringsvar på dette punkt giver 

anledning til, at fastsættelse af den risikofrie rente, der indgår i fastsættelse 

af forrentningssats for regulatorisk nettogæld for reguleringsperioden 2018-

2021, beregnes som et 5-årigt gennemsnit af 4-årige risikofrie renter på 
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baggrund af årlige gennemsnit for månederne juni, juli og august. Denne 

tilgang, hvor fremmedkapitalomkostningen årligt opdateres med et 5-årigt 

gennemsnit af den risikofrie rente, er i overensstemmelse med principperne 

anvendt i tidligere reguleringsperioder hvor renteniveauet løbende tilpasses 

det aktuelle niveau for den risikofrie rente.  

3. DET GENERELLE EFFEKTIVISERINGSKRAV 

26. DGD anfører i høringssvaret, at anvendelse af et generelt effektivise-

ringskrav baseret på produktivitetsudviklingen i den markedsmæssige øko-

nomi, historisk set, ville have ført til et højere krav end den hidtil anvendte 

metode. DGD finder, at dette giver usikkerhed omkring modellens prakti-

ske anvendelse. DGD fremhæver endvidere, at den tidligere metode var 

baseret på flere branchespecifikke faktorer. 

 

27. SET bemærker, at selvom det historisk udmeldte effektiviseringskrav 

de seneste 10 år har været lavere end de 5-årige gennemsnit af produktivi-

tetsudviklingen i den markedsmæssige økonomi, er det ikke muligt at slut-

te, at dette forhold er konstant, og også vil være givet fremadrettet. At det 

hidtidige effektiviseringskrav, indeholdende branchespecifikke faktorer, har 

været lavere, kan være udtryk for, at gasdistributionssektoren ikke har ef-

fektiviseret sig i samme grad som resten af økonomien. Det burde alt andet 

lige indebære, at sektoren fremadrettet har et større potentiale for effektivi-

sering. På den baggrund vil man senere kunne forvente større produktivi-

tetsstigninger i denne sektor relativt til den markedsmæssige økonomi, og 

dermed et større effektiviseringskrav end hvis det var baseret på den mar-

kedsmæssige økonomi.  

 

28. Endvidere bemærker SET, at det generelt er svært at sammenligne for-

syningssektorer på tværs af lande, da selskaberne i høj grad påvirkes af den 

landespecifikke regulering, fremfor generelle markedsmæssige vilkår. Dette 

taler for, ikke at benytte specifikke produktivitetsopgørelser for forsynings-

sektorer i udlandet.   

 

29. SET ønsker at fremhæve, at det generelt øger gennemsigtheden, at an-

vende et produktivitetsindeks, som beregnes af Danmarks Statistik, og der-

for er let tilgængelig for alle branchens aktører. Ved at følge udviklingen i 

den kommende reguleringsperiode er det desuden muligt at forudsige den 

efterfølgende periodes effektiviseringskrav. Endvidere skal det bemærkes, 

at et 5-årigt gennemsnit for den markedsmæssige økonomi er med til at 

dæmpe udsving i enkelte faktorer herunder udsving indenfor brancher og 

år.  

 

30. SET har forud for sagsbehandlingen af de foreløbige indtægtsrammer 

for reguleringsperioden 2018-2021 været i kontakt med selskaberne, som 

ikke har givet udtryk for konkrete metoder til, hvordan det generelle effek-

tiviseringskrav kan fastsættes, så det afspejler naturgasdistributionsselska-
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bernes effektiviseringspotentiale. Høringssvaret giver på dette punkt ikke 

anledning til ændringer. 

4. BENCHMARKING OG INDIVIDUELT EFFEKTIVISERINGSKRAV 

31. Nedenfor gennemgås de konkrete bemærkninger, som vedrører bench-

marking og fastsættelse af individuelt effektiviseringskrav. 

4.1. KONSTANT SKALAAFKAST 

32. NGF har i sit høringssvar angivet, at der bør tages højde for, at selska-

berne har meget forskellig størrelse. Særligt fremhæver NGF, at både HMN 

og DGD er større selskaber end NGF, og at NGF ikke på tilsvarende vis har 

stordriftsfordele.  

 

33. Benchmarkingmodellen bygger på en antagelse om konstant skalaaf-

kast. Konstant skalaafkast betyder, at det er muligt for virksomhederne at 

fordoble output, hvis input fordobles, og samtidigt at producere det halve 

output med det halve input.  

 

34. Konstant skalaafkast sikrer, at benchmarkingmodellen ikke er til hinder 

for strukturudvikling, da det antages, at det ikke er en ulempe at være en 

stor eller en lille virksomhed. Gasdistributionsvirksomheder over og under 

en bestemt størrelse vil ikke blive tilgodeset ved konstant skalaafkast, da 

ingen virksomheder vil blive behandlet anderledes alene afhængigt af sin 

størrelse. 

 

35. Såfremt benchmarkingmodellen tager højde for, at NGF ikke på tilsva-

rende vis som de to øvrige virksomheder har stordriftsfordele, vil der være 

en risiko for at hindre strukturudviklingen i branchen, da modellen kan be-

regne et større effektiviseringspotentiale, når virksomheder fusionerer. Det 

kan samtidig tilskynde virksomheder til at opdele sig i to eller flere mindre 

virksomheder. 

 

36. SET vurderer på denne baggrund, at konstant skalaafkast er den mest 

rimelige antagelse at lægge til grund for benchmarkingen.  

 

37. Høringssvaret giver derfor på dette punkt ikke anledning til ændringer. 

4.2. FASTSÆTTELSE AF EFFEKTIVISERINGSKRAV 

38. NGF har i sit høringssvar angivet, at benchmarkingmodellens resultater 

ikke kan stå alene, og at der i udmøntningen af effektiviseringskrav bør 

foretages et pligtmæssigt skøn.   

 

39. SET vil gerne præcisere, at benchmarkingmodellens resultater er an-

vendt som del af et samlet skøn til fastsættelse af det individuelle effektivi-

seringskrav.  
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40. Effektiviseringskravet fastsættes med udgangspunkt i § 16 i indtægts-

rammebekendtgørelsen, hvor det fremgår at: ”Effektiviseringskravet består 

af et individuelt krav til det enkelte selskab fastsat af Energitilsynet under 

hensyn til det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale og under hensynta-

gen til forsyningssikkerheden.”  

 

41. Det fremgår videre af § 16, stk. 4, at Beregningen af det enkelte sel-

skabs effektiviseringspotentiale sker på baggrund af en sammenligning 

(benchmarking) af selskabernes driftsomkostninger i den foregående regu-

leringsperiode.  

 

42. I praksis har SET anvendt en netvolumenmodel til at benchmarke sel-

skabernes driftsomkostninger.  

 

43. På baggrund af netvolumen-modellens resultater, har SET vurderet om 

i) rangordningen af selskaberne er retvisende og ii) den udmålte forskel 

(effektiviseringspotentialet) er rimeligt. 

 

44. Som det fremgår nedenfor, er der sker en ændring i både rangeringen af 

selskabernes effektivitet og i det målte effektiviseringspotentiale, når man 

sammenligner resultaterne af benchmarking foretaget for reguleringsperio-

den 2014-2017 med benchmarking i høringsudkastet til reguleringsperioden 

2018-2021. 

 

45. Benchmarking for reguleringsperioden 2014-2017 blev baseret på om-

kostningerne i 2012, mens benchmarking for reguleringsperioden sker på 

baggrund af de gennemsnitlige omkostninger i perioden 2013-2016. Med 

det fremsendte høringsudkast har SET ikke ændret grundlæggende i netvo-

lumenmodellen i forhold til seneste reguleringsperiode. 

 

46. Resultaterne af den benchmarking, der blev gennemført forud for fast-

sættelse af effektiviseringskrav for reguleringsperiode 2014-2017, viste, at 

hvis NGF effektiviserede 1,55 pct. årligt, og DGD effektiviserede 3,00 pct. 

årligt i reguleringsperioden, ville de to selskaber blive ligeså effektive som 

HMN i udgangen af reguleringsperioden. Benchmarkingmodellen viste, at 

HMN var det mest effektive af de tre selskaber, og modellen viste derfor, at 

HMN ikke kunne effektivisere yderligere i forhold til de to andre selskaber 

på det målte tidspunkt.  

 

47. I forbindelse med udmøntning af effektiviseringskravet anlagde SET et 

forsigtighedshensyn, således at det NGF og DGD kun skulle realisere halv-

delen af det, i netvolumenmodellen, målte effektiviseringspotentiale. Derfor 

har det individuelle effektiviseringskrav i reguleringsperiode 2014-2017 

været 0,75 pct. og 1,45 pct. for hhv. NGF og DGD. 
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48. Resultatet af den benchmarking, der er gennemført i forbindelse med 

fastsættelse af effektiviseringskravet for reguleringsperioden 2018-2021 og 

som fremgår af det udkast til tilsynsafgørelse, der er sendt i høring, viser at 

hvis HMN effektiviserer 1,65 pct. årligt og NGF effektiviserer 6,04 pct. 

årligt, så ville de to selskaber blive ligeså effektive som DGD ved udgangen 

af reguleringsperioden. Det fremgår også af høringsudkastet, at der er an-

lagt et tilsvarende forsigtighedshensyn som ved foregående reguleringspe-

riode således, at det individuelle effektiviseringskrav fastsættes til 0,82 pct. 

og 2,97 pct. for hhv. HMN og NGF. 

 

49. Denne ændring i benchmarkingens resultater afspejler sig også i den 

observerede udvikling i de samlede omkostninger, hhv. brutto- og nettoom-

kostninger. Bruttoomkostninger udgør selskabernes samlede indberettede 

omkostninger, mens nettoomkostninger udgør selskabernes samlede indbe-

rettede omkostninger fratrukket en række særlige poster - hhv. omkostnin-

ger afholdt af 3. part, afskrivninger indeholdt i driftsomkostninger samt 

atypiske omkostninger.  

 

50. For DGD gælder, at både brutto- og nettoomkostningerne i 2012 er høje 

sammenlignet med de gennemsnitlige bruttoomkostninger i perioden 2013-

2016. Overordnet set er omkostningerne reduceret om 20 mio. kr., svarende 

til 11-12 pct. af netto/bruttoomkostningerne. For HMN gælder, at både 

brutto- og nettoomkostningerne i 2012 cirka er på samme niveau som de 

gennemsnitlige omkostninger i perioden 2013-2016, dog med en lille stig-

ning på 1-1,4 pct. af brutto/nettoomkostningerne. For NGF gælder, at brut-

toomkostningerne i 2012 er relativt høje sammenlignet med de gennemsnit-

lige bruttoomkostninger i perioden 2013-2016. Det ses også, at nettoom-

kostningerne i 2012 er lavere end de gennemsnitlige nettoomkostninger i 

perioden 2013-2016.  

 

51. Tilsvarende udviklingen kan genfindes i § 7-omkostningerne dvs. 

driftsomkostningerne: DGD har reduceret § 7-omkostningerne i 2013-2016 

med omkring 25 mio. kr., målt på bruttoomkostninger i forhold til 2012. 

Måles § 7-driftsomkostningerne på nettoomkostninger, er der et fald på 20 

mio. kr. i samme periode. HMN har øget § 7-omkostningerne i 2013-2016 

med omkring 8 mio. kr., målt på bruttoomkostninger i forhold til 2012. Må-

les § 7-driftsomkostningerne på nettoomkostninger, er der et fald på 1 mio. 

kr. i samme periode. NGF har reduceret § 7-omkostningerne i 2013-2016 

med omkring 2 mio. kr., målt på bruttoomkostninger i forhold til 2012. Må-

les § 7-driftsomkostningerne på nettoomkostninger, er der en stigning på 3 

mio. kr. i samme periode. 

 

52. På baggrund af ovenstående vurderer SET, at rangeringen af selskaber-

ne i netvolumenmodellen er retvisende. 
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53. SET vurderer fortsat, at det beregnede effektiviseringspotentiale i net-

volumenmodellen er behæftet med usikkerhed, og at der fortsat skal anlæg-

ges et forsigtighedshensyn, således at HMN og NGF kun skal realisere 

halvdelen af det målte effektiviseringspotentiale.  

 

54. Høringssvaret giver på dette punkt ikke anledning til ændringer. 

4.3. OMKOSTNINGSGRUNDLAG  

55. HMN har i sit høringssvar anført, at de såkaldte § 13-omkostninger, 

dvs. omkostninger til bl.a. myndighedsbetjening og kvalitetssikring, bør 

indgå i grundlaget for benchmarking.  

 

56. Det begrundes med, at § 13-omkostningerne udgør en væsentlig del af 

de samlede omkostninger, og at der observeres en stigning i § 13-

omkostningerne hos særligt et andet selskab.  

 

57. HMN henviser i høringssvaret også til, at det i rapporten ”En effektiv 

gassektor” fra 2016 anbefales at benchmarking kan styrkes ved at inkludere 

hele omkostningsbasen. HMN citerer endvidere til Forsyningsstrategi 2016 

således: ”Principperne indebærer, at alle omkostninger fremover som ud-

gangspunkt indgår i benchmarking, er omfattet af indtægtsramme (loft over 

tarifferne), og er underlagt tilstrækkelige objektive og robuste godkendel-

sesprocedurer”.  

 

58. Endelig henviser HMN også til et tidligere høringssvar fra HMN, som 

blev afgivet i forbindelse med fastsættelse af foreløbige indtægtsrammer for 

2014-2017, hvoraf det fremgik, at HMN ønskede at § 13-omkostningerne 

skulle indgå i benchmarking. 

 

59. HMN har illustreret, hvordan resultaterne af netvolumenmodellen ville 

se anderledes ud såfremt § 13-omkostningerne inkluderes. I disse beregnin-

ger har HMN taget udgangspunkt i, at antallet af målere er en dækkende 

omkostningsdriver for § 13-omkostningerne. Det fremgår også af disse be-

regninger, at HMN er det mest effektive selskab, og NGF fortsat er det 

mindst effektive selskab.    

 

60. Samlet set konkluderer HMN i høringssvaret, at netvolumenmodellen 

bør inkludere § 13-omkostninger. 

 

61. SET anerkender, at § 13 omkostninger er en væsentlig del af de samle-

de omkostninger.  

 

62. Det fremgår imidlertid i indtægtsrammebekendtgørelsens § 16, stk. 4, at 

beregningen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale sker på bag-

grund af en sammenligning (benchmarking) af selskabernes driftsomkost-
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ninger i den foregående reguleringsperiode. Driftsomkostninger er i § 2 

defineret som:   
 

”Omkostninger i forbindelse med distributionsaktiviteter til indkøb af energi, lønninger, tjeneste-
ydelser, administration, vedligeholdelse og andre driftsomkostninger, herunder omkostninger om-
fattet af § 9, stk. 1, nr. 2, i lov om naturgasforsyning, men bortset fra omkostninger omfattet af § 
13 og § 19, stk. 3, i denne bekendtgørelse 

 

63. Indtægtsrammebekendtgørelsen afgrænser dermed de omkostninger, der 

skal indgå i benchmarkingen, til driftsomkostninger der vedrører distributi-

onsaktiviteter, mens § 13-omkostninger og omkostninger til energibesparel-

ser ikke indgår.  

 

64. Samlet set vurderer SET på baggrund af ovenstående, at omkostnings-

grundlaget afgrænses til § 7-omkostninger og ikke kan inkludere § 13-

omkostninger, jf. definitionen i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

65. Høringssvaret giver på dette punkt, ikke anledning til ændringer. 

4.4. TAB PÅ DEBITORER SOM DEL AF BENCHMARKING  

66. HMN har i sit høringssvar anført, at SET bør overveje, om debitortab 

bør inkluderes eller udeholdes af omkostningsgrundlaget for benchmarkin-

gen. HMN finder, at det ikke kan udelukkes, at kundesammensætningen i 

netområderne kan påvirke størrelsen på de gennemsnitlige debitortab pr. 

måler. HMN angiver i forlængelse heraf, at SET bør overveje de udfordrin-

ger, det giver, når debitortabet fratrækkes benchmarkinggrundlaget. Herved 

fremhæves, at der dels er risiko for, at selskaberne ikke har incitament til at 

begrænse debitortab hos selskaberne, og dels tager den nuværende håndte-

ring ikke højde for, hvis et selskab afholder særligt mange omkostninger til 

at begrænse debitortab.  

 

67. Distributionsselskaberne har mulighed for at sikre sig mod tab på debi-

torer. Det er SET´s vurdering, at den nuværende tilgang, hvor omkost-

ningskategorien ”debitortab” fratrækkes omkostningsgrundlaget, ikke giver 

de rette incitamenter til at indkræve restancer fra kunder og dermed reduce-

re tab på debitorer.  

 

68. I indtægtsrammereguleringen indgår omkostningskategorien ”debitor-

tab” som en § 7-omkostning. Ved at inddrage debitortab i omkostnings-

grundlaget for benchmarkingen, behandles debitortab på samme vis i hen-

holdsvis indtægtsrammeregulering og benchmarkingen i den forstand, at 

debitortab i begge tilfælde behandles som en § 7-omkostning.  

 

69. På baggrund af ovenstående vurderer SET, at det er hensigtsmæssigt, at 

inddrage omkostningskategorien ”debitortab” i omkostningsgrundlaget for 

benchmarkingen. 
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70. Høringssvaret giver anledning til, at omkostninger til debitortab indar-

bejdes i netvolumenmodellen med antal af målere som omkostningsdriver.  

4.5. HÅNDTERING AF GEBYRINDTÆGTER I MODELLEN 

71. HMN anfører i sit høringssvar, at driftsindtægter bør inddeles i hhv. 

omkostninger afholdt af 3. part og gebyrindtægter fra 3. part. Ifølge HMN 

er omkostninger afholdt af 3. part, omkostninger, som distributionsselska-

bet ikke selv kan påvirke, herunder bl.a. overgravninger og ledningsom-

lægninger. HMN vurderer, at disse omkostninger ligesom i tidligere regule-

ringsperioder, bør holdes ude af omkostningsgrundlaget til brug for bench-

markingen.  

 

72. HMN anfører videre, at SET bør foretage en nærmere vurdering af, om 

gebyrindtægter betalt af 3. part bør indgå i benchmarkingens omkostnings-

grundlag.  Dette skyldes ifølge HMN, at der på tværs af selskaberne kan 

være forskel på, hvilken andel af selskabernes bevillingspligtige aktiviteter, 

der gebyr-pålægges, ligesom der kan være forskelle i gebyrernes størrelse 

på tværs af selskaberne. Dette vil kunne skævvride benchmarkingen, idet 

selskaber med højere gebyrindtægter får fratrukket en større del af omkost-

ningsgrundlaget til brug for benchmarking. 

 

73. Ved tidligere reguleringsperioder har SET ikke foretaget en opdeling af 

selskabernes driftsindtægter i hhv. omkostninger afholdt af 3. part og ge-

byrindtægter fra 3. part, hvilket har resulteret i, at selskabernes totale drifts-

indtægter er fratrukket omkostningsgrundlaget til brug for benchmarkingen. 

 

74. SET har, i forbindelse med indberetningen af det reguleringsmæssige 

regnskab for 2016, anmodet selskaberne om at fremsende oplysninger om 

omkostninger afholdt af 3. part.  

 

75. HMN har i forbindelse med indberetningen af det reguleringsmæssige 

regnskab for 2016 underopdelt omkostninger afholdt af 3. part i hhv. om-

kostninger afholdt af 3. part ekskl. gebyrindtægter og gebyrindtægter betalt 

af 3. part. 

 

76. SET har på baggrund af høringssvaret fra HMN anmodet DGD og NGF 

om, at udskille gebyrindtægter fra 3. part og inddele disse i gebyrindtægter 

opgjort som henholdsvis standardgebyrer og ikke-standardgebyrer. SET har 

ligeledes anmodet HMN om at foretage en opdeling af sine indberettede 

gebyrindtægter i hhv. standardgebyrer og ikke-standardgebyrer.   

 

77. På baggrund af de af HMN og DGD indberettede gebyrindtægter, kan 

gebyrindtægter inddeles i følgende tre gebyrkategorier: 1) rykkergebyrer, 

aflæsningsgebyrer samt åbne- og lukkegebyrer 2) frakoblingsgebyrer og 3) 

diverse gebyrer (f.eks. fogedgebyrer). Førstnævnte gebyrkategori er stan-
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dardgebyrer mens de to sidstnævnte gebyrkategorier er ikke-

standardgebyrer.  

 

78. NGF har ikke indberettet gebyrindtægter. Efter flere drøftelser med 

selskabet vedrørende eventuelle gebyrindtægter, lægger SET til grund, at 

selskabet ikke anvender gebyrer.  

 

79. For reguleringsperioden 2018-2021 indgår gebyrindtægter fra 3. part, 

der vedrører standardgebyrer, i omkostningsgrundlaget til brug for bench-

markingen. Dette skyldes for det første, at indtægter, der kan henføres til 

rykker-, aflæsnings- samt åbne- og lukkegebyrer, er drevet af kundeforhold 

og dermed er påvirkelige indtægter for naturgasdistributionsselskabet. At 

inkludere rykkergebyrer, aflæsningsgebyrer samt åbne- og lukkegebyrer i 

omkostningsgrundlaget vurderes endvidere metodemæssigt at være konsi-

stent med behandlingen af omkostningskategorien ”tab på debitorer”, som 

jf. afsnit 3.4. tilsvarende inkluderes i benchmarkingen.  

 

80. For det andet udgav benchmarking-ekspertgruppen
1
 i februar 2017 en 

rapport til brug for elreguleringen, hvor det anbefales, at alle drifts- og ka-

pitalomkostninger som udgangspunkt skal medregnes i omkostningsgrund-

laget til benchmarkingen. I specifikationen af driftsomkostninger fremgår 

det endvidere, at omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, 

uanset om aktiviteten bogføres og indgår regnskabsmæssigt i en anden 

virksomhed, f.eks. gebyromkostninger, skal indgå i driftsomkostningerne.  

 

81. På baggrund af ovenstående nævnte forhold vurderer SET, at det vil 

være mest retvisende, at standardgebyrer indgår i omkostningsgrundlaget til 

brug for benchmarkingen. Dette er en ændring i forhold til udkastet til afgø-

relse af den 11. august 2017, hvor alle omkostninger afholdt af 3. part inkl. 

gebyrer blev udeholdt benchmarkingens omkostningsgrundlag. 

 

82. SET vurderer derimod, at gebyrindtægter der kan henføres til ikke-

standardgebyrer, bør fratrækkes omkostningsgrundlaget til brug for bench-

markingen i reguleringsperioden 2018-2021. Ikke-standardgebyrer vedrører 

i overvejende grad frakoblinger, dvs. naturgaskunders konvertering til an-

den varmekilde herunder f.eks. fjernvarme. Det vurderes, at distributions-

selskabet ikke har mulighed for at påvirke antallet af frakoblinger, og at 

antallet af frakoblinger kan være forskelligt på tværs af bevillingsområder, 

hvorfor selskaberne ikke bliver benchmarket på denne omkostning. 

 

83. SET bemærker, at alle tre selskaber har valgt at indsende oplysninger 

om indtægter vedrørende de relevante aktiviteter (gebyrindtægter fra 3. 

 
1http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Nyheder/2017-02_-_BM-

rapport/Bilagskompendium.pdf (se s. 53) 

http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Nyheder/2017-02_-_BM-rapport/Bilagskompendium.pdf
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-_Nyt_site/EL/Nyheder/2017-02_-_BM-rapport/Bilagskompendium.pdf
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part). Det skyldes, at det for selskaberne ikke har været muligt, at fremsen-

de omkostningerne. Derfor anvendes de modsvarende indtægter i modellen. 

SET bemærker, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis man fratrækker om-

kostningerne, men at indtægterne er den bedste proxy for aktiviteternes 

omfang set i lyset af, at alle selskaberne opgør indtægterne. Derfor anven-

des i benchmarkingen for reguleringsperioden 2018-2021 indtægter for så 

vidt angår 3. partsbetalinger. Dette er i overensstemmelse med den seneste 

benchmarking for reguleringsperioden 2014-2017.  

 

84. SET vil i forbindelse med den næste benchmarking af selskaberne ud-

arbejde en omkostningsspecifikation i forhold til, hvad der bliver undtaget.  

 

85. Samlet set giver høringsvaret på dette punkt anledning til, at indtægter 

forbundet med standardgebyrer indgår i benchmarkingen, mens indtægter 

forbundet med ikke-standardgebyrer holdes ude af omkostningsgrundlaget 

til brug for benchmarkingen.  
 

4.6. ATYPISKE OMKOSTNINGER 

86. HMN har ikke ved aflæggelsen af det reguleringsmæssige regnskab 

ansøgt om at udeholde atypiske omkostninger fra benchmarkingen.  

 

87.  HMN har ved høringssvaret oplyst, at selskabet på grund af en opsigel-

sesrunde i 2016 havde ekstraordinære hensættelser til løn og lignende i 

2016, som vedrører udbetalinger i 2017 samt fratrædelsesgodtgørelser på i 

alt 8,5 mio. kr. HMN ansøger derfor nu om, at fratrædelsesgodtgørelser i 

2016 fratrækkes omkostningsgrundlaget til benchmarkingen.  

 

88. HMN har oplyst, at fratrædelsesgodtgørelser udgør ca. 2,3 mio. kr. af 

ovennævnte samlede beløb på 8,5 mio. kr. 

 

89. SET har i den tidligere reguleringsperiode 2014-2017 anerkendt, at 

markante fratrædelsesgodtgørelser kan være atypiske og ekstraordinære i 

benchmarkingåret i forhold til, hvad der kan anses som ordinære omkost-

ninger for det enkelte selskab. I overensstemmelse med denne praksis vur-

derer SET, at det ansøgte beløb på ca. 2,3 mio. kr. for fratrædelsesgodtgø-

relser i 2016 kan udeholdes af omkostningsgrundlaget for HMN ved 

benchmarkingen.   

 

90. Høringssvaret giver således på dette punkt anledning til, at der i forbin-

delse med benchmarking fratrækkes et beløb på i alt 2.290 t.kr. i 2016 un-

der posten ”Generel Administration” i netvolumenmodellen. 

 

91. DGD ansøgte ved aflæggelsen af det reguleringsmæssige regnskab om 

at få undtaget visse atypiske omkostninger. Efter en dialog med SET har 

DGD dog efterfølgende tilbagekaldt ansøgningen. 
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5 BIOGASOMKOSTNINGER  

92. DGD har i sit høringssvar oplyst, at omkostninger til tilslutning af bio-

gasopgraderingsanlæg til distributionsnettet har været stigende i perioden 

2013-2016, og at omkostninger til tilslutning af biogasopgraderingsanlæg 

forventes at stige yderligere i reguleringsperioden 2018-2021. DGD henvi-

ser endvidere til, at Energistyrelsen i et notat af november 2016 har anført 

en ændret fordeling af omkostningerne ved opgraderinger mellem anlæg-

gets ejer og gasdistributionsselskaberne, som i sig selv må forventes at føre 

til yderligere omkostninger for naturgasdistributionsselskaberne. 

 

93. DGD anfører, at udkastet til afgørelse om foreløbige indtægtsrammer 

for 2018-2021 ikke tager højde for de stigende og fremtidigt stigende 

driftsomkostninger til tilslutning af biogasomkostninger, som ikke er ind-

regnet i grundlaget for omkostningsrammen for 2018-2021. 

 

94. Sekretariatet bemærker hertil, at naturgasdistributionsselskabernes om-

kostninger til tilslutning af biogasopgraderingsanlæg er driftsomkostninger, 

som defineret i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 5, der er sålyden-

de: 

 
”Omkostninger i forbindelse med distributionsaktiviteter til indkøb af energi, lønninger, tjeneste-

ydelser, administration, vedligeholdelse og andre driftsomkostninger, herunder omkostninger om-

fattet af § 9, stk. 1, nr. 2, i lov om naturgasforsyning, men bortset fra omkostninger omfattet af § 

13 og § 19, stk. 3, i denne bekendtgørelse.” 

 

Naturgasdistributionsselskaberne skal som led i de bevillingspligtige aktivi-

teter efter bestemmelsen i naturgasforsyningslovens § 14, stk. 1, nr. 1, i et 

vist omfang tilslutte forbrugere og anlæg til opgradering af biogas til distri-

butionsnettet. Omkostningerne hertil følger således af kravet i § 14, stk. 1, 

nr. 1, og er derfor ikke omfattet af de bestemmelser i § 2, nr. 5, som der kan 

ses bort fra (§ 13-omkostninger og omkostninger til energispareydelser ef-

ter § 19, stk. 3). 

 

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

af driftsomkostninger, fastsættes som selskabets gennemsnitlige, årlige 

driftsomkostninger i de tre første år af den foregående reguleringsperiode 

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

ringsperiode, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 7, stk. 1. 

 

96. Derfor skal omkostninger til tilslutning af biogasopgraderingsanlæg 

indgå i omkostningsrammen for 2018-2021 svarende til det gennemsnitlige 

omkostningsniveau for 2013-2016, jf. § 7 i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

Dette er også tilfældet i udkastet til afgørelse om foreløbige indtægtsram-

mer.  
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97. Med hensyn til DGD´s bemærkninger om mulige fremtidige stigninger i 

omkostningsniveauet bemærker SET, at Energitilsynet efter bestemmelsen i 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 19, stk. 1, kan beslutte, at et eller flere 

selskabers omkostningsramme skal forhøjes, hvis selskabet eller selskaber-

ne som følge af nye krav i medfør af lov om naturgasforsyning, anden lov-

givning eller regler i medfør heraf pålægges væsentligt forøgede omkost-

ninger i forhold til de omkostninger, der er lagt til grund for beregning af 

selskabets indtægtsramme. 

 

98. Naturgasdistributionsselskabernes forpligtelse til at tilslutte opgrade-

ringsanlæg mv. efter naturgasforsyningslovens § 14, stk. 1, nr. 1, blev ind-

ført ved lov 576/2012, der trådte ikraft den 1. juli 2012. Kravet er således 

ikke nyt hverken i forhold til den forudgående reguleringsperiode 2014-

2017 eller i reguleringsperioden 2018-2021. 

 

99. Såfremt det ved aflæggelse af de reguleringsmæssige regnskaber i regu-

leringsperioden 2018-2021 viser sig, at DGD har haft væsentligt forøgede 

omkostninger til tilslutning af opgraderingsanlæg mv. i forhold til de tilsva-

rende omkostninger for perioden 2013-2016, der lægges til grund for be-

regningen af DGD´s indtægtsramme for 2018-2021, vil SET kunne tage 

stilling til om betingelserne for en eventuel forhøjelse af indtægtsrammen 

efter bestemmelsen i indtægtsrammebekendtgørelsens § 19, stk. 1, er til 

stede, og i bekræftelse fald på baggrund af en konkret vurdering foretage en 

nærmere forhøjelse af indtægtsammen til hel eller delvis dækning af væ-

sentlige forøgede omkostninger. 

 

100. Høringssvaret giver på dette punkt, ikke anledning til ændringer 

6 INDTÆGTSRAMMEBEREGNING   

101. I forbindelse med partshøringen har selskaberne peget på forskellige 

småjusteringer, som alle er imødekommet af SET. For DGD’s vedkom-

mende drejer det sig om § 13-omkostninger, atypiske omkostninger i ind-

tægtsrammeberegningen og afdragsprofilen. For NGF drejer det sig om 

omkostningsrammen, mens det for HMN drejer sig om opgørelsen af brut-

toomkostningerne. Justeringerne er i overensstemmelse med de af selska-

berne indsendte reguleringsmæssige regnskaber.  
 

7 ØVRIGE BEMÆRKNINGER  

102. Nedenfor gennemgås øvrige bemærkning som er modtaget i forbindel-

se med partshøringen. 

 

103. HMN har i sit høringssvar anmodet om snarest at modtage en afgørel-

se vedrørende korrigeret indtægtsramme for 2016 samt vedrørende energi-

spareregnskab for perioden 2015-2016.  

 



 
Side 16/16 

104. SET bemærker, at SET efter udmeldingen af foreløbige indtægtsram-

mer for reguleringsperioden 2018-2021, vil påbegynde behandlingen af 

korrigerede indtægtsrammer for 2016 med henblik på fremsendelse af afgø-

relse om korrigerede indtægtsrammer hurtigst muligt. 

 

105. HMN bemærker i sit høringssvar endvidere, at selvom energispareaf-

talen kun løber til 2020, så bør der være mulighed for at opkræve evt. un-

derdækning fra 2020 i reguleringsåret 2021.  

 

106. SET bemærker hertil, at der vil blive taget stilling til dette i forbindel-

se med afgørelse om korrigeret indtægtsramme for 2021. 
 

 


