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 PUNKT 4 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR 
DONG GAS DISTRIBUTION A/S 

RESUMÉ 

1. Denne sag drejer sig om omlægning og afkortning af Dong Gas Distri-
butions A/S’ (herefter DGD) gældsafvikling. Sagen forelægges Energitilsy-
net, fordi der er tale om nye principper for ændringer af gasdistributionssel-
skabernes gældsafvikling i forlængelse af en ændring af indtægtsrammebe-
kendtgørelsen for gasdistributionsselskaberne.  

2. DGD har d. 19. december 2014 ansøgt om, at afdragsprofilen for sel-
skabets nettogæld ændres således, at opkrævningen/afviklingen af gælden 
over gældsafviklingsperioden falder i takt med den forventede transport af 
gas. Hertil ønsker DGD at afkorte gældsafviklingsperioden så gælden skal 
være fuldt afviklet i 2023 i stedet for 2024. DGD ønsker denne ændring for 
at sikre mere stabile tariffer i gældsafviklingsperioden. 

3. Det fremgår af den ændrede indtægtsrammebekendtgørelse fra oktober 
2014, at en ændring af ydelsesforløb eller løbetid skal godkendes, såfremt 
selskabet kan sandsynliggøre, at ændringen på ethvert tidspunkt i gældsaf-
viklingsperioden fører til en lavere gennemsnitlig tarif målt i kr. pr. m3 end 
det maksimum, der må forudses ved afslutningen af den oprindelige gælds-
afviklingsperiode uden ændring af ydelsesforløb eller løbetid, set i lyset af 
den fremtidige forventede transport af naturgas.  

4. Baggrunden for DGDs ønske om en ændret gældsafviklingsprofil bun-
der i en observeret faldende transport af naturgas, hvilket forstærkes af de 
indgåede energipolitiske aftaler, der pålægger selskaberne at foranledige 
energibesparelser samt regeringens målsætning om, at el- og varmeforsy-
ningen i 2035 skal være dækket af vedvarende energi.  

5. DGD har valgt at basere sine forventninger til den fremtidige transport 
af gas på et scenarie anvendt i Energistyrelsens infrastrukturrapport, som 
stammer fra Energistyrelsens Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 
2050. Scenarierne illustrerer forskellige måder, man kan konstruere et fos-
silfrit/fossiluafhængigt 2050-system på, og hvor de tilhørende 2035-
scenarier skal opfattes som trin på vejen mod 2050, som opfylder regerin-



ENERGITILSYNET | ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 

 

Side 2/25 

gens 2035-mål om, at el- og varmeforsyningen i 2035 skal være dækket af 
vedvarende energi.   

6. Sekretariatet for Energitilsynet kan afvise uunderbyggede forventninger 
til den fremtidige transport af gas, men sekretariatet har ikke fundet anled-
ning hertil.  

7. En ændring af gældsafviklingsprofilen til det af DGD ønskede vil med-
føre en forhøjelse af den gennemsnitlige tarif fra 0,82 til 0,95 kr. pr. m3 i 
2015 i forhold til en uændret gældsafviklingsprofil. Til gengæld vil det 
maksimale niveau for den gennemsnitlige tarif, som vil indfinde sig i 
gældsafviklingsperiodens slutår, med den ændrede gældsafviklingsprofil 
falde fra 1,10 til 1,02 kr. pr. m3 i forhold til en uændret gældsafviklingspro-
fil. Kriteriet om at ændringen på ethvert tidspunkt i gældsafviklingsperio-
den fører til en lavere gennemsnitlig tarif end det maksimum, der må forud-
ses ved afslutningen af den oprindelige gældsafviklingsperiode uden æn-
dring af ydelsesforløb eller løbetid, er opfyldt. 

8. Naturgasdistributionsselskaberne kan modtage kompensationer ved 
naturgaskunders overgang til fjernvarme. Sådanne kompensationsbeløb skal 
anvendes til ekstraordinære nedbringelser af selskabets nettogæld. En sådan 
af nedbringelse af nettogælden vil have betydning for selskabets tariffer. 
DGD ønsker af administrative hensyn, at modtagne kompensationsbeløb 
alene får betydning for tarifferne i afslutningen af gældsafviklingsperioden 
uanset tidspunktet for modtagelse af kompensationen. Sekretariatet for 
Energitilsynet har vurderet, at DGD kun skal genanmelde i tilfælde af, at 
afslutningsåret for gældsafviklingen ændres som følge af modtagne kom-
pensationsbeløb.  

9.  Sekretariatet indstiller på den baggrund til Energitilsynet, at ændringen 
af DGDs gældsafviklingsperiode og overgang til ny gældsafviklingsprofil 
godkendes i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens bestemmelser. 

AFGØRELSE 

10. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 
vurdering truffet afgørelse om følgende:  

− at afdragsprofilen, med deraf følgende ændringer af ydelsesforløbet, for Dong 
Gas Distribution A/S’ nettogæld til indregning i indtægtsrammen med 
virkning fra 1. januar 2015 ændres til følgende, jf. § 10, stk. 3, i 
Indtægtsrammebekendtgørelsen nr. 1117 af 14. oktober 2014:  
 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Afdrag, ny profil, mio. kr.  319 314 310 305 300 296 291 287 283 - 
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− at Dong Gas Distribution A/S har mulighed for årligt at justere selskabets 
tariffer, som følge af ændringer i den regulatoriske rente, som udmeldes af 
Sekretariatet for Energitilsynet,  
 

− at Dong Gas Distribution A/S i gældsafviklingens slutår har mulighed for at 
justere selskabets tariffer, hvis justeringen er en følge af modtagne kompensa-
tionsbeløb,   

 
− at Dong Gas Distribution skal anmelde til Energitilsynet, hvis  der sker en 

ændring i forhold til den godkendte løbetid for nettogælden eller der ønskes 
en ændring af ydelsesforløb, f.eks. i forlængelse af, at transporten af naturgas 
udvikler sig anderledes end forventet, eller at modtagne kompensationsbeløb 
foranlediger et afkortet afviklingsforløb. 
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SAGSFREMSTILLING 

11. DONG Gas Distribution A/S (herefter DGD) har ved anmeldelse af 19. 
december 2014 ansøgt Energitilsynet om en ændring af ydelsesforløbet 
(gældsafviklingsprofil) samt sluttidspunkt for afvikling af selskabets reste-
rende nettogæld mv. med virkning fra 1. januar 2015. 

12. Anmeldelsen kommer i forlængelse af en ændring af indtægtsrammebe-
kendtgørelsens § 10 (BEK nr. 1117 af 14. oktober 2014), der dels muliggør 
en ændring af ydelsesforløb for afviklingen af gasdistributionsselskabernes 
nettogæld, og dels forbedrer mulighederne for at forkorte gældsafviklings-
perioden i forhold til Energitilsynets praksis i henhold til den hidtidige ind-
tægtsrammebekendtgørelse (BEK 1401 af 14. december 2009).  

13. Naturgasdistributionsselskabernes nettogæld og indskudskapital pr. 31. 
december 2004 skal i henhold til § 10, stk. 1, i den nye indtægtsrammebe-
kendtgørelse fortsat som udgangspunkt afvikles som en annuitet (BEK nr. 
1117 af 14. oktober 2014). Men til forskel fra den tidligere indtægtsramme-
bekendtgørelse (BEK nr. 1401 af 14. december 2009), er det nu muligt at 
anvende et andet ydelsesforløb, så længe selskabet kan sandsynliggøre, at 
dette ikke foranlediger en højere gennemsnitlig tarif i kr./m3 end det mak-
simum, der må forudses ved afslutningen af den oprindelige gældsafvik-
lingsperiode set i lyset af den fremtidige forventede transport af naturgas, jf. 
§ 10, stk. 3, i BEK 1117/2014. Hertil må den forventning for udviklingen i 
transporten af gas, der ligger til grund for beregningen af de gennemsnitlige 
tariffer ikke være uunderbygget, hvilket vurderes af Energitilsynet. Disse 
kriterier er nye, og de gælder også i tilfælde af en afkortelse af gældsafvik-
lingsperioden.  

14. Kriteriet for godkendelse af en ændret gældsafviklingsperiode i den 
tidligere indtægtsrammebekendtgørelse var, at det generelle tarifniveau 
ikke måtte stige. Dette kriterium blev af Energitilsynet tolket således, at 
selskabets indtægtsramme ikke måtte stige mere, end at stigningen var ind-
hentet af den almindelige prisudvikling inden for et tidsrum svarende til en 
reguleringsperiode, dvs. 4 år. Heri kunne der således ikke tages hensyn til 
ændringer i den fremtidige transport af gas. Den tidligere bekendtgørelse 
rummede således alene begrænsede muligheder for en reduktion af selska-
bernes gældsafviklingsperiode.  

15. Ifølge den nye bekendtgørelse, har den forventede fremtidige transport 
af gas afgørende betydning for, om en reduktion af gældsafviklingsperioden 
vil kunne godkendes. I lyset af, at transporten af gas i distributionsnettene 
har været faldende og fortsat forventes at være det, bl.a. på baggrund af det 
store fokus på energibesparelser samt regeringens målsætning om at anven-
delse af naturgas til opvarmning skal være udfaset i 2035, bliver selskaber-
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nes muligheder for at få godkendt en reduktion af gældsafviklingsperioder-
ne forbedret med den nye indtægtsrammebekendtgørelse. 

16. Selskaberne anmeldte primo 2005 den ønskede løbetid for deres annui-
tet. Selskabernes oprindelige og nuværende gældsafviklingstidspunkt frem-
går at tabel 1.  

TABEL 1 | AFVIKLINGSTIDSPUNKTER FOR NETTOGÆLD FOR NATURGASDISTRI-
BUTIONSSELSKABERNE  

 DGD NGF Nature Energy HMN 

Oprindeligt gældsafviklingstidspunkt 2025 2020 2014 

Nuværende gældsafviklingstidspunkt 2024 2023 2020 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
Note: DGD og NGF Nature Energy har begge først fået forlænget løbetiden på deres annuitet til hhv. 
2026 og 2025, hvorefter de har fået reduceret løbetiden igen til det nuværende gælds-
afviklingstidspunkt. 

 
17. Energitilsynet har tidligere behandlet både sager, hvor selskaberne har 
fået forlænget løbetiden på deres annuiteter, og hvor de har fået reduceret 
løbetiden på annuiteten.  

18. NGF Nature Energy A/S fik forlænget løbetiden fra 2020 til 2025 ved 
afgørelse af 25. april 2006, og DONG Gas Distribution A/S fik forlænget 
annuiteten fra 2025 til 2026 ved afgørelse af 6. januar 2009. Herefter har 
DGD ved afgørelse af 1. maj 2013 fået reduceret løbetiden på deres annui-
tet fra 2026 til 2024, og NGF Nature Energy har ved afgørelse af 28. okto-
ber 2013 fået reduceret løbetiden på deres annuitet til 2023. 

19. Derudover har HMN Gasdistribution af 2 omgange fået forlænget sin 
gældsafviklingsperiode med i alt 6 år – først fra 2014 til 2016 ved afgørelse 
fra Energitilsynet af 31. januar 2011 og senest til 2020 ved sekretariatsafgø-
relse af 21. december 2012.   

DGDS ANMELDELSE 
20. DGD har den 19. december 2014 ansøgt om Energitilsynets godkendel-
ser af:  

1. Ændring af sluttidspunktet for afviklingen af den regulatoriske nettogæld, 
hensættelser til abandonment og indskudskapitalen fra slutår 2024 til 
slutår 2023 

2. Overgang fra et annuitetsbaseret afviklingsprincip til et afviklingsforløb, 
der følger den forventede tilbagegang i selskabets transport af gas over 
perioden (serielignende lån) 
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21. DGD har oplyst, at ændringen ønskes med virkning fra den 1. januar 
2015, samt at DGD ansøger i henhold til § 10, stk. 3, i BEK 1117 af 14. 
oktober 2014. Endelig har DGD oplyst, at afviklingsforløbet er tilrettelagt 
således, at gældsbetalingsandelen af distributionstariffen holdes konstant 
over perioden målt i reale priser. 

22. DGD begrunder blandt andet sin ansøgning med, at der har været et fald 
i transporten af gas i DGDs distributionsnet siden 1999. Den graddagekor-
rigerede transport af gas toppede i 1999, og siden er transporten af gas fal-
det med gennemsnitligt 2,84 pct. om året frem til 2013. 

23. Fortsat fald i transporten af gas vil betyde, at der på længere sigt er en 
mindre mængde naturgas at fordele indtægtsrammen på. Tariffen pr. distri-
bueret m3 gas vil derfor stige. Faldet i transporten af gas vil således gradvist 
øge omkostningerne pr. transporteret m3, hvilket især vil være til ugunst for 
de kunder, der fortsat er tilsluttet nettet på lang sigt.  

24. DGD bemærker, at den fremtidige transport af gas fremover i høj grad 
er afhængig af de politiske tiltag, som skal medvirke til realisering af et 
fossilfrit samfund. Der er efter DGDs vurdering derfor usikkerhed omkring 
den fremtidige transport af gas frem til 2024, og DGD har på den baggrund 
opstillet otte scenarier for, hvordan de forventer, at den fremtidige transport 
af gas kan se ud. 

25. DGDs otte scenarier for distribuerede gasmængder går frem til 2030. 
Nedenfor fremgår navnet på de enkelte kurver i figur 2 med fed skrift, 
hvorefter der er en kort beskrive af indholdet af de enkelte kurver.   

1. Interpolering.  Fortsættelse af historisk udvikling med 2,84 pct. årlig re-
duktion 

2. Interpolering plus øget energisparemål (DSM). Fortsættelse af samme 
udvikling med tillæg af forøgelsen i energispareforpligtelsen i 2015 ift. 
2013 på 3 millioner m3 om året 

3. ENS fremskrivning 2014, pro rata. Energistyrelsens basisfremskrivning 
fra efteråret 2014 ved frozen policy. 

4. ENS fremskrivning 2014, pro rata – korrigeret. Energistyrelsens basis-
fremskrivning ved frozen policy korrigeret i forhold til den nuværende 
Regerings 2035-målsætning om udfasning af fossile brændsler i el- og 
varmeproduktionen. 

5. ENS infrastukturrapport.  Transporten af gas i Energistyrelsens vindsce-
narie i ”Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen” (2014) side 12. 

6. Branchens input til infrastrukturrapport middel . Gasbranchens input 
til Energistyrelsens infrastrukturrapport fra forsommeren 2014 (middel-
skøn) 

7. Lineær afvikling el og varme. Lineær afvikling af gas til el- og varme-
produktion frem til 2035 i overensstemmelse med regeringsgrundlaget fra 
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2011 om fuld dækning af el- og varmeproduktion med vedvarende energi i 
2035. 

8. Midt yderpunkter.  Forløbet, der ligger midt mellem Energistyrelsens 
fremskrivning og lineær afvikling af el og varme.  

 

FIGUR 1 | DGD’S SCENARIER FOR DISTRIBUEREDE MÆNGDER, M 3 GAS 

Kilde: Dong Energy Gas Distribution A/S 
 

26. DGD har oplyst, at de otte ovenstående scenarier angiver spændvidden 
for, hvordan selskabet forventer, at de distribuerede mængder gas i DGDs 
net kan udvikle sig frem til 2030. 

27. DGD har valgt at basere sin ansøgning om ændring af gældsafviklings-
periode på scenarie 5 – Energistyrelsens Infrastrukturrapport, mere præcist 
rapportens såkaldte ”vindscenarie”. Dette scenarie er illustreret ved den 
øverste (lyse-)grønne kurve i figur 1. DGD har lagt vægt på, at dette scena-
rie er opstillet af Energistyrelsen samt, at det efter DGDs vurdering drejer 
sig om et relativt positivt forløb for transporten af gas, som vil medføre en 
mindre initial tarifstigning end de øvrige scenarier.  Scenariet stammer fra 
Energistyrelsens Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050, der illu-
strerer forskellige måder man kan konstruere et fossilfrit/fossiluafhængigt 
2050-system på, og hvor de tilhørende 2035-scenarier skal opfattes som trin 
på vejen mod 2050, som opfylder regeringens 2035-mål om, at el- og var-
meforsyningen i 2035 skal være dækket af vedvarende energi. 

28. Med henblik på at sikre mere stabile tariffer i gældsafviklingsperioden i 
relation til afviklingen af den regulatoriske nettogæld på 2,7 mia. kr. (primo 
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2015-tal) ønsker DGD at omlægge opkrævningen således, at opkrævnin-
gen/afviklingen af gælden over gældsafviklingsperioden falder i takt med 
transporten af gas i det scenarie, som DGD vælger, dvs. at afdragene på 
gælden falder over tid. DGD ønsker derudover at fremrykke slutåret for 
gældsafviklingen fra 2024 til 2023.  

29. DGD anfører, at en omlægning af gældsafviklingsprofilen samt en re-
duktion af afviklingsperioden vil øge tarifferne på kort sigt i starten af den 
reducerede gældsafviklingsperiode, mens der fortsat er et relativt stort antal 
gasforbrugere tilsluttet nettet og en relativ stor omsætning af naturgas. Der 
er dermed flere til at betale gælden på kort sigt. Dette modsvares af en re-
duktion af tarifferne i perioden frem mod det nye gældsafviklingstidspunkt, 
hvor transporten af gas også forventes at være mindre. Efter afslutningen af 
gældsafviklingsperioden vil faldet i tariffen så være mindre end det ellers 
ville have været tilfældet, fordi tariffen inden da vil være lavere. DGD vur-
derer, at dette vil være i forbrugernes interesse, da det forventede høje tarif-
niveau på lang sigt (frem mod det nuværende gældsafviklingstidspunkt i 
2024) vil blive mindre med den ønskede gældsafviklingsprofil og -periode.  

30. DGD har som nævnt valgt at basere sin beregning af gældsafviklings-
forløbet på gasforbrugsscenariet ENS Infrastrukturrapport.  

31. DGD ønsker en afvikling af gælden, hvorved afdraget pr. distribueret 
m3 er fast i hele perioden. Det vil sige, at det samlede afdrag falder i takt 
med det forudsatte fald i den distribuerede mængde gas. DGD ønsker at 
fastsætte de årlige afdrag på gælden således, at afdraget pr. m3 er konstant 
målt i reale priser. En fordeling af restgælden ud på den forventede trans-
port af gas i det valgte scenarie, vil imidlertid alene give et konstant afdrag 
pr. m3 i nominelle priser.  

32. DGD har derfor foretaget en inflationskorrektion ved fastsættelse af 
afdragene. Korrektionen er sket ved, at faldet i transporten af gas er reduce-
ret med 1 pct. årligt, hvormed den samlede transport af gas, som gælden 
skal fordeles på, på sigt er højere end den faktiske transport af gas. Dermed 
er gældsafviklingen pr. m3 lavere med den korrigerede transport af gas, end 
det ville have været tilfældet med anvendelse af den faktisk forventede 
transport af gas. Til gengæld ganges det lidt lavere afdrag pr. m3 på en 
transport af gas, der falder med en mindre kadence, og dermed på sigt er 
lidt højere. Samlet set giver dette et lavere årligt afdrag på gælden til at star-
te med end med anvendelse af den faktisk forventede udvikling i transpor-
ten af gas, men til gengæld bliver udviklingen i tariffen lidt fladere. Af-
dragsprofilen er således lidt fladere ved DGDs korrektion, end det ville 
have været tilfældet ved en direkte anvendelse af det valgte scenarie for 
transporten af gas.  
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33. Den lidt fladere afdragsprofil svarer ifølge DGD til en fastholdelse af 
tariffen til afdrag af nettogælden pr. m3 i reale termer fra 2015 og frem.  

34. I nedenstående tabel 2 fremgår afdragsprofilen på DGDs nettogæld med 
det nuværende og det foreslåede forløb. 

TABEL 2 | AFDRAGSPROFIL FOR DGDS NETTOGÆLD MED NUVÆRENDE OG FO-
RESLÅET PROFIL  

Mio. kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Afdrag, annuitetslån 234 242 249 257 265 274 282 291 300 310

Afdrag, ny profil 319 314 310 305 300 296 291 287 283 -

Kilde: DGD og Sekretariatet for Energitilsynet 

35. Det ses af tabel 2, at ændringen af afdragsprofilen til den af DGD øn-
skede afdragsprofil vil vende udviklingen i afdragene fra at være stigende 
frem til gældsafviklingstidspunktet til at være faldende og dermed i højere 
grad at være i tråd med den faldende transport af gas. 

36. Som nævnt må en ændring af afdragsprofilen og afslutningsåret for af-
viklingen af nettogælden, ikke foranledige en højere gennemsnitlig tarif i 
kr./m3 end det maksimum, der må forudses ved afslutningen af den oprinde-
lige gældsafviklingsperiode set i lyset af underbyggede prognoser for den 
fremtidige forventede transport af naturgas. For at finde den gennemsnitlige 
tarif pr. m3 er det nødvendigt at kende indtægtsrammen og udvikling i (den 
forventede) transport af naturgas.  

37. DGD har derfor estimeret indtægtsrammerne i årene frem til afslutnin-
gen af den nuværende gældsafviklingsperiode, dvs. 2024. De estimerede 
indtægtsrammer fordeles på den faktiske forventede udvikling i transporten 
af gas i det valgte scenarie for at finde den samlede gennemsnitlige tarif pr. 
m3. 

38. DGD har derudover anvendt følgende forudsætninger i deres beregnin-
ger af indtægtsrammerne: 

o Renten på nettogælden er i hele perioden den udmeldte re-
gulatoriske rente herfor for 2015 på 3,15 pct.   

o Forrentning og afskrivninger på nyinvesteringer er baseret 
på DGDs investeringsprogram 

o § 7 omkostninger (driftsomkostninger) er baseret på en pris-
fremskrivning, der opvejes af effektiviseringer, hvilket in-
debærer, at omkostningen fastholdes på det nominelle 2014 
niveau i hele perioden 
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o § 13 omkostninger (omkostninger til myndighedspålagte 
udgifter samt nettab) forventes at følge inflationen 

o Forrentningssatsen for nyinvesteringer og nettoomsætnings-
formue sættes i hele perioden til den WACC som Energitil-
synet har fastsat for DGD i 2014-2017, dvs. 3,63 pct.1 

o Forrentning af nettoomsætningsformuen holdes på et nomi-
nelt 2014-niveau i hele perioden, fordi denne er af meget 
begrænset betydning 

o Afdrag og forrentning af den regulatoriske nettogæld er va-
rieret i forhold til de valgte scenarier for den forventede 
transport af gas 

o Omkostninger til energispareaktiviteter holdes ude af be-
regningerne 
 

39. DGD har i deres anmeldelse oplyst, at der vil ske en udvikling i af-
skrivninger og forrentning af nyinvesteringer, hvor afskrivningerne stiger 
fra 21 mio. i 2014 til 47 mio. i 2024, og hvor forrentningen stiger fra 12 
mio. kr. i 2014 til 26 mio. kr. i 2024, og det er disse, der er anvendt i DGDs 
beregninger af indtægtsrammen. Udviklingen kan ses af tabel 3. 

TABEL 3 | UDVIKLING I FORRENTNING OG AFSKRIVNINGER VEDR. NYINVESTE-
RINGER FOR DGD 

Mio. kr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Afskrivninger 21 25 29 31 33 34 40 42 43 45 47

Forrentning 12 14 19 20 22 23 23 24 26 26 26

Kilde: Dong Gas Distribution 
Note: DGD har efterfølgende i mail af 5. februar 2015 fremsendt en investeringsplan, der ifølge sekre-
tariatets beregninger foranlediger en lidt lavere forrentning fra 2016 og frem, og som topper med 21 
mio. kr. i 2022-2024. 

40. I nedenstående tabel 4 fremgår DGDs beregninger af indtægtsrammer 
og gennemsnitlige tariffer ud fra gasforbruget i Energistyrelsens Infrastruk-
turrapport (vindscenariet) med og uden den ansøgte ændring af gældsafvik-
lingen.  

 
1 Fastsættelsen af WACC’en for DGD er påklaget til Energiklagenævnet, som har hjemvist fastsættelsen til 

fornyet vurdering i Energitilsynet. 
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TABEL 4 | UDVIKLING I INDTÆGTSRAMMER OG TARIFFER, FORSKELLIG GÆLDS-

AFVIKLING 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Indtægtsramme, Annuitetslån, mio. kr 562 572 576 581 583 590 593 596 598 601 280 

Tarif, Annuitetslån, kr./m3 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98 1,01 1,04 1,08 1,11 0,53 

Indtægtsramme, ny afvikling, mio. kr 647 642 631 622 609 602 592 582 571 281 280 

Tarif, ny afvikling, kr./m3 0,95 0,97 0,97 0,98 0,99 1,0 1,01 1,02 1,02 0,52 0,53 

Kilde: Dong Gas Distribution A/S 

41. Udviklingen i tarifferne er illustreret i nedenstående figur 3. 

FIGUR 2 | UDVIKLING I TARIFFER 2015-2026 AFHÆNGIG AF GÆLDSAFVIKLING 

Kilde: Dong Gas Distribution 

42. Det ses af figur 2, at den nye gældafviklingsprofil efter DGDs bereg-
ninger indledende i 2015 giver et hop i tarifferne fra 0,83 til 0,95 kr. pr. m3, 
men at der derefter er en mere afdæmpet tarifudvikling i forhold til den 
nuværende annuitet, og at tarifferne med den nye afvikling på intet tids-
punkt når topniveauet for annuiteten. 

43. DGD oplyser, at transporten af gas må forventes i en vis grad at udvikle 
sig anderledes end forudsat, og at tarifferne løbende vil blive korrigeret i 
overensstemmelse med indtægtsrammen og den faktiske transporterede 
mængde gas. DGD har uddybet dette med, at afvigelser i transporten af gas 
vil medføre over-/underdækninger og derfor også korrektioner af tarifni-
veauet, lige som tarifferne i dag løbende korrigeres som følge af akkumule-
rede over-/underdækninger. Derudover vil vejrliget kunne variere, samt til- 
og afgang af kunder vil givetvis udvikle sig anderledes end forudsat, hvilket 
kan medføre ændringer i transporten af naturgas i forhold til de opstillede 
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prognoser. Ændringer i de øvrige forudsætninger er nogle, der kommer til 
udtryk i de endelige korrigerede indtægtsrammer.  

44. DGD har på baggrund af restgælden og transporten af gas i det valgte 
scenarie fastlagt et ydelsesforløb, hvor det årlige afdrag lægges fast indtil 
2023, men hvor den samlede ydelse vil variere med den regulatoriske rente. 
Den regulatoriske rente vedrører renten på nettogælden, og denne rente 
bliver ændret årligt og udmeldt af Sekretariatet for Energitilsynet. Der vil 
således være udsving i årets ydelse fra år til år på grund af ændringer i den 
regulatoriske rente, hvis ydelsesforløbet bliver ændret til et serielignende 
lån, ligesom det også er tilfældet for den nuværende annuitet.  

45. DGD oplyser desuden, at modtagne kompensationsbetalinger i forbin-
delse med naturgaskunders overgang til fjernvarme, jf. indtægtsrammebe-
kendtgørelsens § 14, stk. 1,vil blive anvendt til ekstraordinære afdrag på 
nettogælden i det år, hvor de modtages. Dermed vil det endelige afdrag i 
2023 reduceres svarende til de modtagne kompensationsbetalinger.  

HØRING 
46. Et udkast til afgørelse blev sendt i høring hos DGD den 18. februar 
2015, og DGD afgav høringssvar d. 24. februar 2015.  

47. Høringssvaret indeholdt tilkendegivelse af, at DGD i de årlige regule-
ringsregnskaber vil redegøre for anvendelsen af modtagne kompensations-
beløb herunder påvirkningen af hovedstol og afdrag i det sidste år af gælds-
afviklingsperioden. 

48. Herudover indeholdt høringssvaret et forslag til præcisering af et for-
hold i sagsfremstillingen, som er inddraget i udarbejdelsen heraf. 
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LOVGRUNDLAG 

49. Energistyrelsen udstedte den 14. oktober 2014 en ny bekendtgørelse om 
indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber 
(BEK nr. 1117/2014) og ændringsbekendtgørelse hertil (BEK 1169/2014). 
Denne bekendtgørelse åbner blandt andet mulighed for, at distributionssel-
skaberne med Energitilsynets godkendelse kan benytte et andet ydelsesfor-
løb end annuitet, fx et serielån, og en anden løbetid for opkrævningen af 
nettogælden end tidligere anmeldt til Energitilsynet (§ 10, stk. 3 og 4). 

 
− §10: 

Afdrag og forrentning af nettogæld samt regenerering og forrentning af indskudskapital pr. den 
31. december 2004, jf. § 6, nr. 2, beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, hensæt-
telser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance med start 
den 1. januar 2005. I det omfang udlån til naturgasforbrugere ikke er optaget i balancen som om-
sætningsaktiver, beregnes annuiteten dog på summen af nettogælden, hensættelser til aban-
donment og indskudskapitalen fratrukket disse udlån. 
  
Stk. 2. Selskaberne har senest den 15. februar 2005 anmeldt den løbetid, de ønsker at anvende 
på annuiteten, jf. stk. 1, til Energitilsynet. Løbetiden strækker sig som minimum fra den 1. januar 
2005 til den 31. december 2014 og opgøres i hele kalenderår. 
  
Stk. 3. Såfremt et selskab på et senere tidspunkt ønsker at benytte et andet ydelsesforløb end 
annuitetsprincippet, f.eks. serielån, eller en anden løbetid for afvikling af nettogælden, end sel-
skabet har anmeldt efter stk. 2, skal ændringen anmeldes til Energitilsynets godkendelse. En 
ændring af ydelsesforløb eller løbetid godkendes, såfremt selskabet kan sandsynliggøre, at æn-
dringen på ethvert tidspunkt i gældsafviklingsperioden fører til en lavere gennemsnitlig tarif målt i 
kr. pr. kubikmeter end det maksimum, der må forudses ved afslutningen af den oprindelige 
gældsafviklingsperiode uden ændring af ydelsesforløb eller løbetid, set i lyset af den fremtidige 
forventede transport af naturgas. Ændringen kan på kort sigt føre til en højere gennemsnitlig tarif 
end før ændringen. Ændringen vil have virkning for det efterfølgende reguleringsår. 
  
Stk. 4. Selskabet begrunder sin forventede fremtidige afsætning af naturgas ud fra konkrete mar-
kedsmæssige og politiske rammevilkår, f.eks. Energistyrelsens prognoser for energiforbruget, 
underbyggede prognoser fra gassektoren eller politiske aftaler af betydning for naturgasforbru-
gets udvikling. Energitilsynet kan afvise uunderbyggede forventninger til den fremtidige naturgas-
afsætning. 
  
Stk. 5. Energitilsynet fastsætter rentesatsen, der anvendes ved beregning af annuiteten, jf. stk. 1. 
Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente fastsat af Energitilsynet 
samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. 
  
Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 5 fastsættes rentesatsen for den del af gælden, der er omfat-
tet af fastrenteaftaler indgået mellem staten og henholdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S 
og Naturgas Midt-Nord I/S for perioden fra 2006 til 2010 i overensstemmelse med disse aftaler. 
  
Stk.7. Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt ved fastsættelsen af 
rentesatsen efter stk. 5 og 6. 
  
Stk. 8. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre rentesatsen med virkning for den reste-
rende del af perioden omtalt i stk. 2 som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund 
for fastsættelsen af satsen, jf. stk. 5. Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i rentesat-
sen. 
  
Stk. 9. For perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 reduceres annuiteten med 
et beløb svarende til den del af annuiteten, der medgår til forrentning af indskudskapitalen. 
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− § 6 HANDLER OM DE ELEMENTER, SOM EN INDTÆGTSRAMME E R OPBYGGET AF. § 7 

OG § 13 HANDLER OM NOGLE AF DE OMKOSTNINGER, SOM IN DGÅR I DENNE IND-

TÆGTSRAMME 
 
§ 6. Indtægtsrammen består af summen af følgende beløb: 
  
1) En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger og af-
skrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved 
aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, jf. §§ 7-9. 
 2) Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld samt forrentning og regenerering af indskuds-
kapital pr. den 31. december 2004, jf. § 10. 
 3) Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved 
aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, jf. §§ 11 og 12. 
 4) Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter, jf. § 13. 
 5) Et beløb til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 19, stk. 3. 

 
§ 7. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostnin-
ger, jf. § 6, nr. 1, fastsættes som selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i de tre før-
ste år af den foregående reguleringsperiode og det fjerde år af reguleringsperioden forud for den 
foregående reguleringsperiode. 
[…] 

 
§ 13. Nedenstående omkostninger indregnes i indtægtsrammerne med de af selskabet budgette-
rede størrelser: 
  
1) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til § 30, stk. 2, og § 44, stk. 1, i lov om natur-
gasforsyning. 
 2) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 
forbindelse med vand- og afløbsledninger. 
 3) Omkostninger ved nettab. 

 
− § 14 HANDLER OM BEHANDLINGEN AF KOMPENSATIONSBELØB 

§ 14. Beløb, der modtages som kompensation for manglende fremtidige indtægter, samt beløb 
der modtages ved afhændelse af anlægsaktiver anskaffet før den 1. januar 2005, anvendes til 
ekstraordinær nedbringelse af selskabets nettogæld i det regnskabsår, hvor kompensationen 
modtages, jf. dog stk. 2. Sådanne beløb indgår ikke i opgørelsen af selskabets indtægter, jf. § 3, 
stk. 1. 
  
Stk. 2. Beløb, der modtages ved afhændelse af aktiver, der medfører fremtidige øgede driftsom-
kostninger, herunder f.eks. fremtidige huslejeudgifter eller leasingomkostninger, indtægtsføres 
over samme periode, som de forventede fremtidige driftsomkostninger. 

 
− IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSE  

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. oktober 2014. 
  
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1401 af 14. december 2009 om indtægtsrammer og 
åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber. 
  
Stk. 3. Sager vedrørende regnskabsårene 2005-09 behandles af Energitilsynet eller Energiklage-
nævnet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005 om indtægtsrammer og åb-
ningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber. 
  
Stk. 4. Sager vedrørende regnskabsårene 2010-13 behandles af Energitilsynet eller Energiklage-
nævnet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1401 af 14. december 2009 om indtægtsrammer og 
åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber. 

 
50. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om indtægtsrammer og 
åbningsbalance for naturgasdistributionsselskaber nr. 1169 af 3. november 
2014 vedr. ikrafttrædelsesbestemmelse 
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I § 34 indsættes som stk. 5: 
  
Stk. 5. Sager vedrørende regnskabsåret 2014 behandles for så vidt angår perioden fra 1. januar 
2014 til 15. oktober 2014 af Energitilsynet eller Energiklagenævnet efter reglerne i bekendtgørel-
se nr. 1401 af 14. december 2009 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributi-
onsselskaber, hvorefter bekendtgørelse nr. 1117 af 14. oktober 2014 om bekendtgørelse om ind-
tægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber finder anvendelse. 

 
 
51. Uddrag af bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 
(BEK nr. 1354 af 12/12/2014) 

§ 9. Hvis distributionsselskabet agter at foretage væsentlige ændringer i tariffer, vilkår eller geby-
rer til ugunst for forbrugeren, skal den berørte forbruger have et forudgående varsel på mindst 3 
måneder. Ændringer i skatter, afgifter og lignende kan dog gennemføres uden varsel. Varslet skal 
gives i et klart og forståeligt sprog ved anvendelse af e-mail, faktura eller lignende individuel 
kommunikation. 
  
Stk. 2. Ved væsentlige ændringer forstås ændringer i eksisterende tariffer eller gebyrer, som for-
højer det berørte priselement med 10 pct. eller mere og som samtidig forhøjer den samlede beta-
ling med mindst 40 kr. pr. måned inklusiv moms, ændringer i leveringsbetingelser og kontraktbe-
tingelser, nye gebyrer og vilkår samt ændringer af enhedspriser i aftaler om fast tarif og ændrin-
ger af prisberegningsgrundlaget i aftaler om variabel tarif. 
  
§ 10. Ved tarifnedsættelser og andre ændringer til gunst for forbrugeren er der ikke krav om var-
sel. 
  
Stk. 2. Ved midlertidige kortvarige nedsættelser af prisen for distributionsselskabets ydelser, hvor 
prisen efterfølgende sættes op til det hidtidige beløb, er der ikke krav om varsel. 
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BEGRUNDELSE 

52. DGD har ansøgt om Energitilsynets godkendelse af:  

- Ændring af afviklingen af den regulatoriske nettogæld, hensættelser 
til abandonment og indskudskapitalen fra slutår 2024 til slutår 2023 

- Overgang fra et annuitetsbaseret afviklingsprincip til et afviklings-
forløb, der følger den forventede tilbagegang i selskabets transport 
af gas over perioden (serielån) 

53. Det fremgår af § 10, stk. 3 i BEK 1117/2014, at en ændring af ydelses-
forløb eller løbetid kan godkendes, såfremt selskabet kan sandsynliggøre, at 
ændringen på ethvert tidspunkt i gældsafviklingsperioden fører til en lavere 
gennemsnitlig tarif målt i kr. pr. m3 end det maksimum, der må forudses 
ved afslutningen af den oprindelige gældsafviklingsperiode uden ændring 
af ydelsesforløb eller løbetid, set i lyset af den fremtidige forventede trans-
port af naturgas. Sekretariatet bemærker, at ændringen ifølge bekendtgørel-
sen først vil have virkning for det efterfølgende reguleringsår, og at DGD 
har fremsendt sin ansøgning rettidigt i forhold til, at ændringen kan få virk-
ning fra 2015. 

54. I det følgende foretages først en vurdering af de markedsmæssige og 
politiske rammevilkår, som DGD har lagt til grund for sine beregninger af 
tarifferne i gældsafviklingsperioden, hvorefter der foretages en økonomisk 
vurdering af DGDs beregninger af tarifudviklingen.  

1) MARKEDSMÆSSIGE OG POLITISKE RAMMEVILKÅR 
55. DGD skal begrunde sin forventede fremtidige transport af naturgas ud 
fra konkrete markedsmæssige og politiske rammevilkår, jf. § 10, stk. 4 i 
indtægtsrammebekendtgørelse 1117/2014. Der nævnes i bestemmelsen, at 
dette eksempelvis kunne være Energistyrelsens prognoser for energiforbru-
get, underbyggede prognoser fra gassektoren eller politiske aftaler af be-
tydning for naturgasforbrugets udvikling. Energitilsynet har mulighed for at 
afvise uunderbyggede forventninger til den fremtidige transport af naturgas.  

56. Den nuværende regerings langsigtede politiske mål er en omstilling til 
et dansk energi- og transportsystem, der i 2050 er 100 pct. baseret på ved-
varende energi2. Derudover har den nuværende regering en målsætning om, 
at el- og varmeforsyningen i 2035 skal være dækket af vedvarende energi, 

 
2 Beskrivelse af den nuværende regerings politiske målsætninger på energiområdet findes på Energistyrelsens 

hjemmeside under faneblade � politik � dansk klima- og energipolitik � regeringens klima- og energipolitik 
� vores energi  

Link: http://www.ens.dk/politik/dansk-klima-energipolitik/regeringens-klima-energipolitik/vores-energi 
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som er en delmålsætning for at nå det langsigtede politiske mål om et fos-
silfrit energi- og transportsystem i 2050.  

57. I forhold til politiske rammevilkår, vurderer sekretariatet, at det er rime-
ligt, at DGD har bygget sin ansøgning op omkring den nuværende regerings 
målsætning om, at el- og varmeforbruget i 2035 skal dækkes af vedvarende 
energi, idet dette på nuværende tidspunkt synes at være det politiske ram-
mevilkår, der er at forholde sig til. Denne politiske målsætning må forven-
tes at medføre et faldende naturgasforbrug, idet der blandt andet skal findes 
en anden opvarmningsform end individuelle naturgasfyr. De individuelle 
naturgasfyr (villakunder) aftager cirka ¼ af det samlede naturgasforbrug i 
Danmark, men disse villakunder udgør cirka halvdelen af DGDs omsæt-
ning. Det vil således være en stor del af DGDs nuværende omsætning som 
forsvinder, hvis den nuværende regerings 2035-målsætning skal indfries. 
Samlet finder sekretariatet det ikke urimeligt, at DGD har baseret sin an-
søgning på regeringens 2035-målsætning. 

58. DGD nævner i sin ansøgning flere forskellige scenarier for transporten 
af naturgas, herunder tre scenarier, som er udarbejdet af Energistyrelsen. 
Indtægtsrammebekendtgørelsen nævner Energistyrelsens prognoser som en 
mulig kilde til at begrunde den forventede transport af naturgas. Der er 
imidlertid ikke ifølge sekretariatets kendskab udarbejdet faktiske prognoser 
vedrørende det fremtidige gasforbrug, men sekretariatet vurderer, at Ener-
gistyrelsens forskellige scenarier omkring det forventede gasforbrug kan 
være rimelig indikatorer for, hvordan udviklingen i transporten af naturgas 
kan komme til at se ud. Sekretariatet vurderer derfor, at de scenarier, som er 
fastlagt af Energistyrelsen, er en mulig vej at nå til den nuværende rege-
rings målsætning om, at el- og varmeforbruget i 2035 skal være dækket af 
vedvarende energi.  

59. DGD har valgt at basere sin ansøgning på et af de scenarier, som er ud-
arbejdet af Energistyrelsen. Det drejer sig om et af de scenarier, der er ana-
lyseret i Energistyrelsens Infrastrukturrapport (vindscenariet). Dette scena-
rie stammer fra Energistyrelsens Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 
2050, der illustrerer forskellige måder man kan konstruere et fossil-
frit/fossiluafhængigt 2050-system på, og hvor de tilhørende 2035-scenarier 
skal opfattes som trin på vejen mod 2050, som opfylder regeringens 2035-
mål. Der er endnu ikke fra politisk hold valgt en vej henimod et fossilfrit 
2050-system. DGD har lagt vægt på, at scenariet ligger i den høje ende af 
Energistyrelsens skøn, da gasforbruget er højere i 2035 end i de andre sce-
narier (biogas), som er udarbejdet af Energistyrelsen. DGD har indregnet, at 
alle VE-gasser i vindscenariet indføres i distributionsnettet. Sekretariatet 
hæfter sig ved, at Energistyrelsens Infrastrukturrapport (vindscenariet) lig-
ger i midten af de 8 scenarier, som DGD har anført. Sekretariatet lægger 
vægt på, at dette scenarie indebærer et forholdsvis konservativt skøn for 
faldet i transporten af gas frem mod sluttidspunktet for gældsafviklingen. 
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Sekretariatet har desuden som nævnt ikke kendskab til andre relevante stu-
dier/scenarier med prognoser for transporten af gas. Sekretariatet finder det 
derfor ikke urimeligt, at DGD baserer sin ansøgning på scenariet i Energi-
styrelsens Infrastrukturrapport (vindscenarie).  

60. Samlet vurderer sekretariatet, at DGD har indsendt en ansøgning om 
ændring af gældsafviklingsperioden, som er underbygget på baggrund af de 
aktuelle politiske målsætninger i form af 2035-måltsætningen samt Energi-
styrelsens scenarier for gasforbruget. Sekretariatet kan som nævnt afvise 
uunderbyggede forventninger til den fremtidige transport af gas, jf. § 10, 
stk. 4, men sekretariatet finder ikke, at det er tilfældet med DGDs ansøg-
ning.  

2) ØKONOMISK VURDERING AF UDVIKLINGEN I TARIFFERNE 
61. DGD skal i henhold til § 10, stk. 3, sandsynliggøre, at tariffen på ethvert 
tidspunkt i gældsafviklingsperioden fører til en lavere gennemsnitlig tarif 
målt i kr. pr. kubikmeter end det maksimum, der må forudses ved afslutnin-
gen af den oprindelige gældsafviklingsperiode uden ændring af ydelsesfor-
løb eller løbetid, set i lyset af den fremtidige forventede transport af natur-
gas. 

62. DGD har i sin ansøgning beregnet tarifudviklingen under en række for-
udsætninger, jf. sagsfremstillingen. Sekretariatet for Energitilsynet har en 
række forbehold og bemærkninger i forhold til de af DGD valgte forudsæt-
ninger. 

63. DGDs metode til at sikre en stabil tarif pr. m3 vedr. nettogælden i reale 
termer via en korrektion af den forventede transport af gas til brug for fast-
sættelsen af det årlige afdrag på gælden, jf. afsnit 23, er at betragte som en 
tilnærmet metode til at sikre inflationskorrektion af tariffen til afdrag på 
nettogælden. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker dog også, at be-
kendtgørelsen alene dels indeholder bestemmelser om, at DGD skal kunne 
sandsynliggøre den forventede fremtidige transport af gas, hvilket jf. oven-
stående vurdering er sket, og dels at det nye tarifniveau skal holde sig under 
det hidtidige forventede maksimum, hvilket vurderes nedenfor. DGD har 
således i henhold til bekendtgørelsen frie rammer til selv at fastlægge deres 
gældsafviklingsprofil så længe førnævnte kriterier er opfyldt. Sekretariatet 
for Energitilsynet finder imidlertid også DGDs korrektion til sikring en 
stabil tarif vedr. nettogælden i reale termer fornuftig.  

64. Forrentning og afskrivninger på nyinvesteringer er baseret på DGDs 
investeringsprogram, som oplyst af DGD ved anmeldelsen og i mail af 5. 
februar 2015, hvorved investeringer og afskrivninger er relativt markant 
stigende frem mod afslutningen af gældsafviklingsperioden i forhold til i 
dag, hvilket fremgår af tabel 3. Baggrunden for stigningen er, at DGD dels 
står overfor renoveringer af M/R-stationer over en længere periode, som 



ENERGITILSYNET | ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 

 

Side 19/25 

følge af, at disse er opført fra start 1980’erne til start 1990’eren, og som 
med en standardlevetid for M/R-stationerne på ca. 35 år er ved at være ud-
tjent. Dels står DGD efter det oplyste overfor løbende reinvesteringer i for-
delingsnet og stikledninger af et øget omfang i forhold til tidligere. Sekreta-
riatet for Energitilsynet finder det således dokumenteret, at DGD står over-
for stigninger i investeringer og afskrivninger, som skal inddrages i bereg-
ningerne i indtægtsrammerne. 

65. DGD har i sine beregninger af § 7-omkostninger (driftsomkostninger) 
baseret sig på en prisfremskrivning, hvorved effektiviseringer opvejes af 
prisudviklingen, hvilket indebærer, at omkostningen fastholdes på det no-
minelle 2014 niveau i hele perioden. Sekretariatet for Energitilsynet er ikke 
enig i denne forudsætning, i hvert fald ikke for indeværende reguleringspe-
riode, der slutter i 2017, idet DGD i denne reguleringsperiode er pålagt et 
effektiviseringskrav på 2,05 pct., og prisudviklingen ikke på nuværende 
tidspunkt synes have dette niveau. Sekretariatet for Energitilsynet har i ste-
det valgt at anvende den skønnede prisudvikling i De Økonomiske Råds 
konjunkturvurdering fra september 20143, som dog alene giver skøn for 
årene 2014, 2015 og 2016, hvor prisudviklingen er skønnet til 0,7 pct. i 
2014, 1,3 pct. i 2015 og 1,7 pct. i 2016, fordi det efter sekretariatets vurde-
ring giver et mere realistisk billede af inflationen i de førstkommende år. I 
de efterfølgende år har Sekretariatet for Energitilsynet ikke noget bedre 
grundlag at vurdere inflationen ud fra end DGDs bud, og inflationen fast-
sættes herefter til 1 pct., som i øvrigt anvendt af DGD. Efter den indevæ-
rende reguleringsperiodes udløb i 2017, forudsætter Sekretariatet for Ener-
gitilsynet desuden, ligesom DGD, at effektiviseringskravet svarer til pris-
udviklingen, hvormed § 7-omkostningerne fastholdes på et nogenlunde 
konstant 2017-niveau. 

66. DGD har i sine beregninger forudsat, at § 13 omkostninger (omkostnin-
ger til myndighedspålagte udgifter samt nettab) forventes at følge inflatio-
nen, men DGD har forudsat en inflation i hele perioden på 1 pct. Sekretaria-
tet for Energitilsynet anvender også her den skønnede inflation i De Øko-
nomiske Råds konjunkturvurdering til og med 2016, og 1 pct. derefter. 

67. DGD har i sine beregninger valgt at fastholde forrentning af nettoom-
sætningsformuen på et nominelt 2014-niveau i hele perioden, fordi denne er 
af meget begrænset betydning, og kun varierer lidt. Sekretariatet for Energi-
tilsynet er ikke som sådan uenig i denne forudsætning, som følge af en i 
forhold til den samlede indtægtsramme meget begrænset variation i forrent-
ningen af nettoomsætningsformuen fra år til år. Sekretariatet for Energitil-
synet har dog i sine beregninger af principielle årsager valgt en årlig genbe-
regning af forrentning af nettoomsætningsformuen, fordi denne forrentning 

 
3 De Økonomiske Råd, Konjunkturvurdering, Dansk økonomi, efterår 2014, d. 22. september 2014. 
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trods alt varierer lidt med størrelsen af indtægtsrammen, idet nettoomsæt-
ningsformuen udgør en fast andel af indtægtsrammen. 

68. For så vidt angår de restende forudsætninger i DGDs beregninger er 
sekretariatet enig, dvs. at følgende forudsætninger anvendes; 

o Renten på nettogælden er i hele perioden den udmeldte re-
gulatoriske rente herfor for 2015 på 3,15 pct.   

o Forrentningssatsen for nyinvesteringer og nettoomsætnings-
formue sættes i hele perioden til den WACC som Energitil-
synet har fastsat for DGD i 2014-2017, dvs. 3,63 pct.4 

o Afdrag og forrentning af den regulatoriske nettogæld er va-
rieret i forhold til de valgte scenarier for transporten af gas. 

o Omkostninger til energispareaktiviteter holdes ude af be-
regningerne 

69. Samlet set har Sekretariatet for Energitilsynet anvendt de forudsætnin-
ger, der fremgår af boks 1. 

 
4 EKN har hjemvist fastsættelsen af WACC’en til fornyet behandling i Energitilsynet, men der er ikke på nuvæ-

rende tidspunkt truffet ny afgørelse. 
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BOKS 1 | ANVENDTE FORUDSÆTNINGER I BEREGNINGER AF INDTÆGTS-
RAMMERNE 

Omkostningsramme: 

• Gennemsnitlige driftsomkostninger fastsættes som grundlaget for de korrigere-

de indtægtsrammer i 2010-2013, pris- og lønkorrigeret til hvert af de respektive år. 

• Det antages, at de årlige pris- og lønændringerne i 2014-2016 svarer til den af 

De økonomiske Råd skønnede forbrugerprisudvikling, og derefter er 1 pct. årligt.  

• Forventede afskrivninger fastsættes i henhold til DGDs investeringsprogram. 

• Effektiviseringskravet for reguleringsperioden 2014-2017 på 2,05 pct. anven-

des i denne periode, derefter anvendes et effektiviseringskrav på 1 pct. svarende til den for-

ventede inflation. 

 

Forrentning og afdrag på nettogæld: 

• Renten på nettogælden er i hele perioden den udmeldte regulatoriske rente 

herfor for 2015 på 3,15 pct.   

• Afdrag og forrentning af den regulatoriske nettogæld er varieret i forhold til 

gældsafviklingsprofilen (hhv. annuitet og fast afdrag pr. afsat m3). 

 

Nyinvesteringer og nettoomsætningsformue: 

• Forrentningsgrundlag fastsættes i henhold til DGDs investeringsprogram frem-

sendt d. 5. februar 2015. 

• Forrentningssatsen er i hele perioden fastsat til 3,63 pct., som er den fastsatte 

WACC for DGD for 2014-2017 

 

Pålagte omkostninger (såkaldte § 13-omkostninger): 

• 2013-omkostninger inflationskorrigeres årligt i 2014-2025 – i 2014-2016 med 

De økonomiske Råds skønnede forbrugerprisudvikling og derefter med 1 pct. årligt. 

 
 
 
70. På baggrund af ovenstående forudsætninger har Sekretariatet for Ener-
gitilsynet estimeret nedenstående indtægtsrammer for perioden 2015-2025, 
jf. nedenstående tabel 5.  

TABEL 5 | INDTÆGTSRAMMER I 2015-2025 AFHÆNGIG AF GÆLDSAFVIKLINGS -
PROFIL, LØBENDE PRISER  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Indtægtsramme, Annuitetslån, mio. kr 562 561 569 573 578 579 587 588 591 596 655 272 

Indtægtsramme, ny afvikling, mio. kr 562 646 639 628 619 606 600 587 577 568 273 272 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

71. Udviklingen i de estimerede indtægtsrammer med sekretariatets forud-
sætninger viser, hvorledes den af DGD ønskede ændring af afdragsprofil 
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for nettogælden samt reduktion af gældens løbetid medfører en øget stig-
ning i indtægtsrammerne fra 2014 til 2015. Beregningerne viser dog også, 
at udviklingen i indtægtsrammen efterfølgende vil være i nedadgående ret-
ning, i modsætning til den stigende profil der vil være med den nuværende 
gældsafviklingsprofil. Med en faldende transport af gas betyder det, at den 
gennemsnitlige tarif pr. m3 hen mod afslutningen af gældsafviklingsperio-
den vil være højere med den nuværende gældsafviklingsprofil end med den 
af DGD foreslående gældsafviklingsprofil. Der vil således være tale om en 
fremrykning af stigninger i tariffen – og stigningen fra 2021 og fremefter 
vil være mindre end ved den nuværende gældsafvikling. 

72. Af nedenstående tabel 6 fremgår udviklingen i den gennemsnitlige tarif 
under forudsætning af det valgte scenario for transporten af gas og de esti-
merede indtægtsrammer i tabel 5. 

TABEL 6 | UDVIKLINGEN I TARIFFERNE MED NUVÆRENDE OG FORESLÅET 
GÆLDSAFVIKLING, LØBENDE PRISER  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Tarif, Annuitetslån, kr./m3 0,82 0,86 0,88 0,91 0,94 0,98 1,00 1,04 1,07 1,10 0,51 

Tarif, ny afvikling, kr./m3 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 1,00 1,00 1,01 1,02 0,50 0,51 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

73. Det ses af tabel 6, at tarifferne ved en fortsættelse af den nuværende 
gældsafvikling med annuitetslån vil være stigende med ca. 3-4 øre pr. m3 
pr. år frem til et topniveau i 2024 på 1,10 kr. pr. m3. Ved ændring af gælds-
afviklingsprofilen til den af DGD foreslåede, vil der indledningsvist forven-
tes at ske et hop i den gennemsnitlige tarif, men derefter vil der ske en mere 
afdæmpet udvikling i tarifferne frem mod et topniveau i 2023 på 1,02 kr. 
pr. m3. Topniveauet for den gennemsnitlige tarif vil altså på trods af reduk-
tionen af gældsafviklingen med et år være lavere med den ændrede gælds-
afviklingsprofil end med den eksisterende gældsafvikling ved annuitet og 
afslutningsår i 2024. En husholdning i et enfamlieshus bruger typisk 1.700 
m3 gas om året. En stigning i den gennemsnitlige tarif i 2015 fra 0,83 kr. pr. 
m3 til 0,96 kr. pr. m3 svarer til en stigning på 15 pct. Antages det, at alle 
tariftrin i DGDs bloktarif stiger ens med disse 15 pct. vil en typisk hushold-
ning opleve en samlet årlig stigning på ca. 356 kr. ekskl. moms, svarende til 
ca. 445 kr. inkl. moms i forhold til DGDs nuværende tarifniveau. 

74. Sekretariatet indstiller på den baggrund til Energitilsynet, at ændringen 
af DGDs gældsafviklingsperiode og overgang til ny gældsafviklingsprofil 
godkendes i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 3.  
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DGD’s mulighed for justeringer af tarifferne som følge af ændringer i af-
dragsrenten og modtagne kompensationsbeløb 

75. DGD ønsker, at afdragene lægges fast i hele perioden, hvorved den 
samlede ydelse til indregning i indtægtsrammen alene vil variere med de 
årlige justeringer af tarifferne som følge af ændringer i den regulatoriske 
rente, som årligt udmeldes af Sekretariatet for Energitilsynet. I det omfang 
DGD modtager kompensationsbetalinger i forbindelse med naturgaskun-
ders overgang til fjernvarme, vil disse kompensationer blive anvendt som 
ekstraordinære afdrag i det år, hvor de modtages, jf. § 14, stk. 1 BEK 
1117/2014. Modtagne kompensationsbeløb vil således medføre, at hoved-
stolen det efterfølgende år vil blive lavere end forudsat i det anmeldte sce-
narie, og dermed vil det påvirke den forudsatte afdragsprofil. Det endelige 
afdrag i 2023 vil derfor ifølge DGD blive reduceret svarende til de modtag-
ne kompensationsbetalinger. 

MODTAGNE KOMPENSATIONSBELØB 
76. Kompensationsbeløb skal bruges til ekstraordinær nedbringelse af sel-
skabets nettogæld i det regnskabsår, hvor beløbet er modtaget, jf. § 14, stk. 
1. Bestemmelsen i § 10, stk. 3 omkring muligheden for ændring af ydelses-
forløb eller afviklingsperiode af nettogælden inddrager ikke modtagelsen af 
kompensationsbeløb i denne vurdering. En ekstraordinær afvikling af net-
togælden umiddelbart kan derfor have indflydelse på lånets løbetid.   

77. Distributionsselskabet skal anmelde ændring af løbetiden for afvikling 
af nettogæld til Energitilsynets godkendelse, hvis løbetiden adskiller sig fra 
den løbetid, som oprindelig er anmeldt senest den 15. februar 2005, jf. § 10, 
stk. 3 og § 10, stk. 2. Sekretariatet vurderer, at hvis der allerede er godkendt 
en ændring af løbetiden på nettogælden, må det dreje sig om en ændring af 
løbetiden i forhold til den senest godkendte løbetid, som har været anmeldt 
til Energitilsynets godkendelse. F.eks. hvis der er godkendt en ændring af 
løbetiden til 2024, så skal selskabet efterfølgende anmelde en ændring af 
løbetiden, hvis denne som følge af f.eks. kompensationsbeløb afkortes til 
tidligere år (f.eks. 2022 eller 2023).  

78.   Indtægtsrammebekendtgørelsen tager således alene stilling til ændring 
af løbetid eller ændring af ydelsesforløb til f.eks. serielån, men den tager 
ikke stilling til den situation, hvor modtagne kompensationsbeløb medfører, 
at selskabets gælds løbetid afkortes på baggrund af disse beløb, jf. § 10, stk. 
3. Sekretariatet vurderer, at såfremt der sker en ændring i forhold til den 
senest godkendte løbetid, skal der ske en anmeldelse til Energitilsynet.  
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JUSTERING AF TARIFFERNE SOM FØLGE AF ÆNDRINGER AF DEN REGULATORI-

SKE RENTE 
79. Sekretariatet vurderer, at DGD har mulighed for at justere tarifferne 
som følge af en ændring af den regulatoriske rente5 inden for de rammer, 
som fremgår af § 10, stk. 3. Det betyder, at selskabet kan justere tarifferne 
på baggrund af ændringer af renten i nettogældens løbetid, så længe æn-
dringen på ethvert tidspunkt i gældsafviklingsperioden fører til en lavere 
gennemsnitlig tarif målt i kr. pr. m3 end det maksimum, der må forudses 
ved afslutningen af den oprindelige gældsafviklingsperiode uden ændring 
af ydelsesforløb eller løbetid, set i lyset af den fremtidige forventede trans-
port af naturgas, jf. § 10, stk. 3.  

80. Sekretariatet vurderer, at der således ikke i forbindelse med indførslen 
af muligheden for ændring af afviklingsperiode eller afviklingsform (f.eks. 
serielån) er tænkt en ændring af selskabets mulighed for justering af tarif-
ferne på dette område i forhold til, hvordan selskaberne foretager justerin-
ger af tarifferne i dag på grund af ændringer i den regulatoriske rente, som 
udmeldes af sekretariatet. Selskabernes gæld er i dag beregnet som en an-
nuitet, men selskaberne har ligeledes i dag mulighed for at justere tarifferne 
som følge af ændringer i den regulatoriske rente, som årligt meldes ud af 
sekretariatet. 

81. Såfremt DGD ønsker en ændring af løbetid og/eller ændring af ydelses-
forløb skal dette altid anmeldes til Energitilsynet, jf. § 10, stk. 3.  

82. DGD skal i forbindelse med justering af den regulatoriske rente være 
opmærksom på, at varslingsreglerne overfor forbrugerne i bekendtgørelse 
om forbrugeraftaler om levering af naturgas (BEK nr. 1354 af 12/12/2014) 
skal overholdes. Forbrugeren skal have et forudgående varsel på mindst 3 
måneder, hvis distributionsselskabet foretager væsentlige ændringer i tarif-
fer, vilkår eller gebyrer til ugunst for forbrugeren, jf. § 9, stk. 1. Ved væ-
sentlige ændringer forstås forhøjelser af det berørte priselement med 10 pct. 
eller mere og som samtidig forhøjer den samlede betaling med mindst 40 
kr. pr. måned inklusive moms, ændringer i leveringsbetingelser og kon-
traktbetingelser, nye gebyrer og vilkår samt ændringer af enhedspris i afta-
ler om fast tarif og ændringer af prisberegningsgrundlaget i aftaler om vari-
abel tarif, jf. § 9, stk. 2. 

83. Der er ikke krav om varsling af tarifnedsættelser og andre ændringer til 
gunst for forbrugeren, jf. § 10, stk. 1. Der er endvidere ikke krav om vars-
ling af forbrugeren ved midlertidige kortvarige nedsættelser af prisen for 
distributionsselskabernes ydelser, hvor prisen efterfølgende sættes op til det 
hidtidige beløb, jf. § 10, stk. 2. 

 
5 Den regulatoriske rente er  renten vedr. nettogælden, som ændres årligt og udmeldes af Sekretariatet for Energi-

tilsynet forud for det relevante reguleringsår.  
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AFGØRELSE 

84. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 
vurdering truffet afgørelse om følgende:  

− at afdragsprofilen, med deraf følgende ændringer ydelsesforløbet, for Dong 
Gas Distribution A/S’ nettogæld til indregning i indtægtsrammen med 
virkning fra 1. januar 2015 i medfør af § 10, stk. 3 i 
Indtægtsrammebekendtgørelsen nr. 1117 af 14. oktober 2014 ændres til 
følgende:  
 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Afdrag, ny profil, mio. kr.  319 314 310 305 300 296 291 287 283 - 

 
− at Dong Gas Distribution A/S har mulighed for årligt at justere selskabets 

tariffer, som følge af ændringer i den regulatoriske rente, som udmeldes af 
Sekretariatet for Energitilsynet,  
 

− at Dong Gas Distribution A/S i gældsafviklingens slutår har mulighed for at 
justere selskabets tariffer, hvis justeringen er en følge af modtagne kompensa-
tionsbeløb,   

 
− at Dong Gas Distribution skal anmelde til Energitilsynet, hvis der sker en 

ændring i forhold til den godkendte løbetid for nettogælden eller der ønskes 
en ændring af ydelsesforløb, f.eks. i forlængelse af, at transporten af naturgas 
udvikler sig anderledes end forventet, eller at modtagne kompensationsbeløb 
foranlediger et afkortet afviklingsforløb. 

 


