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Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselska-
berne 2014-2017 

Resumé 

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

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

14. december 2009 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdi-

stributionsselskaber. 

2. Indtægtsrammerne indeholder 5 elementer – omkostningsrammer, for-

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

samt omkostninger til energispareaktiviteter. 

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

omkostninger og afskrivninger, fastsættes for hvert enkelt af selskaberne 

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

vigtigt element i fastsættelsen af omkostningsrammerne er bestemmelsen af 

et effektiviseringskrav, som omkostningsrammerne reduceres med, inden 

disse indregnes i indtægtsrammerne. Det samlede effektiviseringskrav be-

står af et generelt effektiviseringskrav plus et selskabsspecifikt 

effektiviseringskrav. 

4. Til fastsættelse af det generelle effektiviseringskrav betragter Sekretaria-

tet for Energitilsynet mål for totalfaktorproduktivitet, uddannelsesniveau og 

arbejdsproduktivitet. Vurderingen af kravet er baseret på produktivitetsseri-

er fra Danmarks Statistik og erfaringer fra reguleringen af udenlandske 

gasdistributionsselskaber. 

5. Fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav sker ved 

benchmarking af selskabernes driftsomkostninger for 2012 i den såkaldte 

netvolumenmodel, hvor det mest omkostningseffektive selskab findes, og 

hvorudfra effektiviseringspotentialet for de to andre mindre effektive sel-

skaber bliver vurderet.  

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

sen af indtægtsrammerne for reguleringsperioderne 2005-2008 og 2009-

2013 baseret udregningen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav på 

en tiendedel af den beregnede effektivitetsforskel. Sekretariatet for Energi-

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

udmøntningsandel til at udgøre en ottendedel. 
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7. Forrentningssatsen for nettogæld fastsættes som en risikofri rente samt 

et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i forhold til 

den risikofri rente for det enkelte selskab. 

8. For de tidligere reguleringsperioder anvendte Energitilsynet en rente-

fastsættelsesmodel bestående af en portefølje af lån med forskellige 

optagelsestidspunkter. Sekretariatet vurderer, at denne rentefastsættelses-

model kan videreføres. 

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

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

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

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

væget sig væk fra denne. Sekretariatet finder, at 

gasdistributionsselskabernes risiko i højere grad kan sammenlignes med 

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

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

statsobligationsrente. 

10.  Kreditrisikotillæggene fastsættes som et generelt kreditrisikotillæg der 

afspejler forskellen mellem statsobligationsrenten og swap-renten, samt et 

selskabsspecifikt kreditrisikotillæg, der afspejler selskabernes individuelle 

risiko i forhold til swaprenten.  

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

sen for nye aktiver og nettoomsætningsformuen skal fastsættes som en 

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

fikt kreditrisikotillæg, der igen er fastlagt som et generelt kreditrisikotillæg 

plus et selskabsspecifikt kreditrisikotillæg.  

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

aktiver og nettoomsætningsformuen, hvor førstnævnte anmeldes af selska-

berne, mens sidstnævnte fastsættes af Energitilsynet. 

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

bindelse med fastsættelsen af indtægtsrammerne for reguleringsperioden 

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

indtægtsrammen, hvilket ikke blev anfægtet af selskaberne. Metoden blev 

videreført i den nuværende reguleringsperiode, og sekretariatet har ikke 

fundet anledning til at ændre på dette til den kommende reguleringsperiode 

2014-2017. 

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

såkaldte § 13-omkostninger fastsættes med udgangspunkt i selskabernes 

anmeldte budgetterede omkostninger. 

15. Afslutningsvist fastsættes omkostningerne til dækning af energispareak-

tiviteter med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger til 

energispareaktiviteter i 2012 og selskabernes energispareforpligtelse i 2014-

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

merne er budgetterede eller forudsatte værdier. Det gælder prisudviklingen, 

renteudviklingen, de budgetterede nyinvesteringer, § 13-omkostningerne 

samt omkostningerne til energispareaktiviteter. 

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

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

sættes året efter udløbet af det pågældende reguleringsår. 

  

Afgørelse 

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

og udmelder følgende indtægtsrammer og effektiviseringskrav for naturgas-

distributionsselskaberne for perioden 2014-2017:  

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

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

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

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

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

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

rentning af nettogæld. 

 Rentesatser for nye aktiver og en nødvendig nettoomsætningsformue 

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

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

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

stk. 1 i IR BEK. 

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

på baggrund af den generelle produktivitetsudvikling, der vurderes 

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

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

 Indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne i løbende priser for 

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

Pct. 
DONG Gas 

Distribution A/S 

HMN 

Naturgas I/S 

Naturgas Fyn 

Distribution A/S 

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

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

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

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

mue, 2014-2017 

Pct. 
DONG Gas 

Distribution A/S 

HMN 

Naturgas I/S 

Naturgas Fyn 

Distribution A/S 

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

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

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

Egenkapitalrente 7,03 6,11 7,03 

WACC  3,63 2,80 3,31 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Tabel 3. Effektiviseringskrav 2014-2017 

Pct. 
DONG Gas 

Distribution A/S 

HMN 

Naturgas I/S 

Naturgas Fyn 

Distribution A/S 

Selskabsspecifikt effektivise-

ringskrav angivet i pct. af 

omkostningsrammen pr. år 

1,45 0,00 0,75 

Generelt effektiviseringskrav 

angivet i pct. af omkostnings-

rammen pr. år 

0,60 0,60 0,60 

Samlet effektiviseringskrav i pct. 

af omkostningsrammen pr. år 

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

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

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

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

+ Forrentning af nettoomsætningsformue 

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

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

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

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

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

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

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

+ Forrentning af nettoomsætningsformue 

og materielle anlægsaktiver 

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

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

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

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

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

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

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

+ Forrentning af nettoomsætningsformue 

og materielle anlægsaktiver 

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

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

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

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

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

der foreligger endelige korrigerede indtægtsrammer i året efter det relevante 

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

tægtsrammerne er budgetterede eller forudsatte værdier, som løbende 

korrigeres til faktiske værdier. Dette gælder prisudviklingen, renteudviklin-

gen, de budgetterede nyinvesteringer, § 13-omkostningerne samt 

omkostningerne til energispareaktiviteter. 
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Sagsfremstilling 

20. Gasdistributionsselskaberne har et naturligt monopol på transport af gas 

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

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

tivisering gennem konkurrence mellem selskaberne. Selskaberne er derfor 

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

været underlagt en indtægtsrammeregulering. 

21. Indtægtsrammerne fastsættes med henblik på dækning af driftsomkost-

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

dækning af selskabernes omkostninger til energispareaktiviteter. Udmeldin-

gen af indtægtsrammerne forudsætter bl.a. fastsættelse af relevante 

rentesatser, modelparametre i relation til fastsættelsen af en WACC samt 

effektiviseringskrav. 

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

ningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber (herefter IR BEK) skal 

Energitilsynet udmelde indtægtsrammerne senest den 30. september i året 

forud for hver ny fireårig reguleringsperiode.  

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

berne, valgt at udskyde forelæggelsen af indtægtsrammerne til 

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

længelse af høringsperioden.  

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

butionsselskaberne i forbindelse med indhentning af nødvendig information 

til fastsættelsen af indtægtsrammerne. Der er desuden blevet afholdt møder 

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

le ændringer i benchmarkingmodellen og skabe overensstemmelse i 

selskabernes opgørelsesmetoder. Herudover er der afholdt møde vedrørende 

høringsmaterialet den 13. august 2013. 

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

telsen af indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne. Herefter følger 

vurderingen, hvor indtægtsrammernes enkelte elementer bliver gennemgået. 

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

fastsættelsen af selskabernes effektiviseringskrav. I bilag 2 fastsættes gasdi-

stributionsselskabernes kreditrisikotillæg. Bilag 2 indeholder derfor 

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

de underliggende parametre. Endeligt fremgår selskabernes høringssvar 

samt sekretariatets kommentarer hertil af bilag 4 og 5. 

Reguleringen 

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

rammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaberne, skal 

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

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

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

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

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

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

BEK. 

1) En omkostningsramme til dækning af driftsomkostninger og om-

kostninger til afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet 

fra og med den 1. januar 2005 

2) Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld 

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

nuar 2005 

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

viteter, jf. § 13 

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

teter, jf. § 18, stk. 3 

1) Omkostningsrammen 

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

af driftsomkostninger, fastsættes på grundlag af selskabets gennemsnitlige, 

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

fjerde år af reguleringsperioden forud for den foregående reguleringsperio-

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

Figur 1. Grundlag for driftsomkostninger i 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

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

rammen således som selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i 

perioden 2009-2012. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 

Reguleringsperioden 

2006-2009 

Reguleringsperioden 

2010-2013 

Grundlag for driftsomkostninger i 

reguleringsperioden 2014-2017 

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

indregnes i omkostningsrammen til dækning af driftsomkostninger. Dette 

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

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

fektivitetsregulerede beløb i 2013. 

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

grundlag af selskabernes realiserede gennemsnitlige driftsomkostninger i 

perioden 2009-2012, medmindre disse overstiger det effektivitetsregulerede 

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

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

periode ikke indregnes i omkostningsrammen for den efterfølgende periode.  

33. Inden ovenstående del af omkostningsrammen indregnes i indtægts-

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

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

på dækning af afskrivninger, fastsættes som selskabernes budgetterede årli-

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

stk. 5. 

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

indtægtsrammen vedr. de budgetterede afskrivninger i forhold til de faktisk 

afholdte investeringer, jf. IR BEK kapitel 5. 

36. Inden den samlede omkostningsramme indregnes i indtægtsrammen 

reduceres den med det beløb, som udmønter effektiviseringskravet efter 

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

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

fastsat af Energitilsynet under hensyn til det enkelte selskabs effektivise-

ringspotentiale og under hensyntagen til forsyningssikkerheden, jf. IR BEK 

§ 15, stk. 1. 

38. Beregningen af det enkelte selskabs effektviseringspotentiale sker på 

baggrund af en sammenligning (benchmarking) af selskabernes driftsom-

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

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

såkaldte netvolumenmodel ved fastsættelsen af det selskabsspecifikke effek-

tiviseringskrav. 

39. Ved fastsættelse af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale kan 

Energitilsynet endvidere inddrage sammenligninger med udenlandske na-

turgasdistributionsselskaber samt produktivitetsudviklingen i andre sektorer, 

jf. § 15, stk. 6.  

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

ning af selskabernes effektiviseringspotentiale samt de væsentligste 

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

individuelle effektiviseringskrav, jf. IR BEK § 16. 



 9/47 

 

 

2) Forrentning og afdrag af nettogæld 

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

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

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

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

sættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige 

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

10, stk. 2. 

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

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

samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det 

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

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

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

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

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

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

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

foregående reguleringsperiode, tillagt en nødvendig nettoomsætningsformue 

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

46. Energitilsynet fastsætter størrelsen af den nødvendige nettoomsætnings-

formue og offentliggør samtidigt det beslutningsgrundlag, der er anvendt 

herved, jf. IR BEK § 11, stk. 2. 

47. Forrentningsgrundlaget fastsættes foreløbigt på grundlag af de materielle 

anlægsaktivers værdi ultimo det tredje år i den foregående reguleringsperio-

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

år 2012.  

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

forrentningen som følge af ændringer i forrentningsgrundlaget i det fjerde år 

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

steringer i aktiver i løbet af reguleringsperioden i forrentningsgrundlaget 

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

49. Forrentningssatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri 

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

kelte selskab. Ved fastsættelse af forrentningssatsen forudsættes en 

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

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

ringsperioder fundet det naturligt at fastsætte forrentningssatsen efter en 

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

gennemsnitlige kapitalomkostninger til egenkapital og fremmedkapital i 

selskaberne. 
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4) § 13 omkostninger 

51. Indtægtsrammens delkomponent vedrørende § 13-omkostninger er de 

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

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

myndighedsbetjening og nettab, samt de omkostninger selskaberne er pålagt 

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

ninger. 

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

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

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

5 i IR BEK. 

5) Omkostninger til energibesparende aktiviteter 

53. Indtægtsrammens sidste delkomponent vedr. omkostninger til energispa-

reaktiviteter omhandler de omkostninger, som selskaberne har til de i 

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

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

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

af de forventede omkostninger til energispareaktiviteter.  

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

kalenderår foretages en efterregulering af indtægtsrammen vedr. de forven-

tede energisparekrav og omkostningerne hertil i forhold til de faktisk 

afholdte omkostninger til energispareaktiviteter i det pågældende år. 

Høring 

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

oden 5. juli til 30. august 2013. 

56. Samlet set vedrører selskabernes bemærkninger følgende fem overord-

nede emner: 

 Det generelle effektiviseringskrav 

 Det selskabsspecifikke effektiviseringskrav 

 Risikofri rente 

 Selskabsspecifikt kreditrisikotillæg 

 WACC 

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

svarene samt Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger hertil. 
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Lovgrundlag 

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

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

kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. 

Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskilde-

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

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

slutningsvist. 

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

relse nr. 996/ 2011: 

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

skaber fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til 

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

se, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital. 

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

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

skabsopdeling hæfter for andre naturgasselskabers gældsforpligtelser. 

Priserne for ydelser fra en kollektiv gasforsyningsvirksomhed må ikke stige 

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

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

ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte 

brugere af nettet og forbrugere giver anledning til. 

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

1) beregning af driftsmæssige afskrivninger, 

2) opgørelsen af selskabernes kapital, herunder eventuel indskudskapital, 

og 

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

stk. 1, herunder at indskudskapitalen ikke forrentes. 

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

somhed, jf. § 5, stk. 2. 

 

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

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

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

omkostninger ved en effektiv drift af selskabet. 

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

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

fastsætter i overensstemmelse med disse regler årlige indtægtsrammer for 

selskaberne. 

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

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

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

i medfør af loven. 

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

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

form af ekstraordinære effektiviseringsgevinster i forhold til indtægtsram-

merne. Sådanne overskud kan anvendes til henlæggelser til fremtidige 

investeringer, nedsættelse af priser eller ekstraordinær forrentning af ind-

skudskapitalen. 

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

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

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

reglerne. 

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

ter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

 

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

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

denne lov er tillagt ministeren. 

 

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

om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber, 

forud for hver ny reguleringsperiode fastsætte indtægtsrammer for selska-

bernes distributionsaktiviteter. 

61. Af indtægtsrammebekendtgørelsen fremgår: 

   Kapitel 2 Beregning af indtægtsrammer 

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

tægtsrammer for distributionsselskabernes distributionsaktiviteter, jf. § 3, 

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

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

i reguleringsperioden. 

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

reglerne i § 20. 

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

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

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

  § 6. Indtægtsrammen består af summen af følgende beløb: 

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

driftsomkostninger og afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra 

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

skabets distributionsbevilling, jf. §§ 7-9. 

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

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

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

som anvendes ved aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, 

jf. §§ 11 og 12. 

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

§ 13. 

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

§ 18, stk. 3. 

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

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

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

de reguleringsperiode og det sidste år af reguleringsperioden forud for den 

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

skabets driftsomkostninger i 2004 korrigeret for atypiske omkostninger, 

herunder engangsomkostninger i forbindelse med markedsåbningen. Sel-

skaberne indberetter senest den 1. juni 2005 deres driftsomkostninger i 

2004 med angivelse af de atypiske omkostninger til Energitilsynets god-

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

revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

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

eksklusiv regulering efter stk. 4 ikke overstige det effektivitetsregulerede 

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

rammen for det sidste år i den foregående reguleringsperiode. 

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

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

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

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

Danmarks Statistik justerer indhold og dækningsområde for de anvendte 

indeks, vil Energitilsynet udmelde, hvorledes omkostningsrammen herefter 

pristalsreguleres med henblik på at sikre, at pristalsreguleringen i videst 

muligt omfang fortsætter på et tilsvarende grundlag. 

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

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

som de forventede årlige afskrivninger på anlæggene. Selskaberne indbe-

retter deres forventede årlige afskrivninger for en reguleringsperiode til 

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

perioden. 

Stk. 6. Inden omkostningsrammen indregnes i indtægtsrammen, reduceres 

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

[…..] 

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

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

som en annuitet på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment 

og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance med start 

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

get i balancen som omsætningsaktiver, beregnes annuiteten dog på 

summen af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskudskapita-

len fratrukket disse udlån. 

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

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

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

2014 og opgøres i hele kalenderår. 

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

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

Energitilsynets godkendelse. En ændret løbetid godkendes, såfremt selska-

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

generelle tarifniveau. 

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

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

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

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

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

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

perioden fra 2006 til 2010 i overensstemmelse med disse aftaler. 

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

ved fastsættelsen af rentesatsen efter stk. 4 og 5. 

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

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

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

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

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

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

medgår til forrentning af indskudskapitalen. 

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

sættes på grundlag af forrentningsgrundlaget, som består af værdien af 

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

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

omsætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteterne. 

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

ningsformue nævnt i stk. 1 i forbindelse med fastsættelsen af 

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

grundlag, der er anvendt ved fastsættelsen af den nødvendige 

nettoomsætningsformue. 

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

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

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

reguleringsperiode. Ved korrektionen af indtægtsrammerne efter kapitel 5 

korrigeres forrentningen som følge af ændringer i forrentningsgrundlaget i 

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

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

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

efter, at anlægget er sat i drift. 

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

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

foretaget i året forud. 

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

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

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

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

rentningssatsen forudsættes en egenkapitalandel på 30 pct. 

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

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

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

Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i forrentningssatsen. 

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

ved fastsættelsen af forrentningssatsen efter stk. 1 og 2. 

§ 13. Nedenstående omkostninger indregnes i indtægtsrammerne med de af 

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

stk. 1, i lov om naturgasforsyning. 

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

oner og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. 

  3) Omkostninger ved nettab. 

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

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

[…..] 

   Kapitel 3 Effektiviseringskrav 

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

skab fastsat af Energitilsynet under hensyn til det enkelte selskabs 

effektiviseringspotentiale og under hensyntagen til forsyningssikkerheden. 

Kravene fastsættes som procentsatser af omkostningsrammen, ekskl. af-

skrivninger, inden pris- og lønregulering. 

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

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

stk. 1. 

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

lønudviklingen efter § 7, stk. 4. 

Stk. 4. Beregningen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale sker 

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

omkostninger i den foregående reguleringsperiode. Beregningen af 

effektiviseringspotentialet i reguleringsperioden 2006-09 sker ved en til-

svarende sammenligning af omkostninger i 2004. 

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

slutte at inddrage investeringer i beregningen af selskabernes effektivitet. 

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

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

landske naturgasdistributionsselskaber samt produktivitetsudviklingen i 

andre sektorer. 

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

af selskabernes effektiviseringspotentiale samt de væsentligste forudsæt-

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

individuelle effektiviseringskrav. 

 

   Kapitel 4 Ændring af indtægtsrammer 

  […….] 

§ 18. [….] 

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

skab med et beløb svarende til myndighedspålagte meromkostninger til 

energibesparende aktiviteter, jf. naturgasforsyningslovens § 14. Forhøjel-

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

  […….] 
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Kapitel 5 Korrektion af indtægtsrammer 

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

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

lig, korrigeret indtægtsramme for året omfattende følgende korrektioner: 

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

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

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

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

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

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

grundlaget siden udmeldingen af rammen, jf. § 9. 

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

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

ændringer i forrentningssatsen besluttet af Energitilsynet siden udmeldin-

gen af rammen, jf. § 12, stk. 2. 

5) Indtægtsrammen korrigeres under hensyn til eventuelle ændringer af 

rammen i medfør af kapitel 4. 

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

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

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

årets fjerde kvartal. 

 

62. Udover bekendtgørelsen har Energitilsynet og Energiklagenævnet truffet 

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

stributionsselskaberne. 

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

nettoomsætningsformue. Det er ikke muligt at opgøre indtægtsrammens 

størrelse, før end størrelsen på nettoomsætningsformuen foreligger. Energi-

tilsynet fandt derfor, at nettoomsætningsformuen konkret skulle opgøres 

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

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

forrentningssats og som sikrede, at nettoomsætningsformuen reelt blev be-

regnet som 1/6 af den samlede indtægtsramme. 

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

omsætningsformuen samlet burde udgøre 60 dages indtægter/udgifter 

svarende til 1/6 af året indtægtsramme. 

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

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

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

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

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

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

tægtsrammer for perioden 2006-2009 fandt Energitilsynet, at selskabernes 

effektiviseringskrav hensigtsmæssigt kunne fastsættes som et generelt effek-

tiviseringskrav tillagt et selskabsspecifikt effektiviseringskrav. 

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

ligninger med produktivitetsudviklingen i andre sektorer. Det 

selskabsspecifikke effektiviseringskrav blev fastsat på baggrund af en 

benchmarking af selskabernes driftsomkostninger. 

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

krav i fastsættelsen af selskabernes samlede effektiviseringskrav. 

Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 

2005 mht. indregningen af et generelt effektiviseringskrav. 
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Begrundelse 

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

afsnit, som gennemgår indtægtsrammernes fem delelementer - omkostnings-

rammer, herunder fastsættelse af effektiviseringskrav, forrentning og afdrag 

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

en nødvendig nettoomsætningsformue, § 13-omkostninger samt omkostnin-

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

der samler resultaterne til indtægtsrammerne for 2014-2017. 

1. Omkostningsrammer 2014-2017 

70. Som nævnt indeholder indtægtsrammerne for naturgasdistributionssel-

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

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

ning af afskrivninger. 

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

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

selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i perioden 2009-2012, 

dog forudsat at disse ikke overstiger det effektivitetsregulerede beløb til 

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

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

for omkostningsrammen for reguleringsperioden 2014-2017. 

72. Imidlertid kendes det endelige effektivitetskorrigerede beløb til dækning 

af driftsomkostninger i omkostningsrammen for 2013 endnu ikke – dette 

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

selskabernes korrigerede indtægtsrammer for 2013. 

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

2017 på baggrund af selskabernes gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger 

i perioden 2009-2012.  

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

rammer for reguleringsperioden 2010-2013, hvor rammerne blev udmeldt 

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

end de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2005-2008.  

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

for praksisændringen er, at grundlaget for beregningen af omkostningsram-

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

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

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

foregående reguleringsperiode.  Det vil derfor ved udmeldingen af rammer 

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

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

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

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

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

er kendt på nuværende tidspunkt. 

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

driftsomkostninger i de endelige korrigerede omkostningsrammer for 2013 

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

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

rigeret i forbindelse med udarbejdelsen af de endelige korrigerede 

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

selskaberne indsendte reguleringsregnskab i løbet af året efter det pågæl-

dende reguleringsår. 

77. Fastsættelsen af de gennemsnitlige driftsomkostninger for 2009-2012 

nødvendiggør, at driftsomkostningerne opgøres i faste priser. Driftsomkost-

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

§ 7, stk. 4, i IR BEK. 

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

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

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

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

hvorimod udviklingen fra 2013 og frem estimeres til brug for fastsættelsen 

af omkostningsrammerne for 2014-2017. Fra 2013 konstrueres indeksene 

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

til 2012. 

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

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

BEK. 

81. Selskabernes gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i perioden 2009-

2012 fremgår af tabellerne 7-9. 

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

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

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

Tabel 7. Driftsomkostninger for DGD for 2009-2012  

 

Faktiske omkostninger 

(løbende priser,  

mio. kr.) 

Pris- og løn-

korrektion 

(pct.) 

Faktiske  

omkostninger 

(2012 priser, mio. kr.) 

Driftsomkostninger 2009  143,02 8,48 155,15 

Driftsomkostninger 2010 131,56 5,25 138,46 

Driftsomkostninger 2011 136,19 1,89 138,76 

Driftsomkostninger 2012 122,62 0,00 122,62 

Gennemsnit   138,75 

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

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

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

Tabel 8. Driftsomkostninger for HMN for 2009-2012 

 

Faktiske omkostninger 

(løbende priser,  

mio. kr.) 

Pris- og løn-

korrektion 

(pct.) 

Faktiske  

omkostninger 

(2012 priser, mio. kr.) 

Driftsomkostninger 2009  215,49 8,48 233,76 

Driftsomkostninger 2010 186,61 5,25 196,61 

Driftsomkostninger 2011 183,48 1,89 186,94 

Driftsomkostninger 2012 181,48 0,00 181,48 

Gennemsnit   199,69 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

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

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

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

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

(løbende priser,  

mio. kr.) 

Pris- og lønkor-

rektion  

(pct.) 

Faktiske  

omkostninger 

 (2012 priser, mio. kr.) 

Driftsomkostninger 2009  38,85 8,48 42,14 

Driftsomkostninger 2010 40,53 5,25 42,65 

Driftsomkostninger 2011 39,17 1,89 39,91 

Driftsomkostninger 2012 31,92 0,00 31,92 

Gennemsnit   39,16 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

85. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at ovenstående fastsættelse 

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

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

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

således foreløbige indtil de korrigerede indtægtsrammer for hvert af årene 

2014-2017 er endeligt fastsatte. 

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

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

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

87. Selskaberne har anmeldt nedenstående budgetterede afskrivninger for 

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

Mio. kr. DGD HMN NGFD 

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

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

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

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Effektiviseringskrav 

88. Inden omkostningsrammen bliver indregnet i indtægtsrammen, fratræk-

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

BEK. 

89. Det samlede effektiviseringskrav fastsættes som et generelt effektivise-

ringskrav og et selskabsspecifikt effektiviseringskrav. De detaljerede 

beregninger af effektiviseringskravene er henlagt til bilag 1. 

90. Det generelle effektiviseringskrav er et udtryk for sektorens forventede 

fremtidige effektiviseringspotentiale. Til fastsættelsen af dette generelle 

effektiviseringskrav for reguleringsperioden 2014-2017 betragter Sekretaria-

tet for Energitilsynet mål for totalfaktorproduktivitet, uddannelsesniveau og 

arbejdsproduktivitet.   

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

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

sende.  

92. Vurderingen af det generelle effektiviseringskrav er som udgangspunkt 

baseret på tre produktivitetstidsserier fra Danmarks Statistik. Tidligere har 

vurderingen været baseret på to produktivitetstidsserier. Danmarks Statistik 

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

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

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

tallene fra Danmarks Statistiks nuværende produktivitetsstatistik er behæftet 

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

tilstrækkelig robust til at effektiviseringskrav alene kan baseres herpå.  

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

leringsperioder fundet det nødvendigt at inddrage erfaringer fra reguleringen 

af udenlandske gasdistributionsselskaber.  Sekretariatet for Energitilsynet 

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

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

gørelse nr. 1401 af 14. december 2009.   

95. Da hverken reguleringen eller naturgasdistributionsselskabernes effekti-

viseringspotentiale i disse lande nødvendigvis er helt sammenlignelig med 

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

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

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

produktivitetsvækst i gasdistributionsselskaberne udgjorde 1,0 pct. om året 

for perioden 2008-2013, jf. bilag 1.  

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

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

98. Sekretariatet vurderer endvidere de gennemsnitlige årlige vækstrater i 

arbejdsproduktiviteten i Danmark i forhold til udlandet. Uanset gasdistribu-

tionsselskabernes tidligere produktivitetsudvikling må det kunne forventes, 

at selskaberne kan effektivisere deres omkostninger i fremtiden, som det 

også er tilfældet for udenlandske selskaber.  

99. Fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav sker ved 

benchmarking af selskabernes driftsomkostninger for 2012 i den såkaldte 

netvolumenmodel.  

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

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

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

tiviseringskrav for gasdistributionsselskaberne. 

101. HMN er benchmarkingens mest omkostningseffektive selskab, og 

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

fået beregnet indekstallet 94 og DGD indekstallet 87.  

102. Selskabernes effektiviseringspotentiale beregnes som forskellen mel-

lem selskabernes individuelle omkostningsindeks og det mest 

omkostningseffektive selskabs omkostningsindeks.  

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

fektiviseringskravet på en udregning, hvor selskabet skulle udligne en 

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

møntningen af effektiviseringskravet er der tale om en afvejning af hensyn 

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

tiviseringskrav, og et hensyn til distributionsselskaberne, idet 

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

forbundet med benchmarkingen, jf. bilag 1.  

104. Udmøntningen af effektivitetskravet på en tiendedel af effektivitets-

forskellen blev i 2009 fastlagt på baggrund af en vurdering af 

modelusikkerhed vedr. omkostningsfordeling og indbyrdes placering blandt 

selskaberne samt, at det begrænsende antal naturgasdistributionsselskaber 

medførte, at datausikkerheden i naturgassektoren blev vurderet højere end i 

elsektoren. 

105. Sekretariatet vurderer nu, at anvendelsen af et effektiviseringskrav 

på en større andel af effektivitetsforskellen i naturgassektoren er rimelig. 

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

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

beregnede potentiale. 

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

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

107. En ottendedel af det beregnede effektiviseringspotentiale udmøntes 

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

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

potentiale. 

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

effektiviseringspotentiale ikke udmøntes, da benchmarkingen af gasdistribu-

tionsselskaberne foretages på ny hvert 4. år. 

109. På baggrund af benchmarkingen af selskaberne vurderer sekretaria-

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

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

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

fektiviseringskrav nedrundes til nærmeste 0,05 pct.  

110.  HMN er benchmarkingens mest omkostningseffektive selskab, og 

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

skabsspecifikt effektiviseringskrav. 

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

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

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

Samlet effektiviseringskrav 2,05 0,60 1,35 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

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

tion, anmeldte afskrivninger og effektiviseringskrav kan 

omkostningsrammen for reguleringsperioden 2014-2017 fastsættes i hen-

hold til § 7 i IR BEK. 

113. Effektiviseringskravet skal alene pålægges selskabernes driftsom-

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

114. Tabel 12 viser DGDs omkostningsrammer for reguleringsperioden 

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

 2014 2015 2016 2017 

Driftsomkostninger i alt i henhold til § 7, 

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

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

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

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

Absolutte årlige effektiviseringskrav inden 

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

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

Effektivitetsregulerede beløb til dækning af 

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

Budgetterede afskrivninger på nyinvesterin-

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

Effektivitetsreguleret omkostningsramme, 

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

115. Tabel 13 viser HMNs omkostningsrammer for reguleringsperioden 

2014-2017. 

Tabel 13. Omkostningsramme for HMN for 2010-2013 

 2014 2015 2016 2017 

Driftsomkostninger i alt i henhold til § 7, 

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

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

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

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

Absolutte årlige effektiviseringskrav inden 

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

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

Effektivitetsregulerede beløb til dækning af 

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

Budgetterede afskrivninger på nyinvesterin-

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

Effektivitetsreguleret omkostningsramme, 

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

116. Tabel 14 viser NGFDs omkostningsrammer for reguleringsperioden 

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

 2014 2015 2016 2017 

Driftsomkostninger i alt i henhold til § 7, 

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

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

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

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

Absolutte årlige effektiviseringskrav inden 

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

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

Effektivitetsregulerede beløb til dækning af 

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

Budgetterede afskrivninger på nyinvesterin-

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

Effektivitetsreguleret omkostningsramme, 

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

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

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

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

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

som en annuitet på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment 

og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance, jf. bekendt-

gørelsens § 10, stk. 1. 

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

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

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

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

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

2011 og sekretariatsafgørelse af 21. december 2012 fået forlænget løbetiden 

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

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

1. maj 2013 fået reduceret løbetiden til 2024. 

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

gældsafviklingsperioden, som forventes afgjort ultimo oktober 2013. 

121. Af tabel 15 fremgår selskabernes nuværende gældsafviklingstids-

punkt. 

Tabel 15. Naturgasdistributionsselskabernes gældsafviklingstidspunkt 
 DGD HMN NGFD 

Gældsafviklingstidspunkt 2024 2020 2025 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 



 26/47 

 

 

122. Som nævnt i lovgrundlagsafsnittet kan selskaberne frem til den 31. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab.  

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

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

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

angivende danske statsobligation anvendt som et estimat for den risikofri 

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

nul. 

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

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

skøn i forhold til fastsættelsen af den risikofri rente.  

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

gitilsynet tre grundlæggende kriterier for fastsættelsen af den risikofri 

rente
2
: 

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

tægtsrammer og tariffer. 

 At modellen ikke giver mulighed for eller kun begrænset mulighed 

for rentearbitrage. 

 At modellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig 

for selskaber og Energitilsynet. 

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

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

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

markedet. 

128. Energitilsynet valgte for de to forrige reguleringsperioder at anvende 

en rentefastsættelsesmodel for den risikofrie rente baseret på et glidende 

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

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

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

om indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaberne – fastsættelsen af forrent-

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

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

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

behovet for en indfasningsperiode var, at selskaberne i deres eksisterende 

låneportefølje på daværende tidspunkt havde uopsigelige låneaftaler til høje 

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

2010.  

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

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

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

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

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

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

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

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

risikofri rente. 

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

kan anvendes som approksimation for den risikofri rente.  

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

august 2012 om forrentning af indskudskapital 2003-2010 i Energigruppen 

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

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

CIBOR til 2-årig statsobligation. 

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

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

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

årige statsobligation kan ses af figur 1. 

Figur 1. Udviklingen i effektiv rente (årsgennemsnit) 

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

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

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

følge af finanskrisen, hvilket ikke er tilfældet med statsobligationen.  

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

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

approksimation for en risikofri rente med kort løbetid.  

135. Ved reguleringen af naturgasdistributionsselskaberne har Sekretariat 

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

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

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

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

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

perioden på de 4 år.  

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

måneder, har Energitilsynet tidligere anvendt swap-renter.  

137. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor sammenlignet renten på 

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

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

Sammenligningen fremgår af figur 2. 

Figur 2. Udvikling i effektiv rente (årsgennemsnit) 

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

ken (DNRENTD). 

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

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

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

onsselskaberne – fastsættelsen af forrentningssatser samt udmelding af indtægtsrammer for 

2005. 

Pct. 

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

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

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

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

tider.    

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

bart er forbundet med større sikkerhed at drive gasdistribution end 

bankforretning, hvorfor det forekommer mere retvisende at sammenligne 

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

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

for naturgasdistributionsselskaberne fremover bør fastsættes med udgangs-

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

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

approksimation.  

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

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

Nationalbankens strategimeddelelser. Dvs. at der ved fastsættelse af den 

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

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

publikation Statsgældspolitikken, Strategi 2. halvår 2013. 

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

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

anvendt i de to foregående reguleringsperioder, finder Sekretariatet ingen 

grund til at foretage ændringer. 

143. Den risikofri rente fastsættes derfor i reguleringsperioden som et 

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

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

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

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

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

snit august 

2009 

Gennem-

snit august 

2010 

Gennem-

snit august 

2011 

Gennem-

snit august 

2012 

Gennem-

snit august 

2013 

Gennem-

snit 

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

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

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

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

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

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

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

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

Generelt kreditrisikotillæg 

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

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

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

fastsættes selskabsspecifikke kreditrisikotillæg. 

146. Kreditrisikotillæggene skal fastsættes således, så den risikofri rente 

tillagt kreditrisikotillægget afspejler fremmedkapitalens risiko ved at låne til 

det enkelte selskab.  

147. Kreditrisikotillæggene for naturgasdistributionsselskaberne er fastsat 

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

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

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

risikofri rente
5
 (statsobligationen), må de selskabsspecifikke risikotillæg 

derfor justeres i forhold til ændringen af den risikofri rente fra 

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

er illustreret i figur 4.  

Figur 4. Justering af kreditrisikotillægget 

 

 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

tildele selskaberne et generelt risikotillæg for at få afspejlet selskabernes 

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

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

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

som risikofri rente. 

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

årige SWAP-rente med anvendelse af den nuværende rentefastsættelsesmo-

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

derfor til 0,48 pct.  

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

meldingen af renten for det kommende år.  

Selskabsspecifikt kreditrisikotillæg 

151. Sekretariatet har til fastsættelse af det selskabsspecifikke risikotillæg 

i maj 2013 indhentet oplysninger vedrørende selskabernes eksisterende lån 

for at vurdere selskabernes aktuelle rentespreads. Rentespreadet er defineret 

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

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

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

ratingfirmaer og banker. 

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

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

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

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

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

cerninterne lån er baseret på vilkår, der afspejler markedsforhold svarende 

til forhold gældende mellem uafhængige parter, og at kreditmarginalerne er 

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

re suppleret sine låneoplysninger med nyere vurderinger af deres 

kreditværdighed fra forskellige banker der indikerer, at kreditrisikotillægget 

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

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

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

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

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

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

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

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

syningsvirksomheder. 

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

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

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

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

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

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

ligger ud over realkreditfinansieringen. I forhold til NGFDs sammensætning 

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

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

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

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

betragtning. 

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

kotillægget for DGD og NGFD på baggrund af deres anmeldte 

låneoplysninger, såfremt disse, tillagt ovennævnte generelle kreditrisikotil-

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

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

norske elnetselskaber, er der estimeret kreditrisikotillæg for selskaberne i 

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

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

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

BBB-ratede selskaber i det europæiske industriindeks.  

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

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

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

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

styrelsen til sammenligning ved en afgørelse om regulering af priserne for 

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

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

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

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

at teleområdet fremstår at være noget mere risikofyldt end gasdistribution, 

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

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

området. Dermed bør risikotillægget på teleområdet også være højere. 

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

oplysninger kan ligge til grund for fastsættelsen af kreditrisikotillægget. Da 

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

aktuelle grundlag. 

161. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at kreditrisikotillægge-

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

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

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

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

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

som Sekretariatet for Energitilsynet finder relevant. Derudover har DGD 

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

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

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

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

være tilfældet for NGFD. 

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

finder Sekretariatet for Energitilsynet, at kreditrisikotillægget for NGFD 

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

DGDs kreditrisikotillæg fastlægges derfor med udgangspunkt i et kreditrisi-

kotillæg, der er vægtet i forhold til låneporteføljen. 

163. Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter derfor tillægget for DGD 

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

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

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

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

ret på obligationsudstedelser med særegne lånevilkår for helt korte lån. 

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

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

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

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

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

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

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

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

rating.  

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

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

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

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

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

kotillæg fra, skulle det selskabsspecifikke kreditrisikotillæg derfor ligge på 

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

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

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

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

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

finder sekretariatet at et kreditrisikotillæg på 0,3, som stemmer godt overens 

med Kommunekredits oplysninger vil være et rimeligt niveau. Da kreditri-

                                                 
9
 Oplyst af Kommunekredit ved telefonsamtale af 10. september 2013. 
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sikotillægget fortsat er meget volatilt lader sekretariatet dette komme sel-

skabet til gode, og fastsætter HMNs individuelle kreditrisikotillæg lidt 

højere, nemlig til 0,35 procentpoint. 

168. De endelige samlede risikotillæg fremgår af tabel 17. 

Tabel 17. Risikotillæg 
Pct. DGD HMN NGFD 

Selskabsspecifikt kreditrisikotillæg 1,55 0,35 1,22 

Generelt kreditrisikotillæg 0,48 0,48 0,48 

Kreditrisikotillæg, total 2,03 0,83 1,70 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

2.3. Beløb til forrentning og afdrag af nettogælden m.v. 

169. Beløbet til forrentning og afdrag af nettogælden m.v. med de oven-

for fastsatte rentesatser, risikotillæg, samt korrektion for, at indskudskapital 

ikke kan forrentes frem til og med 31. december 2014 fremgår af tabel 18. 

Tabel 18. Beløb til forrentning og afdrag af nettogæld 2014-2017 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Annuitet DGD 320,39 327,65 327,65  327,65  

Annuitet HMN 217,21 219,35 219,35 219,35 

Annuitet NGFD
1
 63,09 64,52 64,52 64,52 

1
 Vil blive justeret i forlængelse af afgørelse vedr. NGFDs ansøgning om reduktion af 

gældsafviklingsperioden. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

3. Forrentning af aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 
samt forrentning af en nødvendig nettoomsætnings-
formue 2014-2017 

170. Det tredje element i indtægtsrammerne, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, i IR 

BEK, er forrentningen af værdien af materielle anlægsaktiver anskaffet fra 

og med 1. januar 2005 ultimo det sidste år i den forudgående reguleringspe-

riode, tillagt en nødvendig nettoomsætningsformue til udførelse af 

distributionsaktiviteter. 

171. Forrentningssatsen fastsættes som en WACC (Weighted Average 

Cost of Capital). Beslutningsgrundlaget for fastsættelse af rentesatsen of-

fentliggøres i øvrigt i henhold til bekendtgørelsens § 12, stk. 3, i IR BEK. 

172. Forrentningsgrundlaget udgøres af selskabernes materielle anlægsak-

tiver og en nødvendig nettoomsætningsformue. Værdien af de materielle 

anlægsaktiver baseres på anmeldelser fra selskaberne, hvorimod den nød-

vendige nettoomsætningsformue beregnes med en af Energitilsynet fastsat 

metode. 
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3.1. Fastsættelse af forrentningssats 

173. WACC’en fastsættes som et vægtet gennemsnit af afkastet til frem-

medkapital (70 pct.) og egenkapital (30 pct.) korrigeret for skat i henhold til 

§ 12, stk. 1, i IR BEK.  

174. Den risikofri rente fastsættes som ved forrentning af nettogæld ud 

fra renten på en statsobligation med en løbetid på 5 år, hvilket tilnærmelses-

vist svarer til reguleringsperioden. For at eliminere muligheden for 

rentearbitrage fastsættes denne risikofri rente for hele perioden 2014-2017. 

175. Grundlaget for fastsættelsen af rentesatsen følger i øvrigt samme 

principper som rentesatserne i låneporteføljen ved nettogælden. Renten fast-

sættes således på baggrund af den gennemsnitlige 5-årige 

statsobligationsrente marts til august 2013 til 0,88 pct.  

176. Omkostningerne til fremmedkapital i WACC-modellen fastsættes på 

baggrund af ovenstående risikofri rente og et risikotillæg, der for DGD og 

NGFD til forskel fra afsnit 2.2 alene afspejler låneomkostninger for en 

fremmedfinansieringsandel op til 70 pct. Kreditrisikotillæggene for DGD og 

NGFD fastsættes derfor i denne sammenhæng til 1,125 procentpoint hhv. 

0,68 procentpoint. HMNs kreditrisikotillæg er uændret i forhold til den i 

afsnit 2.2 fastsatte, dvs. 0,35 procentpoint. Hertil lægges så et generelt risi-

kotillæg, der afspejler forskellen mellem den 5-årige statsobligationsrente 

og den 4-årige swaprente. Baggrunden for at der i denne sammenhæng er 

valgt den 4-årige swaprente er, at det er denne, som selskaberne alternativt 

havde stået overfor, fordi den svarer til reguleringsperioden. Det generelle 

risikotillæg udgør dermed 0,16 procentpoint. 

177. Omkostningerne til egenkapital fastsættes ved brug af en CAPM 

(Capital Asset Pricing Model). Modellens beregninger baseres på en række 

underliggende parametervalg angående selskabernes egenkapital risiko, 

markedsrisikotillægget og selskabernes effektive skattesats. 

178. Selskabernes egenkapitalrisiko fastsættes på baggrund af sammen-

ligninger med andre selskaber og anvendte parametre hos andre regulatorer, 

hvor der korrigeres for selskabernes skattepligt. Egenkapitalrisikoen fastsæt-

tes til 0,93 for DGD og NGFD, hvor der korrigeres for skattepligt, og 1,1 for 

HMN, der ikke er skattepligtig.  

179. Markedsrisikotillægget fastsættes, jf. bilag 3, til 4,75 pct. på bag-

grund af historiske data for tillægget og anvendte tillæg hos aktieanalytikere 

og finansielle rådgivere samt markedsrisikotillæg for anvendt i reguleringen 

af gasdistributionsselskaber hos de øvrige europæiske regulatorer. Parame-

tervalgene medfører, at egenkapitalrenten korrigeret for skat sættes til 7,03 

pct. for DGD og NGFD og 6,11 pct. for HMN. 

180. Parametrene for fastsættelsen af WACC’en fremgår af tabel 19. 
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Tabel 19. Rentesatser vedr. nye aktiver og nødvendig nettoomsætningsfor-

mue, 2014-2017 
Pct. DGD HMN NGFD 

Risikofri rente, 5 årig statsobligation 0,88 0,88 0,88 

+ Kreditrisikotillæg 1,29 0,51 0,84 

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

Egenkapitalrente korrigeret for skat 7,03 6,15 7,03 

WACC (afrundet) 3,63 2,80 3,31 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

181. WACC’en kan således beregnes til 3,63 pct. for DGD, 3,31 pct. for 

NGFD og 2,80 pct. for HMN, jf. tabel 19. En detaljeret gennemgang af fast-

sættelsen af WACC’en inkl. parametervalg og antagelser findes i bilag 3. 

3.2. Opgørelse af materielle anlægsaktiver idriftsat efter 1. janu-
ar 2005 

182. Forrentningsgrundlaget fastsættes foreløbigt på grundlag af de mate-

rielle anlægsaktivers værdi ultimo det tredje år i den foregående 

reguleringsperiode, jf. § 11, stk. 3, i IR BEK. For den nuværende regule-

ringsperiode er dette derfor år 2012.  

183. Selskaberne har anmeldt værdien af materielle anlægsaktiver ultimo 

2012, hvilket fremgår af tabel 20. 

Tabel 20. Værdien af materielle anlægsaktiver ultimo 2012 
Mio. kr. DGD HMN NGFD 

Aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 403,84 899,90 74,04 

Afskrivninger 96,81 337,35 15,52 

Forrentningsgrundlag 307,02 562,55 58,52 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

184. Forrentningsgrundlaget for materielle anlægsaktiver i reguleringspe-

rioden 2014-2017 er fastlagt i henhold til IR BEK § 11 og antages uændret i 

perioden. Forrentningen af materielle anlægsaktiver fremgår af tabel 21. 

185. Forrentningen af materielle anlægsaktiver fastsættes således forelø-

bigt til 11,36 mio. kr. for DGD, 17,44 mio. kr. for HMN og 2,17 mio. kr. for 

NGFD, jf. tabel 21. 

Tabel 21. Forrentning af materielle anlægsaktiver 
Mio. kr. DGD HMN NGFD 

Forrentningsgrundlag, mio. kr. 307,02 562,55 58,52 

Forrentningssats 2014, pct. 3,63 2,80 3,31 

Forrentning 2014-2017, mio. kr. 11,13 15,78 1,94 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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3.3. Opgørelse af en nødvendig nettoomsætningsformue 

186. Energitilsynet traf den 27. juni 2005 afgørelse om principperne for 

fastsættelse af den nødvendige nettoomsætningsformue for reguleringsperi-

oden 2005. Ved afgørelsen den 31. oktober 2005 blev det ligeledes besluttet 

at anvende principperne for reguleringsperioden 2006-2009. De samme 

principper blev anvendt for reguleringsperioden 2010-2013, og det er sekre-

tariatets vurdering, at samme opgørelsesprincipper bør anvendes for 

reguleringsperioden 2014-2017. 

187. Nettoomsætningsformuen fastsættes derved ved en simpel metode, 

der tager udgangspunkt i indtægtsrammen for det pågældende år. På bag-

grund af selskabernes gennemsnitlige kredittider for henholdsvis indtægter 

og udgifter bør nettoomsætningsformuen efter sekretariatets vurdering såle-

des fastsættes til 1/6 af indtægtsrammen. 

188. Det er dog ikke muligt, at opgøre indtægtsrammens størrelse før end 

størrelsen på nettoomsætningsformuen foreligger. Nettoomsætningsformuen 

opgøres derfor konkret som 1/6 af indtægtsrammen opgjort ekskl. forrent-

ning af nettoomsætningsformue, men tillagt en andel, der afhænger af 

forrentningssatsen og som sikrer, at nettoomsætningsformuen reelt beregnes 

som 1/6 af den samlede indtægtsramme
10

. 

189. Nedenfor beregnes den nødvendige nettoomsætningsformue (samt 

forrentningen heraf) på baggrund af ovennævnte metode for hvert af distri-

butionsselskaberne for 2014-2017. Sekretariatet for Energitilsynet 

bemærker, at ved efterfølgende korrektion af indtægtsrammen på baggrund 

af bl.a. selskabernes faktiske § 13-omkostninger, de faktiske omkostninger 

til energispareaktiviteter og den faktiske udvikling i pris- og lønindekset vil 

den beregnede nettoomsætningsformue, og dermed også forrentningen her-

af, ligeledes blive korrigeret. 

190. Forrentningen af en nødvendig nettoomsætningsformue fastsættes 

for DGD til 3,80 mio. kr. i 2014, 3,94 mio. kr. i 2015, 4,0 mio. kr. i 2016 og 

4,03 mio. kr. i 2017, jf. tabel 22. 

Tabel 22. Den nødvendige nettoomsætningsformue samt forrentning heraf 

for DGD for 2014-2017 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

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

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

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

+ Forrentning af materielle anlægsaktiver 

idriftsat efter 1. januar 2005 
11,13 11,13 11,13 11,13 

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

                                                 
10

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

fås:    fINNfININ  6ˆ6ˆ6 , hvor Î er defineret som indtægtsram-

men eksklusiv forrentning af nettoomsætningsformuen og f er forrentningssatsen. 
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= Indtægtsramme ekskl. forrentning af 

nettoomsætningsformue 

 625,82   647,82   657,32   663,03  

Beregnet nettoomsætningsformue  104,94   108,63   110,22   111,18  

Forrentningssats, pct. 3,63 3,63 3,63 3,63 

Forrentning af nettoomsætningsformue  3,80   3,94   4,00   4,03  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

191. Forrentningen af en nødvendig nettoomsætningsformue fastsættes 

for HMN til 3,38 mio. kr. i 2014, 3,54 mio. kr. i 2015, 3,58 mio. kr. i 2016 

og 3,62 mio. kr. i 2017, jf. tabel 23. 

Tabel 23. Den nødvendige nettoomsætningsformue samt forrentning heraf 

for HMN for 2014-2017 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

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

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

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

+ Forrentning af materielle anlægsaktiver 

idriftsat efter 1. januar 2005 
15,78 15,78 15,78 15,78 

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

= Indtægtsramme ekskl. forrentning af 

nettoomsætningsformue 

719,97  754,73   762,53   770,45  

Beregnet nettoomsætningsformue  120,56   126,38   127,69   129,01  

Forrentningssats, pct. 2,80 2,80 2,80 2,80 

Forrentning af nettoomsætningsformue  3,38   3,54   3,58   3,62  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

192. Forrentningen af en nødvendig nettoomsætningsformue fastsættes 

for NGFD til 0,92 mio. kr. i 2014, 0,95 mio. kr. i 2015, 0,95 mio. kr. i 2016 

og 0,96 mio. kr. i 2017 jf. tabel 24. 

Tabel 24. Den nødvendige nettoomsætningsformue samt forrentning heraf 

for NGFD for 2014-2017 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

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

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

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

+ Forrentning af materielle anlægsaktiver 

idriftsat efter 1. januar 2005 
1,94 1,94 1,94 1,94 

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

= Indtægtsramme ekskl. forrentning af 

nettoomsætningsformue 

 165,55   170,20   171,09   172,49  

Beregnet nettoomsætningsformue  27,75   28,52   28,67   28,91  

Forrentningssats, pct. 3,31 3,31 3,31 3,31 

Forrentning af nettoomsætningsformue  0,92   0,95   0,95  0,96  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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3.4 Fastsættelse af forrentning af materielle anlægsaktiver 
idriftsat efter 1. januar 2005 og en nødvendig nettoomsætnings-
formue 

193. Forrentningen af de to delkomponenter kan samles til den foreløbige 

forrentning af materielle anlægsaktiver og nettoomsætningsformue, som 

skal indregnes i indtægtsrammerne. 

Tabel 25. Forrentning af materielle anlægsaktiver og en nødvendig nettoom-

sætningsformue for DGD for 2014-2017 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

Forrentning af materielle anlægsaktiver 

idriftsat efter 1. januar 2005 
11,13 11,13 11,13 11,13 

Forrentning af nettoomsætningsformue  3,80   3,94   4,00   4,03  

Forrentning i alt 14,93 15,07 15,13 15,16 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Tabel 26. Forrentning af materielle anlægsaktiver og en nødvendig nettoom-

sætnings-formue for HMN for 2014-2017 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

Forrentning af materielle anlægsaktiver 

idriftsat efter 1. januar 2005 
15,78 15,78 15,78 15,78 

Forrentning af nettoomsætningsformue  3,38   3,54   3,58   3,62  

Forrentning i alt 19,16 19,32 19,36 19,39 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Tabel 27. Forrentning af materielle anlægsaktiver og en nødvendig nettoom-

sætnings-formue for NGFD for 2014-2017 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

Forrentning af materielle anlægsaktiver 

idriftsat efter 1. januar 2005 
1,94 1,94 1,94 1,94 

Forrentning af nettoomsætningsformue 0,92 0,95 0,95 0,96 

Forrentning i alt 2,86 2,88 2,89 2,90 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

4. Budgetterede § 13 omkostninger 2014-2017 

194. Indtægtsrammen indeholder de omkostninger, som selskaberne i 

årene 2014-2017 budgetterer at afholde i henhold til § 13, stk. 1, jf. § 6, stk. 

1, nr. 4, i IR BEK. Det drejer sig om omkostninger ved myndighedsbetje-

ning og nettab, samt de omkostninger, som selskaberne er pålagt i henhold 

til lov om gasinstallationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. 

195. Disse budgetterede omkostninger tillægges særskilt udenom den 

effektivitetsregulerede omkostningsramme, således at de indgår i indtægts-

rammen i størrelsesordenen 1:1.  
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196. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der efter hvert kalen-

derår foretages efterregulering af indtægtsrammen vedr. de budgetterede § 

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

kapitel 5 i IR BEK. 

197. Principperne for opgørelse af § 13-omkostningerne følger de to fore-

gående reguleringsperioder og er nærmere beskrevet i afgørelsen af 30. maj 

2005 (Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber – Principper for 

opgørelse af driftsomkostninger, 1:1 omkostninger og afskrivninger).  

198. Udover de omkostninger, der direkte kan henføres til ovenstående § 

13-aktiviteter, skal der i opgørelsen heraf tillægges en andel af overheadom-

kostninger. Tillæggets størrelse fastlægges på baggrund af den 

fordelingsmetode, der er blevet fastsat forrige reguleringsperiode og som 

anvendes ved benchmarkingen af selskaberne. 

199. For DGD er der anmeldt følgende budgetterede § 13-omkostninger 

for 2014-2017 

Tabel 28. Budgetterede § 13-omkostninger (ekskl. tillæg) for DGD 2014-

2017 
 Mio. kr. 

Budgetterede § 13-omkostninger 2014 (ekskl. tillæg for overhead) 29,88 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,87 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
25,52 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 3,49 

Budgetterede § 13-omkostninger 2015 (ekskl. tillæg for overhead) 30,48 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,89 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
26,03 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 3,56 

Budgetterede § 13-omkostninger 2016 (ekskl. tillæg for overhead) 31,09 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,91 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
26,56 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 3,63 

Budgetterede § 13-omkostninger 2017 (ekskl. tillæg for overhead) 31,71 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,93 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
27,09 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 3,70 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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200. Tabel 29 viser HMNs anmeldelse af budgetterede § 13-

omkostninger for 2014-2014. 

 

Tabel 29. Budgetterede § 13-omkostninger (ekskl. tillæg) for HMN 2014-

2017 
 Mio. kr. 

Budgetterede § 13-omkostninger 2014 (ekskl. tillæg for overhead) 36,90 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,80 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
35,10 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Budgetterede § 13-omkostninger 2015 (ekskl. tillæg for overhead) 36,90 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,80 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
35,10 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Budgetterede § 13-omkostninger 2016 (ekskl. tillæg for overhead) 36,90 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,80 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
35,10 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Budgetterede § 13-omkostninger 2017 (ekskl. tillæg for overhead) 36,90 

Heraf: 
 

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,80 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
35,10 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Note 1: § 13, stk. 1, nr. 3 bogføres ikke under driftsomkostninger og svarer derfor i denne 

sammenhæng til 0 kr. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

201. Tabel 30 viser NGFD anmeldelse af budgetterede § 13-

omkostninger for 2014-2017. 
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Tabel 30. Budgetterede § 13-omkostninger (ekskl. tillæg) for NGFD 2014-

2017 
 Mio. kr. 

Budgetterede § 13-omkostninger 2014 (ekskl. tillæg for overhead) 7,68 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,63 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
7,05 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Budgetterede § 13-omkostninger 2015 (ekskl. tillæg for overhead) 7,68 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,63 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
7,05 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Budgetterede § 13-omkostninger 2016 (ekskl. tillæg for overhead) 7,68 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,63 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
7,05 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Budgetterede § 13-omkostninger 2017 (ekskl. tillæg for overhead) 7,68 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,63 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse 

med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 
7,05 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3)1 0,00 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

202. Tillægget for overhead beregnes på baggrund af metoden for om-

kostningsfordeling i forbindelse med benchmarking af selskabernes 

driftsomkostninger i 2012. For reguleringsperioden 2014-2017 budgetteres 

der, som det er tilfældet for driftsomkostningerne, med de gennemsnitlige 

overheadomkostninger fordelt til § 13 i 2009-2012 korrigeret for pris- og 

lønudviklingen. 

203. Ved den efterfølgende årlige korrektion af indtægtsrammerne vil den 

andel af overheadomkostningerne, der vedrører § 13-aktiviteter (og dermed 

holdes uden for effektiviseringskravet) blive justeret på baggrund af selska-

bernes indsendelse af reguleringsmæssige regnskabstal for det pågældende 

år. 

204. Tabel 31 beregner pris- og lønkorrektionen for tillægget til omkost-

ninger der vedrører § 13, stk. 1, nr. 2, i IR BEK. 
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Tabel 31. Pris- og lønkorrektion af tillæg til omkostninger vedrørende § 13, 

stk. 1, nr. 2 for gennemsnitlig andel af overheadomkostninger i 2009-2012 
Mio. kr. DGD HMN NGFD 

Gennemsnitligt tillæg, 2009-2012 26,80 45,67 28,70 

Tillæg, pris- og lønkorrigeret til 2014 27,82 47,42 29,80 

Tillæg, pris- og lønkorrigeret til 2015 28,35 48,32 30,37 

Tillæg, pris- og lønkorrigeret til 2016 28,89 49,24 30,94 

Tillæg, pris- og lønkorrigeret til 2017 29,44 50,18 31,53 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

205. DGDs budgetterede § 13-omkostninger i 2014-17 fremgår af tabel 

32. 

Tabel 32. DGD - budgetterede § 13-omkostninger 2014-17 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

§ 13, stk. 1, nr. 1 0,87 0,89 0,91 0,93 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (direkte henførbare omkostninger) 25,52 26,03 26,56 27,09 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (tillæg for andel af overhead) 27,82 28,35 28,89 29,44 

§ 13, stk. 1, nr. 2, i alt 53,35 54,38 55,44 56,53 

§ 13, stk. 1, nr. 3 3,49 3,56 3,63 3,70 

§ 13-omkostninger, i alt 57,70 58,83 59,98 61,15 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

206. HMNs budgetterede § 13-omkostninger i 2014-17 fremgår af tabel 

33. 

Tabel 33. HMN - budgetterede § 13-omkostninger 2014-17 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

§ 13, stk. 1, nr. 1 1,80 1,80 1,80 1,80 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (direkte henførbare omkostninger) 35,10 35,10 35,10 35,10 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (tillæg for andel af overhead) 50,42 51,37 52,35 53,35 

§ 13, stk. 1, nr. 2, i alt 85,52 86,47 87,45 88,45 

§ 13, stk. 1, nr. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

§ 13-omkostninger, i alt 87,32 88,27 89,25 90,25 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

207. NGFDs budgetterede § 13-omkostninger i 2014-17 fremgår af tabel 

34. 

Tabel 34. NGFD - budgetterede § 13-omkostninger 2014-17 
Mio. kr. (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 

§ 13, stk. 1, nr. 1 0,63 0,63 0,63 0,63 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (direkte henførbare omkostninger) 7,05 7,05 7,05 7,05 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (tillæg for andel af overhead) 29,80 30,37 30,94 31,53 

§ 13, stk. 1, nr. 2, i alt 36,85 37,42 37,99 38,58 

§ 13, stk. 1, nr. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

§ 13-omkostninger, i alt 37,48 38,04 38,62 39,21 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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5. Omkostninger til energispareaktiviteter 

208. I forlængelse af energiaftalen af 22. marts 2012 og i medfør af IR 

BEK kapitel 4 (§§ 17-19), indeholder indtægtsrammen, jf. § 6, stk. 1, nr. 5, 

et beløb til dækning af selskabernes omkostninger til de energispareaktivite-

ter, der er nødvendige for at selskaberne kan opfylde de, i forlængelse af 

energiaftalen, fastsatte energisparekrav.  

209. I forlængelse af Energiaftalen af 22. marts 2012 blev der d. 13. no-

vember 2012 indgået aftale mellem klima- og energiministeren og 

energibranchen, herunder net- og distributionsselskaberne indenfor el, na-

turgas og fjernvarme, der fastlagde mål og rammer for realisering af 

energibesparelser, som bl.a. gasdistributionsselskaberne skal bidrage til.  

210. Aftalen af 13. november 2012 er endnu ikke udmøntet i en bekendt-

gørelse, men efter det oplyste er Energistyrelsen i gang med dette arbejde, 

og det er forventningen, at bekendtgørelsen i lighed med tidligere aftaler, 

udmøntes i overensstemmelse med aftalen, og derfor tages der udgangs-

punkt i denne ved fastsættelsen af beløbet til dækning af omkostninger til 

energispareaktiviteter. 

211. Som en del af aftalen blev det besluttet, at gasdistributionsselskaber-

ne skal have dækket deres faktiske omkostninger til opfyldelse af 

forpligtelserne i aftalen. Aftalen tilsiger, at selskaberne i perioden 2013-

2020 får dækket deres faktiske omkostninger til opfyldelse af de energispa-

reforpligtelser som selskaberne i følge energiaftalen fra marts 2012 skal 

opfylde. Dette sker via et tillæg til indtægtsrammen. 

212. Ifølge aftalen fastlægges tillægget forud for en periode på baggrund 

af de gennemsnitlige faktiske omkostninger for den pågældende branche i 

det forudgående år. Tillægget efterreguleres efterfølgende på baggrund af de 

enkelte selskabers regnskabsoplysninger, således at selskaberne får dækket 

deres faktiske omkostninger til energispareaktiviteter.  

213. For perioden 2014-2017 fastlægges det foreløbige tillæg på bag-

grund af de gennemsnitlige omkostninger pr. sparet MWh i 2012, da dette er 

det senest kendte år, hvor de faktiske omkostninger er tilgængelige.  

214. Den gennemsnitlige omkostning pr. sparet MWh for gasdistributi-

onsselskaberne var 398 kr./MWh i 2012, jf. tabel 35. 

Tabel 35. Gennemsnitlige omkostninger til energispareaktiviteter 2012 

 DGD HMN NGFD Gennemsnit 

Omkostning, kr. 40.540.000 91.712.000 11.873.000  

Besparelse, MWh 100.371 246.955 28.267  

Kr./MWh 404 371 420 398 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

215. For at kunne fastlægge beløbet til indregning i indtægtsrammerne i 

2014-2017 har selskaberne indberettet deres energispareforpligtelser i peri-
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oden. Det er dog kun forpligtelsen for 2014, der kendes endeligt på nuvæ-

rende tidspunkt. Fra 2015 og frem er der tale om skøn fra selskabernes side, 

som kan blive ændret som følge af to forhold.  

216. For det første fordeles gasdistributionsselskabernes samlede forplig-

telse internt ud fra det foregående års distribuerede gasmængder til 

slutkunderne, hvormed forskellig udvikling i de tre selskabers distribuerede 

mængde kan få indflydelse på forpligtelsen. For det andet skal der i 2015 

aftales en ny fordeling af den samlede forpligtelse mellem el-, fjernvarme- 

og gasselskaberne. 

217. Det forudsættes i fastsættelsen af beløbet til indregning i indtægts-

rammerne, at selskabernes skønnede forpligtelse i 2015 også er 

repræsentativ for forpligtelserne i 2016 og 2017. 

218. Selskabers anmeldelse af energispareforpligtelser i perioden 2014-

2017 fremgår af tabel 36. 

Tabel 36. Selskabernes energispareforpligtelser 2014-2017 
MWh DGD HMN NGFD 

Energisparekrav 2014 176.444 329.700 42.889 

Energisparekrav 2015 202.911 390.000 49.322 

Energisparekrav 2015 202.911 390.000 49.322 

Energisparekrav 2015 202.911 390.000 49.322 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

219. Tillægget til indtægtsrammerne i 2014-2017 budgetteres herefter for 

det enkelte selskab på baggrund af den gennemsnitlige omkostning pr. spa-

ret MWh i branchen i 2012, jf. tabel 35 

220. Omkostningerne pris- og løn-korrigeres fra 2012-priser til det enkel-

te år i reguleringsperioden. 

221. DGD omkostninger til energispareaktiviteter i 2014-17 fremgår af 

tabel 37. 

Tabel 37. Omkostninger til energispareaktiviteter for DGD, 2014-2017 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Energispareforpligtelse, MWh 176.444 202.911 202.911 202.911 

Omkostninger til energispareaktiviteter i alt 70,30 80,85 80,85 80,85 

P/L-korrektion 2012 til år, pct. 3,82 5,80 7,81 9,86 

Total 72,99 85,53 87,16 88,82 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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222. HMNs omkostninger til energispareaktiviteter i 2014-17 fremgår af 

tabel 38. 

Tabel 38. Omkostninger til energispareaktiviteter for HMN, 2014-2017 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Energispareforpligtelse, MWh 329.700 390.000 390.000 390.000 

Omkostninger til energispareaktiviteter i alt 131,36 155,39 155,39 155,39 

P/L-korrektion 2012 til år, pct. 3,82 5,80 7,81 9,86 

Total 136,39 164,40 167,52 170,71 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

223. NGFDs omkostninger til energispareaktiviteter i 2014-17 fremgår af 

tabel 39. 

Tabel 39. Omkostninger til energispareaktiviteter for NGFD, 2014-2017 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Energispareforpligtelse, MWh 42.889 49.322 49.322 49.322 

Omkostninger til energispareaktiviteter i alt 17,09 19,65 19,65 19,65 

P/L-korrektion 2012 til år, pct. 3,82 5,80 7,81 9,86 

Total 17,74 20,79 21,19 21,59 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

6. Fastsættelse af indtægtsrammer 2014-2017 

224. Af tabel 40-42 fremgår selskabernes indtægtsrammer for regule-

ringsperioden 2014-2017. 

Tabel 40. Indtægtsrammer for DGD, 2014-17 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

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

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

+ Forrentning af nettoomsætningsformue 

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

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

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

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Tabel 41. Indtægtsrammer for HMN, 2014-17 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

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

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

+ Forrentning af nettoomsætningsformue 

og materielle anlægsaktiver 

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

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

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

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Tabel 42. Indtægtsrammer for NGFD, 2014-17 
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

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

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

+ Forrentning af nettoomsætningsformue 

og materielle anlægsaktiver 

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

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

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

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 


