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Bilag 3 – Fastsættelse af WACC forrentning 

1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005 

og en nødvendig nettoomsætningsformue beregnes for det enkelte selskab 

som en risikofri rente tillagt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold og 

skattepligt i det enkelte selskab.  

2. Rentesatsen fastsættes som en WACC (Weighted Average Cost of 

Capital), der udtrykker de gennemsnitlige kapitalomkostninger til egenkapi-

tal og fremmedkapital. Det antages i rentefastsættelsen, at nyinvesteringer 

og den nødvendige nettoomsætningsformue finansieres med 30 pct. egenka-

pital og 70 pct. fremmedkapital – dvs. at der anvendes en egenkapitalandel 

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

3. WACC’en fastsættes ud fra følgende formel: 

GfkrGekrWACC  )()1()(
 

, hvor  

)(ekr  : egenkapitalforrentning før skat 

)( fkr  : fremmedkapitalforrentning 

G  : Gearing, dvs. andelen af fremmedkapital 

  : skattesats 

4. Fremmedkapitalrenten fastsættes som en risikofri rente tillagt et kre-

ditrisikotillæg. Egenkapitalrenten fastsættes ud fra en CAPM
1
 (Capital Asset 

Pricing Model): 
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1
 Ideen bag CAPM er, at investorer skal kompenseres på to måder for at investere i risiko-

fyldte aktiver. For det første skal de kompenseres for at stille penge til rådighed i en given 

periode, hvilket afspejles i indregningen af en risikofri rente. For det andet skal de kompen-

seres for risikoen forbundet ved aktivet, hvilket afspejles i ligningens sidste led. 
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, hvor 

)( fr  : risikofri rente 

β(ek) : selskabsspecifik risiko vedr. egenkapitalen 

)()( frmr   : markedsrisikotillæg  

5. Nedenfor følger fastsættelsen af modellernes parametre. 

Risikofri rente 

6. For reguleringsperioden 2006-2009 og 2010-2013 anvendte Energitil-

synet tre grundlæggende kriterier for fastsættelsen af den risikofri rente: 

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

rammer 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. 

7. Sekretariat har fortsat valgt at basere valget af den risikofri rente på 

ovenstående kriterier.  

8. Der findes ikke i praksis én risikofri rente, men derimod mange for-

skellige risikofrie renter, idet rentesatsen kan udtrykkes som funktion af den 

valgte løbetid. Den risikofrie rente kan endvidere være renten på bl.a. stats-

obligationer eller renten på interbankmarkedet. 

9. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at der bør anvendes den samme 

referencerente for risikofri rente ved forrentning af materielle anlægsaktiver 

som det er tilfældet for forrentningen af nettogælden, jf. afsnit 2.1 i notatet, 

dvs. statsobligationsrenten.  

10. Valget af risikofri rente bør derudover følge anbefalingerne fra Inde-

pendent Regulators Group (IRG
2
), der tilsiger, at valget af løbetid på den 

risikofri rente bør matche enten investeringshorisonten, planlægningshori-

sonten eller reguleringshorisonten på det underliggende aktiv
3
. Alternativt 

kan der anvendes en kort løbetid for at undgå muligheden for rentearbitrage.   

11. Anvendelse af investeringshorisonten afspejler, at investorer forventer 

at blive kompenseret for langvarige investeringer. Den risikofri rente bør 

derfor afspejle investors forventning over den relevante tidsperiode. Læng-

                                                 
2
 IRG blev etableret i 1997 som et forum for europæiske nationale regulatorer indenfor 

telesektoren, hvor der kan udveksles erfaringer omkring emner, der vedrører regulering. 
3
 IRG – Regulatory Accounting, Principles of Implementation and Best Practice for WACC 

calculations, Februar 2007 
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den af den relevante tidshorisont er dog i sagens natur en subjektiv vurde-

ring. 

12. Planlægningshorisonten afspejler den gennemsnitlige levetid på de 

underliggende aktiver, der udgør forrentningsgrundlaget. Denne metode vil 

kræve en individuel opgørelse af den gennemsnitlige levetid på foretagne 

nyinvesteringer hos hvert enkelt selskab.  

13. Anvendelse af reguleringshorisonten betyder, at kapitalomkostninger-

ne bliver konsistente med den reguleringsperiode hvortil de vedrører. Sel-

skaberne bliver beskyttet imod renteændringer i reguleringsperioden, som 

strækker sig over en kendt tidshorisont på 4 år. Fordelen ved denne metode 

er, at den er nem at administrere, og løbetiden kan fastsættes med sikkerhed. 

14. IRG fremhæver ikke én de ovenstående metoder som værende mere 

korrekt end andre. Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere vurderet , at 

investeringshorisonten ikke kan anvendes i denne sammenhæng på grund af 

usikkerheden vedrørende den relevante tidshorisont. Endvidere vurderede 

sekretariatet, at anvendelse af planlægningshorisonten er mere administrativ 

besværlig end reguleringshorisonten og dels vil være påvirket af eventuel 

usikkerhed i opgørelsen af nyinvesteringernes gennemsnitlige levetid. Alene 

anvendelse af reguleringshorisonten vurderes at udgøre et administrativt 

enkelt og sikkert grundlag for fastsættelsen af løbetiden på den risikofri ren-

te.  

15. Sekretariatet for Energitilsynet har ikke fundet anledning til at ændre 

på denne vurdering. 

16. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at den risikofri rente, bør 

fastsættes på baggrund af den 5-årige statsobligation, der er den, der ligger 

nærmest på reguleringshorisonten.  

17. Som nævnt i afgørelsen for reguleringsperioden 2010-2013 vil den 

nuværende rente rent teoretisk perfekt afspejle de fremtidige forventninger 

(ved fuldstændigt effektive kapitalmarkeder), og dermed være det korrekte 

mål for den risikofri rente. I praksis udviser rentemarkedet dog mindre ud-

sving på dagsbasis, hvilket gør det uegnet at anvende data for kun en dag. 

Den mest retvisende rentesats opnås derfor ved at betragte en gennemsnit 

for en længere periode. 

18. I sidste reguleringsperiode blev der etableret den praksis, at den risi-

kofri rente fastsættes på baggrund af gennemsnittet af den valgte risikofri 

rente fra marts til august i året for udmeldingen af de foreløbige indtægts-

rammer, fordi denne 6-måneders periode reducerer betydningen af korte 

udsving i renteniveauet, men at rentedata stadig har en passende aktualitet. 
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19. Sekretariatet for Energitilsynet har ikke fundet anledning til at ændre 

denne vurdering. 

20. På denne baggrund fastsættes den risikofri rente til 0,88 pct., jf. tabel 

1. 

Tabel 1. Gennemsnit af 5-årige statsobligationsrenter, marts til august 2013 

 
marts 2013-auguast 2013 

Gennemsnit (pct.) 0,88 

Kilde: Energitilsynets egne beregninger på baggrund af tal fra Nationalbanken og 

NASDAQ. 

Kreditrisikotillæg 

21. Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat et rimeligt kreditrisikotillæg 

for selskaberne i forbindelse med fastsættelsen af forrentning af nettogæld 

mv., jf. afsnit 2.2 i notatet. 

22. Risikotillæg finder også anvendelse ved fastlæggelsen af WACC for-

rentning. Dog vurderer sekretariatet, at de kreditrisikotillæg der anvendes i 

relation til forrentning og afdrag af nettogæld, der for DGD og NGFDs ved-

kommende er fastsat ud fra en fremmedfinansieringandel på 95 pct, skal 

korrigeres ud fra, at der i relation til beregningen af WACC’en skal anven-

des en fremmedfinansieringsandel på 70 pct., jf. IR BEK § 12, stk. 1. Sekre-

tariatet vurderer derfor, at risikotillægget for DGD og NGFD skal fastsættes 

med udgangspunkt i kreditmarginalerne på seniorlånene og for NGFDs ved-

kommende kreditmarginalen på realkreditlånene. Dermed fastsættes de in-

dividuelle kreditrisikotillæg til 1,125 procentpoint for DGD, 0,68 procentpo-

int for NGFD. For HMN fastsættes det individuelle kreditrisikotillæg til 

0,35 procentpoint ligesom det er tilfældet for forrentningen af nettogælden. 

23. Da ovennævnte individuelle kreditrisikotillæg afspejler selskabernes 

risiko i forhold til cibor/swap-renterne, skal der, ligesom det er tilfældet for 

forrentningen af nettogælden, tillægges et generelt kreditrisikotillæg, der 

afspejler forskellen mellem statsobligationsrenten og cibor/swap-renten. Da 

der ifølge praksis hidtil har været anvendt den 4-årige swaprente i beregnin-

gen af WACC’en, beregnes det generelle kreditrisikotillæg som forskellen 

mellem denne og den 5-årige statsobligationsrente ligeledes i perioden marts 

til august 2013. I denne periode udgør forskellen, og dermed det generelle 

kreditrisikotillæg 0,16 procentpoint. 

24. De samlede kreditrisikotillæg fastsættes derfor til 1,29 procentpoint 

for DGD, 0,84 procentpoint for NGFD og 0,51 procentpoint for HMN, jf. 

tabel 2.  
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Tabel 2. Selskabernes kreditrisikotillæg (pct.) 

 

DGD HMN NGFD 

Individuelt Kreditrisikotillæg  1,125 0,35 0,68 

Generelt kreditrisikotillæg 0,16 0,16 0,16 

Kreditrisikotillæg i alt 1,29 0,51 0,84 

Beta 

25. Den selskabsspecifikke risiko vedr. egenkapitalen defineres ved β(ek). 

For børsnoterede selskaber kan β(ek) beregnes ud fra udviklingen i selska-

bets aktiekurs og udviklingen i en markedsportefølje. Denne metode kan 

ikke anvendes for naturgasdistributionsselskaberne. 

26. Fastsættelsen af β(ek) sker derfor på baggrund af sammenligninger 

med lignende selskaber, for hvilke β(ek) kan beregnes. Da β(ek) afhænger af 

det enkelte selskabs kapitalstruktur er det dog ikke muligt at foretage en 

direkte sammenligning af β(ek) mellem selskaber.  

27. Til sammenligning mellem selskaber anvendes derimod β(aktiver) - 

også kaldet det ugearet beta, da effekten af kapitalstruktur ikke indgår. Med 

fastsættelse af β(aktiver) kan β(ek) efterfølgende beregnes ud fra følgende 

formel, der er en udvidet version af Miller & Mogliani’s model
4
, og som 

ligeledes blev anvendt for reguleringsperioden 2009-2013:  
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28. Der findes flere modeller for beregning af β(ek), men ingen af dem er 

en perfekt afspejling af virkeligheden. Derfor må der vælges den model, 

som vurderes at komme nærmest på den virkelighed, som i dette tilfælde 

naturgasdistributionsselskaberne, opererer i.  

29.  I Miller & Mogliani’s model antages det, at der ingen usikkerhed, og 

dermed risiko, er i relation til værdien af de pengestrømme der er vedr. skat-

ten i form af skattefradrag i forbindelse med gæld (det såkaldte skatte-

skjold), dvs. at skatteskjoldet er konstant. Da der ingen risiko er vedr. skat-

teskjoldet, skal der i beregning af β(ek) korrigeres herfor. β(ek) bliver der-

med mindre i denne model i forhold til andre modeller, hvor der antages at 

være en usikkerhed ved værdien af skatteskjoldet, dvs. at skatteskjoldet er 

volatilt, hvorfor denne risiko indgår som en del af den systematiske risiko. 

30. Sekretariatet vurderer, at gasdistributionsselskabernes usikkerhed 

vedr. værdien af skatteskjoldet må antages være så begrænset, at den nær-

                                                 
4
 T. Conine, ”Corporate Debt and Corporate Taxes: An Extension”, The Journal of Finance, 

September 1980, pp. 1033-1037. 
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mer sig nul, og dette er baggrunden for fortsat at anvende  ovennævnte mo-

del. 

31. Det antages som regel, at fremmedkapitalrisikoen, β(fk) er tæt på eller 

lig nul, da risikoen er lav eller ikke eksisterende. Både i afgørelsen fra 2005 

og afgørelsen fra 2009 blev β(fk) fastsat til 0,1, idet den fastsatte fremmed-

kapitalrente oversteg den risikofri rente, hvilket er et udtryk for, at der er en 

risiko ved anvendelse af fremmedkapital.  

32. Da selskaberne også i indtægtsrammerne for 2014-2017 får lagt et 

risikotillæg oveni den risikofri rente, vurderer Sekretariatet, at β(fk) fortsat 

skal være over nul, men den skal som nævnt fortsat være lav. Sekretariatet 

fastholder derfor β(fk) på 0,1 fra de to foregående reguleringsperioder. 

33. Fastsættelsen af β(aktiver) sker på baggrund af sammenligninger med 

andre selskaber og regulatorer. Selvom gasdistributionsselskaberne i teorien 

har individuelle β(aktiver)-værdier, kan der således ikke skelnes imellem 

dem i denne sammenhæng. Der fastsættes én β(aktiver)-værdi for alle tre 

selskaber. 

34. I afgørelsen fra 2009 blev β(aktiver) fastsat til 0,35 bl.a. baseret på en 

2005-rapport fra den hollandske regulator DTE, der havde opgjort β(aktiver) 

på baggrund af data fra en række regulerede gasdistributionsselskaber og en 

2009-rapport fra den tjekkiske regulator ERO. Rapporten fra DTE findes 

dog nu for gammel til at indgå i vurderingen af β(aktiver), men rapporten fra 

ERO vil indgå.  

35. Den tjekkiske regulator ERO fastsatte, som nævnt i en 2009 rapport 

fra β(aktiver)=0,4 for gasdistribution. Fastsættelsen sker på baggrund af en 

sammenligning af anvendte værdier hos andre europæiske regulatorer
5
, hvor 

β(aktiver) falder i intervallet [0,18; 0,58] med et gennemsnit på 0,39. Stør-

stedelen af regulatorerne anvender ifølge rapporten en β(aktiver)-værdi i 

intervallet [0,30; 0,45]. 

36. I en rapport fra 2013 fra den estiske regulator CA fastsættes β(aktiver) 

= 0,43 for gasdistribution. Fastsættelsen er baseret på et aritmetisk gennem-

snit af β(aktiver) hos andre europæiske regulatorer
6
 fra en rapport om In-

vestment Conditions in Europe fra CEER. Den anvendte rapport fra CEER 

viser, at β(aktiver) hos andre europæiske regulatorer ligger i intervallet 

[0,30;0,69], hvor størstedelen ad regulatorerne anvender et β(aktiver) i in-

tervallet [0,35;0,50]. 

                                                 
5
 Slovenien, Danmark, Finland, Frankrig, Nederlandene, Irland, Italien, Portugal, Storbri-

tannien, Ungarn og Østrig. 
6
 Østrig, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Ungarn, Italien, 

Irland, Luxembourg, Holland, Portugal, Slovenien og Sverige. 
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37. Den nyeste rapport fra CEER om Investment Conditions in Europe 

viser, at β(aktiver) hos de europæiske regulatoer for gasdistribution ligger i 

intervallet [0,26;0,70], med hovedparten i intervallet [0,30;0,50].  

38. Grant Thornton
7
 har i 2009 beregnet β(aktiver)-værdier til WACC 

fastsættelsen for Energigruppen Jylland Varme A/S på baggrund af andre 

regulerede selskaber. Betaestimaterne opdeles i primære og sekundære 

sammenlignelige selskaber og gennemsnittet er hhv. 0,18 og 0,28 med et 

samlet gennemsnit på 0,24. I forlængelse heraf har Sekretariatet for Energi-

tilsynet i afgørelse om forrentning af indskudskapital 2003-2010 i Energi-

Gruppen Jylland Varme A/S vurderet, at en betaværdi mellem 0,20 og 0,30 

må være rimelig. Sekretariatet for Energitilsynet finder dog, at varmeforsy-

ning er mindre risikofyldt end gasdistribution og beta vil derfor være lavere. 

39. Fastsættelsen af β(aktiver) er i henhold til ovenstående knyttet med en 

vis usikkerhed, og der forekommer ikke at være én korrekt værdi. Sekretari-

atet for Energitilsynet vurderer, at værdien for β(aktiver) kan indsnævres til 

et rimeligt interval på [0,30; 0,50]. På denne baggrund vurderer sekretaria-

tet, at β(aktiver) bør fastsættes til 0,40, hvilket ligger midt i det sandsynlige 

interval.  

40. Dette estimat er i den høje ende af EROs interval og den lave ende af 

CAs interval. Estimatet er ligeledes en del større end Grant Thornton’s 

estimat, hvilket også må forventes på baggrund af risikoforskellene mellem 

varmeforsyning og gasdistribution. 

41. På grund af usikkerheden foretages i sidste afsnit en følsomhedsanaly-

se med hensyn til parametervalget. 

Markedsrisikotillæg 

42. Markedsrisikotillægget afspejler det merafkast en investor kræver ved 

investering i en risikofyldt gennemsnitlig markedsportefølje sammenholdt 

med en risikofri investering. Denne risiko er ikke selskabsspecifik men 

knytter sig til markedet som helhed. For reguleringsperioden 2010-2013 

fastsatte Energitilsynet markedsrisikotillægget til 4,50 pct. 

43. I fastsættelsen af markedsrisikotillægget anvendes betragtninger ved-

rørende det historiske risikotillæg i Danmark og markedsundersøgelser af 

anvendte risikotillæg. Sekretariatet vurderer ikke, at det er meningsfyldt at 

sammenligne markedsrisikotillæg med andre udenlandske regulatorer. Op-

gørelser mellem lande kan indeholde betydelige forskelle på grund af bl.a. 

forskelle i beskatning og forskellige landespecifikke risici. 

                                                 
7
 Udkast til ”Rimelig afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme A/S”. 
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44. Dimson, Marsh og Staunton
8
 estimerer et historisk, langsigtet mar-

kedsrisikotillæg for en række lande, herunder Danmark. Det gennemsnitlige 

markedsrisikotillæg for perioden 1900-2005 er 2,07 pct. p.a. (geometrisk 

gennemsnit
9
) og 3,27 pct. p.a. (aritmetisk gennemsnit

10
) vurderet i forhold 

til langvarige statsobligationer. Vurderet i forhold til kortvarige instrumenter 

(løbetid under ét år) bliver markedsrisikotillægget hhv. 2,87 pct. p.a. og 4,54 

pct. p.a. 

45. I Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 2008 analyseres bl.a. fastsættel-

sen af markedsrisikopræmie i lyset af den seneste udvikling på de finansielle 

markeder. Analysen baseres på en årlig undersøgelse udført af PriceWater-

houseCoopers, hvor aktieanalytikere og finansielle rådgivere spørges om 

anvendte markedsrisikopræmier. 

46. Analysen viser, at der er forskel på perioderne 1998-2001 og 2002-

2008 med hensyn til størrelsen af markedsrisikopræmien. I perioden 1998-

2001 er præmien 3,9 pct. i gennemsnit, hvorimod den stiger til 4,54 pct. i 

gennemsnit for perioden 2002-2008, jf. figur 1, og det bemærkes, at udvik-

lingen på de finansielle markeder i 2008 ikke har givet anledning til nævne-

værdige ændringer i markedsrisikopræmien. 

Figur 1. Anvendt markedsrisikotillæg 1998-2008 

 
Note: Undersøgelsen blev ikke udført i 2000. 

Kilde: Revision & Regnskabsvæsen, nr. 12, 2008. 

                                                 
8
 Dimson, Marsh og Staunton, ”The Worldwide Equity Premium”, EFA 2006 Zurich Meet-

ings Paper; AFA 2008 New Orleans Meetings Paper. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=891620 

9
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47. Grant Thornton
7
 har i 2009 udarbejdet en rapport vedr. Energigruppen 

Jylland Varme A/S. Heri anbefales et markedsrisikotillæg på 4,5 pct. Grant 

Thorntons vurdering baseres bl.a. på ovenstående analyse fra Revision & 

Regnskabsvæsen, men indeholder også yderligere gennemgang af historiske 

markedsrisikopræmier. 

48. På baggrund af ovenstående blev det vurderet af sekretariatet, at mar-

kedsrisikotillægget med rimelighed kunne fastsættes til 4,5 pct. i regule-

ringsperioden 2010-2013. Sekretariatets valg af markedsrisikotillæg stemte 

dermed nogenlunde overens med det langsigtede historiske markedsrisiko-

tillæg.   

49. Markedsrisikotillægget på 4,5 pct. er efterfølgende ligeledes anvendt i 

Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2012 vedr. Forrentning af indskudskapi-

tal i Energigruppen Jylland Varme A/S for 2009-2010, hvor det blev vurde-

ret at den langsigtede markedsrisikopræmie ikke havde ændret sig væsent-

ligt siden 2009.  

50. Erhvervs- og Vækstministeriet har derudover i afgørelser af 2. no-

vember 2011 vedr. fastsættelse af maksimalprisen efter den såkaldte 

LRAIC-metode overfor hhv. TDC, Telenor, Telia og Hi3G på markedet for 

mobilterminering forhøjet markedsrisikotillægget med 0,1 pct. point. Dette 

skyldes bl.a. Energitilsynets opskrivning af markedsrisikotillæg samt andre 

teleregulatorers opskrivning af markedsrisikotillægget.  

51. Erhvervs- og Vækstministeriet har efterfølgende til brug for afgørelse 

af 23. maj 2012 om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 gennem-

gået en række analyser af danske risikopræmier. Konklusionen var, at mar-

kedsrisikopræmien har været stagnerende eller svagt stigende i de sidste par 

år. Der findes derfor ingen klare tegn på, at markedsrisikoen hverken er ste-

get eller faldet markant i løbet af de seneste par år.  

52. Hertil kommer, at markedsrisikotillæggene i de øvrige EU-lande iføl-

ge den tidligere nævnte CEER-rapport om Investment Conditons in Europe 

viser for hovedpartens vedkommende ligger mellem 4 og 5 procentpoint. 

Rapporten viser imidlertid også, at i de lande, hvor markedsrisikotillæggene 

er fastsat senest (i 2012 i Storbritannien, Frankrig, Estland og Letland) lig-

ger markedsrisikotillæggene i intervallet 4,68 til 5,25 pct., dog har Benetz 

(den tyske regulator) i deres netop påbegyndte reguleringsperiode (2013-

2016) valgt at fastholde et markedsrisikotillæg på 4,55 pct. fastsat forud for 

den forrige reguleringsperiode (2009-2012).  

53. På baggrund Erhvervs- og Vækstministeriets analyse, hvor der findes 

indikationer på et svagt stigende markedsrisikotillæg samt de senest fastsatte 

markedsrisikotillæg i EU finder Sekretariatet for Energitilsynet, at der er 

belæg for en lille ændring af markedsrisikotillægget i forhold til regule-
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ringsperioden 2010-2013. Markedsrisikotillægget fastsættes derfor til 4,75 

pct. i reguleringsperioden 2014-2017. 

Skat 

54. I fastsættelsen af β(ek) indgår parameteren  , der afspejler selskaber-

ne effektive skattesats. I det omfang et gasdistributionsselskab er skatteplig-

tigt skal der i henhold til ovenstående ligninger korrigeres herfor. Paramete-

ren   for gasdistributionsselskaberne kan af flere grunde afvige fra sel-

skabsskatten på 25 pct. 

55. Selskabet HMN er som interessentskab ikke skattepligtige efter sel-

skabsskatteloven, og skatten fastsættes derfor 0 . 

56. Selskaberne DGD og NGFD er som aktieselskaber begge skattepligti-

ge efter selskabsskatteloven.  

57. DGD er omfattet af regler om tvungen sambeskatning med DONG 

Energy A/S, og en opgørelse af deres regulatoriske skatteaktiv i opgørelsen 

af deres korrigerede indtægtsrammer for 2011 viser, at selskabet ikke længe-

re har et skatteaktiv, jf. afgørelse af 3. juli 2013. DGD er således skatteplig-

tige af fremtidige overskud og derfor fastsættes 25,0 . 

58. En gennemgang af seneste årsregnskab for NGFD viser, at selskabet 

ved udgangen af 2012 har et udskudt skatteaktiv på omtrent 9 mio. kr. I pe-

rioden 2009 til 2012 er skatteaktivet nedbragt med 10-20 mio. kr. om året, 

og Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, det er rimeligt at antage, at skat-

teaktivet er fuldt afviklet inden indgangen til den kommende reguleringspe-

riode. NGFD forventes dermed at skulle betale skat i den kommende regule-

ringsperiode og derfor fastsættes 25,0 . 

WACC 

59. Ovenstående parametre anvendes til at fastsætte WACC ud fra neden-

stående ligninger: 
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60. Med hensyn til de underliggende parametre har sekretariatet gennem-

ført en følsomhedsanalyse i forhold til β(aktiver). Forskellen mellem den 

fastsatte værdi på 0,40 og lidt højere og lavere værdier i det interval for 
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β(aktiver), som sekretariatet har fundet rimeligt, er på omtrent +/- 0,25 pct. 

point, jf. tabel 3. 

Tabel 3. Sammenhæng mellem β(aktiver) og WACC 

β (aktiver) 0,35 0,40 0,45 

DGD, WACC, pct. 3,36 3,63 3,89 

HMN, WACC, pct. 2,57 2,80 3,04 

NGFD, WACC, pct. 3,05 3,31 3,57 

 

61. Ændringen i WACC’en synes således relativt beskeden i forhold til 

den relative ændring i parameteren. 

62. Som gennemgået i ovenstående afsnit er sekretariatet klar over, at 

fastsættelsen af β(aktiver)-værdien er genstand for usikkerhed. Følsomheds-

analysen viser dog som nævnt, at ændring i betaværdien for eksempel fra 

0,4 til 0,45 alene vil indebære en stigning i WACC’en på ca. 0,25 procent-

point – altså en relativ beskeden stigning.  

63. Det er vanskeligt præcist at fastsætte β(aktiver) og da effekten af æn-

dringer i betaværdien på WACC’ens størrelse er beskeden, vurderer sekreta-

riatet, at ovenstående undersøgelser er fyldestgørende. Sekretariatet fasthol-

der derfor betaværdien på 0,40.  

64. På baggrund af selskabernes effektive skattesats medfører β(aktiver) = 

0,40, at β(ek) fastsættes til 0,93 for DGD, 1,1 for HMN og 0,93 for NGFD, 

jf. tabel . 

Tabel 3. )(ek  for selskaberne 

 
DGD HMN NGFD 

β (ek) 0,93 1,10 0,93 

 

65. Parametrene anvendt i fastsættelsen af WACC for reguleringsperioden 

2014-2017 er således: 

Tabel 4. Parametre for beregning af WACC for 2014-2017 

Pct. DGD HMN NGFD 

Risikofri rente 0,88 0,88 0,88 

Kreditrisikotillæg 1,29 0,51 0,84 

Fremmedkapitalafkast 2,17 1,39 1,72 

β (ek) 0,93 1,1 0,93 

Gearing 70,00 70,00 70,00 

Markedsrisikotillæg 4,75 4,75 4,75 

Skattesats 25,00 0,00 25,00 

Egenkapitalforrentning korrige-

ret for skat 
7,03 6,15 7,03 
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66. Valget af parametre medfører, at WACC’en for reguleringsperioden 

2014-2017 beregnes til 3,63 procentpoint for DGD, 3,31 Procentpoint for 

NGFD og 2,80 procentpoint for HMN, jf. tabel . 

67. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at selskabernes WACC er 

uændret igennem reguleringsperioden på grund af valget af risikofri rente.  

68. Sekretariatet kan dog, som nævnt i afgørelsen, stadig ændre rentesat-

sen forud for et kalenderår som følge af ændringer i de forhold, som har 

ligget til grund for fastsættelsen af satsen, i denne forbindelse, jf. § 12, stk. 

2, i IR BEK.  

Tabel 5. WACC for perioden 2014-17 
Pct. DGD HMN NGFD 

WACC 2014-2017 3,63 2,80 3,31 

 

69. Til sammenligning ses WACC’en for reguleringsperioden 2010-2013 

i tabel 6. 

Tabel 3. WACC for perioden 2010-13 
Pct. DGD HMN NGFD 

WACC 2010-2013 6,05 4,67 5,58 

 

70. I forhold til reguleringsperioden 2010-2013 er den risikofri rente samt 

kreditrisikotillægget begge faldet, mens markedsrisikotillægget lige som 

)(ek  er steget en smule.  

71. Sekretariatet har i det nedenstående dekomponeret betydningen af 

ændringer i parametrene for udviklingen i WACC’en mellem 2010-2013 og 

2014-2017. 

72. Sekretariatets ændring af den risikofri rente medfører isoleret set et 

fald i WACC’en på 2,25 og 2,48 pct. point.  

73. Sekretariatets valg af kreditrisikotillæg medfører ligeledes et fald i 

WACC’en på 0,29 pct. point for DGD, 0,60 for NGFD. For HMN medfører 

ændringen af kreditrisikotillægget et fald på 0,20 pct.point i WACC’en. 

74. Ændringerne i CAPM parametre ( )(aktiver ) medfører samlet set en 

stigning i WACC’en på 0,34 pct. point for DGD og 0,31 pct. point for HMN 

og NGFD. 

75. NGFD har som det eneste selskab fået ændret deres vurdering af ef-

fektiv skattesats, hvilket har resulteret i en stigning på 0,28 pct. point i 

WACC’en. 
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Tabel 4. Dekomponering af ændring i WACC fra 2010-2013 til 2014-2017 

Pct.point DGD HMN NGFD 

WACC 2010-2013 6,05 4,95 5,58 

Ændring af anvendt risikofri rente -2,48 -2,25 -2,25 

Ændring i kreditrisikotillæg -0,29 -0,20 -0,60 

Ændring i CAPM parametre 0,34 0,31 0,31 

Ændring i effektiv skattesats - - 0,28 

WACC 2014-2017 3,63 2,80 3,31 

 


