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Bilag 4 – Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 
2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne 
 

Indledende bemærkninger 

Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelse vedr. ind-

tægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber 2014-2017 i høring 

fredag d. 5. juli 2013. Høringsfristen var fredag d. 16. august 2013. 

På et møde onsdag d. 14. august 2013 anmodede gasdistributionssel-

skaberne samlet om, at høringsfristen i forbindelse med indtægtsram-

mer for naturgasdistributionsselskaber 2014-2017, blev udskudt. 

Sekretariatet for Energitilsynet gjorde i den forbindelse opmærksom 

på, at dette indebar, at kravet om, at der er truffet afgørelse af Energitil-

synet senest med udgangen af september, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relsens § 4, dermed ikke kunne overholdes. Gasdistributionsselskaber-

ne tilkendegav samstemmigt, at de var indforståede hermed.  

Behandling af ’Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 

2014-2017’ blev således udskudt til Energitilsynets møde tirsdag d. 29. 

oktober 2013. Gasdistributionsselskabernes nye høringsfrist blev fast-

sat til fredag d. 30. august 2013.  

Naturgas Fyn Distribution A/S’ frist blev dog ved mail af 30. august 

2013 udsat til mandag d. 2. september 2013. HMN Naturgas I/S og 

DONG Gas Distribution A/S indgav høringssvar ved mail af 30. august 

2013. 

Sekretariatet for Energitilsynet har efterfølgende foretaget korrektioner 

til benchmarkingmodellen, og mandag d. 9. september 2013 sendte 

Sekretariatet for Energitilsynet således udkast til benchmarkingmodel-

len 2014-2017 i fornyet høring med frist fredag d. 20. september 2013. 

 

Høringssvarerne fra de tre gasdistributionsselskaber er generelt opdelt i 

fem afsnit: 

1. Effektiviseringskrav – Generelt effektiviseringskrav 

2. Effektiviseringskrav – Specifikt effektiviseringskrav 

3. Forrentning af nettogæld – Valg af rentefastsættelsesmodel 
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samt risikofri rente 

4. Kreditrisikotillæg 

5. Fastsættelse af WACC-forrentning 

6. Andet 

Sekretariatet for Energitilsynet har nedenfor kommenteret hvert anbringende 

for sig med henvisning til de pågældende høringssvar, hvor det er relevant. 

 

1. Effektiviseringskrav – Generelt effektiviseringskrav 

1.1. Usikkerhed ved statistikken NATP25 

HMN Naturgas I/S stiller sig uforstående overfor Sekretariatet for Energi-

tilsynets argumenter vedr. usikkerheden i den nye statistik NATP25, og 

HMN Naturgas I/S mener, at en tilsvarende usikkerhed gjorde sig gælden-

de i den tidligere statistik NAT25.  

1.2. Konkurrenceudsat marked 

HMN Naturgas I/S ønsker endvidere forklaret, hvad der menes med et 

konkurrenceudsat marked. 

1.3. Afvigelse fra tidligere fastsættelsesmetode 

Naturgas Fyn Distribution A/S og DONG Gas Distribution A/S oplyser, at 

det ikke forekommer klart, hvad der er Sekretariatet for Energitilsynets 

begrundelse for at afvige tidligere fastsættelsesmetode. DONG Gas Di-

stribution A/S antager, at Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at vær-

dierne for 2008-2010 er usædvanligt lave og dermed udgør ’outliers’. 

DONG Gas Distribution A/S anfører endvidere, at gennemsnittet af pro-

duktivitetsudviklingen for den seneste 15 årige periode er den beskrevne 

metode, jf. bestemmelsen i § 16. 

1.4. Fortolkning af § 15, stk. 6, vedr. udenlandske naturgas-

distributionsselskaber 

DONG Gas Distribution A/S afviser, at Sekretariatet for Energitilsynet 

indenfor rammerne af bestemmelsen i § 15, stk. 6, kan inddrage de to 

udenlandske cases i grundlaget for fastsættelsen af effektiviseringskravet. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har angivet kommentarer i nedenstående 

kapitler. 

 

Ad 1.1. Usikkerhed ved statistikken NATP25 

Sekretariatet for Energitilsynet har en løbende dialog med Danmarks Stati-

stik omkring statistikken NATP25. Sekretariatet for Energitilsynet har fået 

bekræftet, at det er Danmarks Statistiks vurdering, at der er en større usik-
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kerhed end normalt i de foreløbige tal for 2008-2010. Dette skyldes bl.a., at 

fordelingen af arbejdstimer og lønninger er fastfrosset i den registerbaserede 

arbejdsstyrkestatistik fra og med 2007. Denne statistik indgår i ’uddannel-

sesniveau’. 

Usikkerheden er derfor højere end normalt for observationerne i 2008, 2009 

og 2010 indtil revisionen af den samlede statistik som forventes offentlig-

gjort ultimo oktober 2013. 

Danmarks Statistik oplyser endvidere til Sekretariatet for Energitilsynet, at 

institutionen ingen forventninger har om resultatet af revisionen vil give 

udslag i højere eller lavere vækstrater. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder endvidere andre tidsserier velegnet til 

at vurdere det fremtidige effektiviseringspotentiale for de danske naturgas-

distributionsselskaber. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at arbejdsproduktivitetsudviklingen 

i den markedsmæssige økonomi i Danmark er et velegnet sammenlignings-

grundlag. Danmarks Statistik definerer i tabel NATP23 arbejdsproduktivite-

ten som bruttofaktorindkomst (BFI) pr. arbejdstime, jf. bilag 1 til afgørelse 

om Indtægtsrammer for naturgasdistributions-selskaberne 2014-2017. Dan-

marks Statistik har opdateret tabel NATP23 i september 2013 med tal til og 

med 2012. Den gennemsnitlige årlige vækstrate i arbejdsproduktiviteten i 

perioden 1998-2012 udgør 1,0 pct. for den markedsmæssige økonomi. 

Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere analyseret arbejdsproduktivi-

tetsudviklingen i den generelle økonomi i andre lande.  Arbejdsproduktivitet 

er i OECD defineret som bruttonationalproduktet (BNP) divideret med an-

tallet af arbejdstimer. Den gennemsnitlige årlige vækstrate i arbejdsproduk-

tiviteten i perioden 1998-2012 udgør 0,8 pct. for den generelle økonomi i 

Danmark. 

Sekretariatet for Energitilsynet er opmærksom på, at arbejdsproduktivitet 

ikke er direkte sammenlignelig med Danmarks Statistiks dataserie ’uddan-

nelsesniveau’, da arbejdsproduktivitetsændringer kan have andre årsager 

end ændringer i arbejdsindsatsen, jf. boks 1 i bilag 1 til afgørelsen om Ind-

tægtsrammer for naturgasdistributions-selskaberne 2014-2017. 

 

Ad 1.2. Konkurrenceudsat marked 

På et konkurrenceudsat marked vil hver aktør have meget begrænset mar-

kedsmagt, dvs. ingen aktør vil selvstændigt kunne påvirke prisen. Endvidere 

vil selskaberne på lang sigt tilnærme deres marginalomkostninger til prisen 

på varen, dvs. ingen profit og kun normal forrentning af den investererede 

kapital. Et marked karakteriseret ved konkurrence er samfundsøkonomisk 

effektivt, hvilket ikke er tilfældet for markedssituationen med monopoler. 
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I et konkurrenceudsat marked søger virksomhederne således at effektivisere 

deres drift mest mulig, og det er den effekt Sekretariatet for Energitilsynet 

finder, at benchmarkingen skal understøtte.  

 

Ad 1.3. Afvigelse fra tidligere fastsættelsesmetode 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at det er uklart hvorfor, at der 

er sket en ændring i forhold til tidligere års fastsættelsesmetode. Der er re-

degjort for fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav i høringsudka-

stet s. 3-12. Her vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at det generelle 

effektiviseringskrav skal fastsættes til 0,6 pct. Sekretariatet har foretaget 

denne vurdering på baggrund af gennemsnittet af Danmarks Statistiks data, 

den øgede usikkerhed ved de seneste års offentliggjorte data, samt erfaringer 

med fastsættelsen af effektiviseringskrav i andre lande. 

Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne understrege, at der ikke ses bort fra 

data for 2008-2010 på baggrund af datas nominelle værdi. Danmarks Stati-

stik har bekræftet overfor Sekretariatet for Energitilsynet, at observationer 

fra denne periode er særligt usikre, og sekretariatet har derfor valgt at sup-

plere fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav ved at indhente data 

fra øvrige kilder. 

Det er korrekt, at Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse, 

da selskaberne anmodede Energitilsynet om at se bort fra 1994-

observationen som en ’outlier’. For observationerne 2008-2010 er der dog 

ikke tale om ’outliers’, men at Danmarks Statistik har tilkendegivet, at data 

er særligt usikre for denne periode. 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig med DONG Gas Distribution 

A/S i, at gennemsnittet af produktivitetsudviklingen for den seneste 15 årige 

periode er den beskrevne og dermed ufravigelige metode, jf. § 16. 

§ 16, lyder: 

Energitilsynet offentliggør den metode, som anvendes ved beregning af selska-

bernes effektiviseringspotentiale samt de væsentligste forudsætninger og vurde-

ringer, som ligger til grund for fastsættelsen af de individuelle effektiviserings-

krav. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne gøre opmærksom på, at Energitil-

synet først offentliggør den endelige metode efter tilsynet har truffet afgø-

relse på mødet d. 29. oktober 2013. Det er således altid muligt for Energitil-

synet at foretage ændringer i forhold til den valgte metode i tidligere 

afgørelser. Inden da har metoden, som indstilles til Energitilsynet i notatet 

om indtægtsrammer for 2014-2017 været i høring i perioden 5. juli 2013 til 

30. august 2013. 
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Ad 1.4. Fortolkning af § 15, stk. 6, vedr. udenlandske naturgas-

distributionsselskaber 

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at den oprindelige kilde til fastsættel-

sen af det generelle effektiviseringskrav ikke længere er robust, jf. afsnit 

1.1. Sekretariatet har derfor afsøgt alternative kilder. 

Sekretariatet for Energitilsynet og gasdistributionsselskaberne er dog ikke 

enige om fortolkningen af § 15, stk. 6, i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 

1401 af 14. december 2009. § 15, stk. 6, lyder: 

Ved fastsættelse af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale, jf. stk. 4 eller 

5, kan Energitilsynet inddrage sammenligninger med udenlandske naturgasdi-

stributionsselskaber samt produktivitetsudviklingen i andre sektorer. 

DONG Gas Distribution A/S fortolker bekendtgørelsens tekst således, at en 

sammenligning med udenlandske distributionsselskaber kun kan foretages 

ved inddragelse af sammenligninger med udenlandske selskaber. DONG 

Gas Distribution A/S finder derfor, at der ikke er hjemmel i § 15, stk. 6, til 

at inddrage produktivitetsudviklingen i andre lande. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der ved ”inddragelse af sam-

menligninger med udenlandske selskaber”, som anført i § 15, stk. 6, ikke 

nærmere er taget stilling til, hvordan denne inddragelse skal ske. Lovforar-

bejderne indeholder heller ikke nærmere herom. 

Sekretariatet vurderer, at det er relevant at inddrage sammenligning med 

udenlandske distributionsselskaber, som anført i § 15, stk. 6. Sekretariatet 

fortolker bekendtgørelsen således, at ”inddragelse af sammenligning med 

udenlandske distributionsselskaber” kan omfatte såvel metoder til fastsæt-

telse af kravene, størrelsen af kravene som yderligere forhold i de forskelli-

ge lande. Endvidere kan sekretariatet inddrage produktivitetsudviklingen i 

andre sektorer i medfør af § 15, stk. 6. Bekendtgørelsen fastlægger ikke no-

get nærmere herom. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at det er relevant at inddrage pro-

duktivitetsudviklingen i den samlede vurdering. På den baggrund vurderer 

sekretariatet, at der kan sammenlignes med udenlandske regulatorers frem-

gangsmåder eller forhold for udenlandske gasdistributionsselskaber gene-

relt, herunder de konkret anvendte størrelser for produktivitetsudviklingen 

generelt. 

Sekretariatet er opmærksomt på, at der kan eksistere strukturelle forhold 

mellem landene, som vil påvirke resultaterne, og sekretariatet udviser derfor 

også forsigtighed i sammenligningen og vurderingen ved at fastsætte effek-

tiviseringskravet under gennemsnittet af observationerne. 

Sekretariatet har vurderet, at det er relevant at sammenligne med regulerin-

gen af naturgasdistributionsselskaberne i Australien og Storbritannien, da 
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der i disse lande er foretaget lignende produktivitetsbetragtninger som i den 

danske metode. 

Sekretariatet for Energitilsynet har således fundet, at: 

 Storbritannien: Potentiale på 1,0 pct. for reguleringsperioden 2008-

2013. 

 Australien: Gennemsnitlig årlig vækstrate i perioden 2002-2011 på 

1,7 pct. 

Det er muligt, at eksempelvis de australske og engelske selskaber har haft et 

mere gunstigt udgangspunkt for produktivitetsgevinster – og dette tager Se-

kretariatet for Energitilsynet også højde for i sin vurdering ved at udvise 

førnævnte forsigtighed. 

 

1.5. Afsluttende bemærkninger og ændringer i afgørelsen 

Sekretariatet for Energitilsynet anerkender, at observationen for produktivi-

tetsudviklingen i 1994 i datamaterialet fra 2009-afgørelsen havde stor be-

tydning for fastsættelsen af effektiviseringskravet på daværende tidspunkt. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder det således ikke rimeligt, at anvende 

det samme datamateriale til fastsættelsen af kravene for reguleringsperioden 

2014-2017. 

Sekretariatet for Energitilsynet har således imødekommet selskabernes øn-

ske om, at se bort fra 1994-observationen og se bort fra en videreførelse af 

effektiviseringskravet fra 2009-afgørelsen.  

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer dog fortsat, at datagrundlagets op-

rindelige kilde ikke længere er robust. Sekretariatet for Energitilsynet har 

således baseret det generelle effektiviseringskrav på sekundære kilder, som 

også anført i § 15, stk. 6, i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1401 af 14. 

december 2009. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at en passende afvejning mellem 

Danmarks Statistiks usikre data, erfaringerne fra Australien og Storbritanni-

en samt arbejdsproduktivitetsudviklingen i figur 1 i afgørelse om Indtægts-

rammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 medfører, at det 

generelle effektiviseringskrav til naturgasdistributions-selskaberne fastsæt-

tes til 0,6 pct. om året for periode 2014-2017. 

 

2. Effektiviseringskrav – Specifikt effektiviseringskrav 

2.1. Omkostninger i netvolumenmodellen 

HMN Naturgas I/S og DONG Gas Distribution A/S mener, at det er en 

stor svaghed ved netvolumenmodellen, at kun omkring halvdelen af om-

kostningerne bliver benchmarket, og at det for et enkelt selskabs ved-

kommende kun er 40 pct. af omkostningerne, der indgår i benchmarkin-
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gen. DONG Gas Distribution A/S anfører endvidere, at et selskabs forde-

ling i direkte omkostninger til fordelingsnet synes urealistisk lav. 

HMN Naturgas I/S foreslår, at hele omkostningsbasen (§ 7 og § 13) indgår 

i netvolumenmodellen, men at effektiviseringskravet alene udmøntes på 

den andel, der vedrører § 7. DONG Gas Distribution A/S foreslår en 

benchmarking på § 7 og § 13 samlet eller en benchmarking med samme 

fordeling til § 13 for alle selskaber. 

2.2. Ændring af udmøntningsandel af beregnet potentiale (mindsket usik-

kerhed) 

DONG Gas Distribution A/S mener, at en ændring i udmøntningsandelen 

af det beregnede potentiale bør være begrundet i ændrede forhold siden 

sidste udmelding af individuelle effektiviseringskrav. 

2.3. Forskel mellem udmøntningsandel af beregnet potentiale for el- og 

gassektor 

DONG Gas Distribution A/S påpeger en række forskelle mellem bench-

markingen af elnetselskaber og gasnetselskaber, som selskabet mener der 

bør tages yderligere forbehold for ved benchmarkingen af gasnetselska-

berne. 

2.4. Rammeforhold og fordyrende rammevilkår 

DONG Gas Distribution A/S anbefaler, at Sekretariatet for Energitilsynet 

undersøger forskelle i netdesign, som kan medføre forhøjede driftsom-

kostninger. DONG Gas Distribution A/S anfører følgende rammeforhold, 

der kan have betydning for selskabernes placering i benchmarkingen: First 

mover omkostninger, geografi (belægning), kundetæthed, kundefordeling 

og rørtyper/trykniveau. 

DONG Gas Distribution A/S mener, at valg af designløsninger i det davæ-

rende Naturgas Syd medfører forhøjede driftsomkostninger i forhold til 

andre selskaber, og at DONG Gas Distribution A/S derfor bør kompense-

res herfor. 

 

Ad 2.1. Omkostninger i netvolumenmodellen 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig med HMN Naturgas I/S og 

DONG Gas Distribution A/S. Omkostningerne til benchmarkingen opdeles 

af naturgasdistributions-selskaberne på 22 omkostningsposter og vil i noget 

omfang være på baggrund af et skøn. Sekretariatet har i samarbejde med 

naturgasdistributionsselskaberne i foråret 2013 udbygget vejledningen til 

fordelingen af omkostninger på de 22 omkostningsposter. Der er således 

afholdt møder med naturgasdistributionsselskaberne hhv. d. 11. marts 2013 

og d. 11. april 2013 for at afklare eventuelle forskelle i opgørelsesmetoder 

mm. Disse møder var endvidere en opfordring til at finde fælles forståelse af 
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anvendte fordelingsnøgler mellem § 7 og § 13-omkostninger til eksempelvis 

’lovpligtige tilsyn af installationer hos kunder’. 

Sekretariatet for Energitilsynet har fuld tiltro til selskabernes indberetninger 

og har således ingen grund til at mistro rigtigheden af enkelte selskabers 

omkostningsfordelinger. 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke afvisende overfor HMN Naturgas I/S 

forslag vedr. benchmarking af stort set hele omkostningsbasen.  

En benchmarking af hele omkostningsbasen kræver, at selskaberne indberet-

ter en opdeling af deres § 13-omkostninger på de 22 omkostningsposter, der 

er beskrevet i vejledningen. Sekretariatet for Energitilsynet har dog ikke 

indsamlet denne detaljering til brug for modellen for reguleringsperioden 

2014-2017. 

Sekretariatet for Energitilsynet vil dog i forbindelse med benchmarkingen 

for reguleringsperioden 2018-2021 se nærmere på en benchmarking af hele 

omkostningsbasen (§ 7 og § 13 omkostninger) og invitere selskaberne til en 

dialog omkring dette. 

Ad 2.2. Ændring af udmøntningsandel af beregnet potentiale (mindsket 

usikkerhed) 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig med DONG Gas Distribution 

A/S i, at ændringer i fastsættelsen af de individuelle effektiviseringskrav 

alene kan begrundes i ændrede forhold.  

Sekretariatet har tidligere baseret effektiviseringskravet på en tiendedel af 

den samlede effektivitetsforskel. Udmøntningen af effektivitetskravet på en 

tiendedel af effektivitetsforskellen blev i 2009 fastlagt for at udvise forsig-

tighed i forhold til eventuel usikkerhed i benchmarkingen. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer dog, at usikkerheden i benchmar-

kingen er mindsket i forhold til 2009. Sekretariatet for Energitilsynet vurde-

rer derfor, at ændringen i fastsættelsen af de individuelle effektiviserings-

krav i 2013 kan begrundes med ændrede forhold. For en uddybning af 

Sekretariatet for Energitilsynets vurdering henvises til bilag 1. 

Sekretariatet for Energitilsynet imødekommer i 2013 til forskel fra tidligere 

bl.a. usikkerhed i form af, at selskaberne korrigeres for atypiske omkostnin-

ger. Et eksempel på atypiske omkostninger kan være afskrivnings- og for-

rentningselementer på leasede ydelser, herunder husleje, it og biler. I afgø-

relsen for reguleringsperioden 2014-2017 godkendes atypiske omkostninger 

vedr. fratrædelsesgodtgørelser, rente og afdrag på leasingkontrakter samt 

afskrivnings- og forrentningselementer i husleje. 

Sekretariatet for Energitilsynet imødekommer endvidere usikkerhed ved, at 

effektiviseringskravene alene udmøntes på baggrund af selskabernes § 7-

omkostninger, dvs. driftsomkostninger som ikke indeholder pålagte om-
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kostninger og omkostninger ved nettab. § 7-omkostninger udgør alene 73 

pct. af selskabernes samlede driftsomkostninger. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer fortsat på baggrund af ovennævnte 

mindskede usikkerhed, at der er belæg for i 2013 at udmønte en større andel 

af det beregnede effektiviseringspotentiale. Det er tredje gang, der foretages 

en benchmarking af gasdistributionsselskaberne, og Sekretariatet for Energi-

tilsynet finder det relevant at genoverveje afvejningen af hensynet til sel-

skaberne overfor hensynet til forbrugerne, hvilket resulterer i den pågæl-

dende reduktion.  

 

Ad 2.3. Forskel mellem udmøntningsandel af beregnet potentiale for el- og 

gassektor 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig med DONG Gas Distribution 

A/S i, at de fremlagte forskelle mellem benchmarkingen af elnetselskaber og 

gasnetselskaber, bør føre til yderligere forbehold ved benchmarkingen af 

gasnetselskaberne. 

Sekretariatet for Energitilsynet vil indledende understrege, at udmøntnings-

andelen af det beregnede potentiale for gasnetselskaberne i forvejen er min-

dre end for elnetselskaberne. Dette skyldes bl.a. at der alene findes tre gas-

distributionsselskaber i Danmark, og at benchmarkingen alene foretages 

hvert 4. år, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 4. 

DONG Gas Distribution A/S bemærker, at eldistributionsselskaberne alene 

reguleres gennem et individuelt effektiviseringskrav og derfor er underlagt 

et samlet set lavere effektiviseringskrav end gassektoren. Sekretariatet er 

ikke enigt i dette. 

Tabel 1 viser de gennemsnitlige udmøntede effektiviseringskrav for hhv. 

eldistributionsselskaberne og gasdistributionsselskaberne. Det ses klart, at 

elnetselskaberne gennemsnitligt pålægges højere effektiviseringskrav end 

gasnetselskaberne på trods af, at gasnetselskabernes effektiviseringskrav er 

sammensat af et individuelt krav og et generelt krav. 

Tabel 1. Gennemsnitligt effektiviseringskrav for hhv. eldistribution og gasdistribution 

 

Gennemsnitligt 

effektiviseringskrav
2
 Krav i mio. kr.  

Elnetselskaberne
1
 ved  

afgørelse af 19. december 2012 5,2 106,8 

Gasnetselskaberne ved  

høringsudkast af 5. juli 2013 1,6 6,1 

Gasnetselskaberne ved  

afgørelse af 29. oktober 2013 1,0 3,9 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note 1: Distributionsselskaber (ekskl. transformerforeninger og transmission). 

Note 2: Det gennemsnitlige effektiviseringskrav er et vægtet gennemsnit, dvs. samlet krav i 

mio. kr. divideret med samlede påvirkelige omkostninger/driftsomkostninger. 
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DONG Gas Distribution A/S bemærker, at effektiviseringskravet til eldistri-

butionsselskaberne opgøres op til grænsen for de ti procent mest effektive 

selskaber, hvorimod effektiviseringskravet til gasdistributionsselskaberne 

opgøres i forhold til det mest effektive selskab. Selskabet mener, at dette 

skulle understøtte en mindre udmøntningsandel af det beregnede effektivise-

ringspotentiale for gasdistributionsselskaberne.  

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette, og selskabets definition 

af benchmarkbasis er ikke helt korrekt. Benchmarkbasis for eldistributions-

selskaberne beregnes som et netvolumenvægtet gennemsnit af de laveste 

omkostningsindeks op til 10 pct. af den akkumulerede netvolumen. Der er 

alene tre gasdistributionsselskaber, og det er således ikke muligt at beregne 

et omkostningsindeks i forhold til 10 pct. af den akkumulerede netvolumen. 

Sekretariatet opgør derfor effektiviseringskravet i forhold til det bedste sel-

skab, hvilket i årets afgørelse ville svare til en benchmarkbasis på 57 pct., da 

HMN Naturgas I/S’ netvolumen udgør 57 pct. af selskabernes samlede net-

volumen. 

DONG Gas Distribution A/S bemærker, at gasdistributionsselskaberne alene 

benchmarkes på driftsomkostninger, hvorimod eldistributionsselskaberne 

benchmarkes på driftsomkostninger og afskrivninger. Selskabet mener der-

for, at der skal korrigeres i forhold til forskelle i valg af forretningsmodel. 

Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne understrege, at det af § 15, stk. 4, i 

indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1401 af 14. december 2009 fremgår, at 

der skal ske en benchmarking af gasdistributionsselskabernes driftsomkost-

ninger. Det fremgår endvidere af § 15, at kravene fastsættes som procentsat-

ser af omkostningsrammen, ekskl. afskrivninger, inden pris- og lønregule-

ring. 

Sekretariatet for Energitilsynet har opfordret selskaberne til at indsende teori 

samt dokumentation for konkrete forskelle i valg af forretningsmodel. Se-

kretariatet for Energitilsynet har i årets afgørelse korrigeret for afskrivning 

og forrentning i husleje samt rente og afdrag på leasingkontrakter. Det er 

således ikke korrekt, at sekretariatet ikke korrigerer for forskelle i valg af 

forretningsmodel. 

DONG Gas Distribution A/S bemærker, at der findes en øget usikkerhed 

ved benchmarkingen af gasdistributionsselskaberne som følge af omkost-

ningsfordelingen mellem § 7 og § 13. 

Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne henvise til adresseringen i afsnit 

”Ad 2.1. Omkostninger i netvolumenmodellen”. 
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Ad 2.4. Rammeforhold og fordyrende rammevilkår 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke afvisende overfor DONG Gas Distri-

bution A/S’ forslag til undersøgelse af forskelle i netdesign samt andre 

rammevilkår. 

Naturgasdistributionsselskaberne opfordres derfor til at indsende forslag til 

undersøgelsen, redegørelse for de teoretiske sammenhænge samt dokumen-

tation herfor.  

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig med DONG Gas Distribution 

A/S i, at der skal ske en kompensation som følge af valg af designløsninger i 

det daværende Naturgas Syd. 

Sekretariatet for Energitilsynet henviser til fastsættelsen af omkostnings-

rammen i afgørelsen s. 5-6. Selskabernes gennemsnitlige årlige driftsom-

kostninger indgår i fastsættelsen af omkostningsrammen, således at eventu-

elle forhøjede driftsomkostninger også vil give udslag i fastsættelsen af en 

dertil højere omkostningsramme. Sekretariatet for Energitilsynet finder der-

for ikke, at der skal ske en særskilt korrektion som følge af dette, men om-

vendt at effektiviseringskrav således også bør udmøntes på omkostninger i 

forbindelse med forskellige valg af netdesign. 

 

2.5. Afsluttende bemærkninger og ændringer i afgørelsen 

Sekretariatet for Energitilsynet anerkender, at der kan være vanskeligheder 

for selskaberne ved at opdele omkostningerne på de 22 omkostningsposter. 

Endvidere er sekretariatet opmærksom på de selskabsmæssige forskelle for 

så vidt angår andelen af omkostninger, der indgår i benchmarkingen. 

Sekretariatet for Energitilsynet udviser derfor forsigtighed i forhold til ar-

gumenterne gennemgået i afsnit 2.1 til 2.4 og mindsker udmøntningsandelen 

af det beregnede potentiale i forhold til udkast til afgørelse vedr. indtægts-

rammer for naturgasdistributionsselskaber 2014-2017 fra en sjettedel til en 

ottendedel pr. år. 

 

3. Forrentning af nettogæld – valg af rentefastsættelsesmodel 
samt risikofri rente  

3.1. Ændring af rentefastsættelsesmodellen 

Selskaberne hæfter sig ved, at rentefastsættelsesmodellen er ændret fra et 

glidende 5-årigt gennemsnit til en fastlåsning af renten i hele reguleringspe-

rioden 2014-17 på basis af et 3-årigt gennemsnit af referencerenten. Sel-

skaberne finder, at Sekretariatet for Energitilsynet derved har ændret hold-

ning til den nuværende model. Selskaberne finder den nuværende model 

simpel og gennemskuelig og uden mulighed for rentearbitrage. Selskaberne 

anser desuden rentefastsættelsesmodellen for at være at betragte som bestå-
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ende, dvs. ikke kan ændres. bl.a. set i lyset af den lange indfasningsperiode.  

Konsekvensen for selskaberne ved en ændring til den af Sekretariatet for 

Energitilsynet foreslåede model vil være en reduceret reguleringsrente, idet 

der skæres nogle år med høj referencerente i beregningen af reguleringsren-

ten. 

Selskaberne anfører, at det bør være en forudsætning, at de har mulighed 

for at tilrettelægge deres låneportefølje med minimal risiko for, at de fakti-

ske renteomkostninger kommer til at afvige fra den forrentning, som ind-

tægtsrammen giver mulighed for. Herudover anfører selskaberne, at en 

fastfrysning af referencerenten i hele reguleringsperioden vil øge deres risi-

ko, idet en rentegevinst i forhold til referencerenten delvist skal føres tilba-

ge til forbrugerne, men en renteudgift i forhold til referencerenten skal bæ-

res af selskaberne. For at sikre sig mod dette anfører selskaberne, at for 

dem vil være det mest forsvarligt at lægge hele gælden om til fast rente, 

selvom det ikke vil give de laveste tariffer.  

Selskaberne anfører endvidere, at de, i tillid til kontinuiteten ved den nuvæ-

rende model, har tilrettelagt og låst deres finansiering i henhold hertil, og at 

de forventer at blive kompenseret for de omkostninger til omlægning af lån, 

som en ændring af rentefastsættelsesmodellen vil påføre dem.  

3.2. Justering af renten 

Selskaberne finder det derudover problematisk, at Sekretariatet for Energi-

tilsynet lægger op til kun at justere renten, hvis denne falder, men ikke hvis 

den stiger. 

3.3. Valg af risikofri rente 

Selskaberne anerkender samstemmende, at renten på statsobligationer aktu-

elt er et bedre udtryk for den risikofri rente end swaprenten, men påpeger, 

at markedet for danske statsobligationer er illikvidt, og at rentefastsættelsen 

derfor er behæftet med usikkerhed. Selskaberne noterer sig i øvrigt, at an-

vendelsen af statsobligationen ikke har væsentlig praktisk betydning, idet 

selskaberne får tillagt et generelt risikotillæg, der afspejler forskellen mel-

lem swaprenten og statsobligationsrenten. 

3.4. Fastsættelse af det generelle kreditrisikotillæg 

Endeligt påpeger selskaberne, at det generelle risikotillæg bør beregnes ud 

fra forskellen fra statsobligationen til den 5-årige swap, der anvendes som 

referencerente i den nuværende rentefastsættelsesmodel fremfor den af Se-

kretariatet for Energitilsynet valgt 4-årige swap, da ændringen fra 5-årig til 

4-årig swaprente har væsentlig praktisk betydning, da den 4-årige swapren-

te er lavere. 
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Ad 3.1. Ændring af rentefastsættelsesmodellen 

Sekretariatet for Energitilsynet skal først bemærke, at det anerkendes, at den 

nuværende model med 5-årigt glidende gennemsnit er lige så god som den 

foreslåede model i forhold til at undgå rentearbitrage og med hensyn til 

gennemsigtigheden, og det anerkendes, at modellen også er simpel. Model-

len blev dermed ikke valgt fra, fordi den ikke længere blev vurderet at leve 

op til de opstillede kriterier. Årsagen til at sekretariatet har foreslået den 

alternative model er, at den blev anset for endnu mere simpel, idet det der-

med ikke vil være nødvendigt at ændre renten hvert år. 

Sekretariatet finder dog i lyset af de i høringssvarene påpegede konsekven-

ser, som ikke var tilsigtede, at det vil være mest hensigtsmæssigt at fasthol-

de den nuværende rentetilpasningsmodel med et 5-årigt glidende gennem-

snit af referencerenten. Dette er således tilpasset i den endelige afgørelse. 

Sekretariatet bemærker dog også, at dette ikke er et udtryk for, at modellen 

ikke kan ændres på et senere tidspunkt, hvis der viser sig behov herfor. 

 

Ad 3.2. Justering af renten 

I forlængelse af ovenstående fastholdelse af den nuværende model, hvor 

rente justeres årligt, er der ikke længere behov for det nævnte forbehold, 

som derfor tages ud af det endelige udkast. 

 

Ad 3.3. Valg af risikofri rente 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at så længe Nationalbanken ud-

steder statsobligationer i de forskellige løbetidssegmenter, må det antages, at 

omsætningen i disse kan anses for at være tilstrækkelig. Sekretariatet fore-

slår, at der ved den årlige udmelding af renterne tages udgangspunkt i det 5-

årige benchmarkingpapir, som udmeldes i Nationalbankens halvårlige stra-

tegimeddelelser. Dvs. at der ved udmelding af renten for 2014 tages ud-

gangspunkt i Nationalbankens publikation Statsgældspolitikken, Strategi 2. 

halvår 2013. På denne måde sikres det, at der er en vis udestående mængde i 

papiret, da dette er afgørende for at et lånepapir anvendes af Nationalban-

kens som lånepapir for den 5-årige statsobligation. 

 

Ad 3.4. Fastsættelse af det generelle kreditrisikotillæg 

Sekretariatet for Energitilsynet anerkender den praktiske betydning en be-

regning af det generelle risikotillæg på baggrund af den 4-årige swaprente 

har i forhold til en beregning på baggrund af den 5-årige swaprente, der blev 

anvendt tidligere, og at den 5-årige swaprente vil være den korrekte at an-

vende, set i lyset af, det er et 5-årigt gennemsnit der anvendes.   
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Sekretariatet beregner derfor i det endelige udkast det generelle kreditrisiko-

tillæg på baggrund af forskellen mellem den 5-årige statsobligationsrente og 

den 5-årige swaprente. 

 

4. Kreditrisikotillæg 

4.1. HMN Naturgas I/S (HMN) 

HMN argumenterer i sit høringssvar imod en del af sekretariatets begrun-

delser for at have fastsat et kreditrisikotillæg på nul i udkastet til tilsynsaf-

gørelse. 

4.1.1. Lav likviditet 

HMN argumenterer for, at lav likviditet ikke, som anført af sekretariatet 

bør føre til et lavere kreditrisikotillæg, men derimod et højere. HMN argu-

menterer med, at de med udløbet af den ubegrænsede statsgaranti, står 

overfor enten høj likviditet med risiko for at pengene forsvinder ved et 

bankkrak eller lav likviditet med risiko for at komme til at betale dyrt for 

refinansiering i en periode med ustabilitet på de finansielle markeder.  

HMN har vurderet, at sidstnævnte strategi er den mindst ringe, selvom de 

dermed må afholde de omkostninger der gør sig gældende på tidspunktet 

for refinansieringen, når behovet er der, i stedet for som tidligere at kunne 

tillade sig kun at låne, når forholdene for dem var gunstige. HMN finder, at 

dette bør tale for et højere kreditrisikotillæg end tidligere. 

4.1.2. EMTN-program 

HMN argumenterer derudover for, at det forhold, at de ikke længere har et 

aktivt EMTN-program bør tale for et højere kreditrisikotillæg og ikke et 

lavere. HMN oplyser, at deres lånebehov nu er så lavt, at ETMN-

programmet muligvis ikke længere er relevant, men at dette ikke nødven-

digvis betyder, at deres låneomkostninger falder, fordi de ikke længere har 

omkostninger til at vedligeholde programmet. Selskabet bemærker, at pro-

grammet har været anvendt til at presse deres traditionelle kilder til finan-

siering til at give dem bedre vilkår. HMN anfører derfor, at de kan blive 

tvunget til at acceptere dårligere lånevilkår i fravær af EMTN-programmet, 

og at deres kreditrisikotillæg derfor bør være højere. 

4.1.3. Seneste obligationsudstedelser 

HMN finder derudover, at spreads på de seneste obligationsudstedelser 

ikke bør danne grundlag for kreditrisikotillægget, da disse lån var kende-

tegnet ved, at det var helt korte lån, som derfor har kunnet opnå gunstigere 

vilkår end det havde været tilfældet med lån med længere løbetid.  

4.1.4. Empirisk materiale 

Hertil har HMN fremsendt oplysninger om kreditværdighed fra Kommune-

kredit, samt empirisk materiale fra Moodys. 
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4.2. Dong gas Distribution (DGD) 

4.2.1. Afspejling af risikoforhold  

DGD finder ikke, at det fastlagte kreditrisikotillæg i udkastet og begrundel-

sen herfor (fordi de ikke kan optage realkreditlån) lever op til ordlyden i § 

10, stk. 4, og de finder heller ikke, at det fastlagte kreditrisikotillæg lever 

op til de hensyn som bestemmelsen skal varetage.  

DGD finder derfor ikke, at det fastlagte kreditrisikotillæg er et udtryk for 

en korrekt afspejling af risikoforholdene i DGD. DGD har indsendt supple-

rende oplysninger og argumentation vedr. deres kreditspreads. 

4.2.2. Fremmedkapitalandel 

DGD anfører derudover, at der for deres vedkommende bør tages udgangs-

punkt i en fremmedkapitalandel på 95 pct, idet de for at opnå det lavere 

risikotillæg på seniorlånene på op til 70 pct. af finansieringen, er nødt til at 

optage subordinerede lån, for så vidt angår forskellen på den i bekendtgø-

relsen fastsatte gearing på 70 pct. fremmedkapitel og den faktiske frem-

medkapitalandel, dvs. de resterende 25 pct. Denne resterende finansiering 

er belagt med en højere risiko og har derfor en større kreditmarginal. 

4.3. Naturgas Fyn Distribution (NGFD) 

4.3.1. Sammenligning med DGD 

NGFD anfører, at de har samme muligheder som DGD for at servicere 

fremmedkapitalen under indtægtsrammereguleringen, og påpeger, at sel-

skaberne i de foregående reguleringsperioder har haft ens kreditrisikotillæg, 

hvilket de ikke finder, at der skulle være grundlag for at ændre på. Dette 

underbygger NGFD med, at begge selskaber er aktieselskaber uden sikker-

hedsstillelse fra stat eller kommuner, samt at begge selskaber bør kunne 

finansiere sig til samme aktuelle markedspris. 

NGFD henviser i øvrigt til den af DGD fremsendte dokumentation, og 

NGFD vurderer, at de vil kunne blive rated på et tilsvarende niveau som 

DGD. 

NGFD anfører derudover, at deres optagelse af lån udover den aktuelle 

realkreditfinansiering, der udgør 60 pct. af deres finansiering, må antages at 

have en højere kreditmargin, da de vil være efterstillede i forhold til real-

kreditlånene. De henviser derfor til DGD for kreditrisikotillæg for seniorlån 

(op til 70 pct) og subordinerede lån (op til 95 pct.) 

4.3.2. Risiko 

NGFD finder desuden, at deres kreditrisikotillæg bør tillægges risikoen for 

forhøjelse af kreditrisikotillæg samt den usikkerhed, der er ved rentebin-

dingen på låneporteføljen.  
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Ad 4.1. HMN Naturgas I/S (HMN) 

Ad 4.1.1. Lav likviditet 

Sekretariatet for Energitilsynet anerkender HMNs argumentation, om at lav 

likviditet kan betyde, at selskabet alt andet lige vil kunne have højere om-

kostninger i forbindelse  med refinansiering. Sekretariatet lader dette argu-

ment indgå i vurderingen af kreditrisikotillægget. 

 

Ad 4.1.2. EMTN-program 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at det må være selskabets 

afvejning, om tilstedeværelsen af et EMTN-program er en fordel eller ej. 

Sekretariatet anerkender, at den manglende tilstedeværelse af et EMTN-

program isoleret set muligvis ikke skal føre til et lavere kreditrisikotillæg. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker dog, at det heller ikke bør føre til 

et højere tillæg, da selskabet selv har vurderet, at det ikke har incitament til 

at have et aktivt EMTN-program.  

 

Ad 4.1.3. Seneste obligationsudstedelser 

Sekretariatet for Energitilsynet er enige i, at HMNs seneste obligationsud-

stedelser har været med kort løbetid, og at de står overfor at skulle refinan-

siere sig i starten af den kommende reguleringsperiode. Sekretariatet vil 

derfor se bort fra disse i vurderingen af kreditrisikotillægget. 

 

Ad 4.1.4. Empirisk materiale 

Sekretariatet for Energitilsynet vil lade det fremsendte materiale indgå i 

vurderingen af kreditrisikotillægget. 

 

Ad 4.2. Dong Gas Distribution A/S (DGD) 

Ad 4.2.1. Afspejling af risikoforhold  

Sekretariatet for Energitilsynet er enige i, at kreditrisikotillægget i hørings-

udkastet ikke i høj nok grad har været baseret på en individuel vurdering, 

bl.a. fordi DGDs manglende mulighed for at optage realkreditlån ikke er 

inddraget.  

Sekretariatet lader de (ny)fremsendte oplysninger vedr. kreditspreads indgå i 

en fornyet vurdering af DGDs kreditrisikotillæg. 

 

Ad 4.2.2. Fremmedkapitalandel 

Sekretariatet for Energitilsynet er enige i, at kreditrisikoen på de subordine-

rede lån bør inddrages i vurderingen af DGDs kreditrisikotillæg, idet de 

lavere kreditrisikotillæg på seniorlånene er afhængige af, at de subordinere-
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de lån med en større risiko optages. De subordinerede lån inddrages derfor i 

fastsættelsen af DGDs kreditrisikotillæg. 

 

Ad 4.3. Naturgas Fyn Distribution A/S (NGFD) 

Ad 4.3.1. Sammenligning med DGD 

Sekretariatet for Energitilsynet anerkender, at NGFD i høj grad kan sam-

menlignes med DGD. Dette set i lyset af tidligere reguleringsperioders ens 

kreditrisikotillæg. Der er dog forskel på selskabernes muligheder for at opnå 

billig realkreditfinansiering, hvilket bør afspejles i kreditrisikotillægget. 

Dokumentationen indsendt af DGD vil dog også blive anvendt i relation til 

fastsættelsen af NGFDs kreditrisikotillæg for så vidt angår finansiering ud-

over realkreditfinansieringen. 

 

Ad 4.3.2. Risiko 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at de oplyste kreditspreads 

for realkreditlåner, der er indhentet i foråret 2013, må være det mest sikre 

grundlag at fastsætte kreditrisikotillæggene for så vidt angår realkreditlåne-

ne på. Heri fremgår det, at og hvor det fremgår, at kreditspreadet ikke har 

været justeret siden låneoptagelsen. Hertil kommer, at det må antages, at 

den nævnte risiko allerede må være indregnet i de kreditspreads, der er op-

lyst via DGD. 

 

5. Fastsættelse af WACC-forrentning 

Det er alene Dong Gas Distribution der har haft bemærkninger til udkastet 

vedr. fastsættelse af WACC-forrentning. 

DGD kommer med en række argumenter for ændringer i udkastet til 

WACC-forrentningen, som samlet giver en WACC på 5,42 pct. 

Dong har følgende forslag til ændringer: 

1. Anvendelse af Harris & Pringle modellen, der hæver betaværdien 

for egenkapitalen 

2. Ændring af aktivbeta til 0,5 

3. Ændring af markedsrisikopræmie til 6,00 pct. 

4. Ændring af risikofri rente til 6 måneders gennemsnit 

5. Ændring af generelt kreditrisikotillæg 

6. Ændring af kreditrisikotillæg 

Ad 1) Anvendelse af Harris & Pringle modellen 

Dong Gas Distribution anfører, at der i beregningen af β(ek) bør anvendes 

Harris & Pringle’s model i stedet for Miller & Mogliani’s model, som Se-

kretariatet for Energitilsynet har anvendt. Forskellen på de to modeller lig-

ger i antagelserne om risikoen ved det fremtidige skatteskjold og de beta-
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lingsstrømme, der via skattefradraget vender tilbage til selskabet. Begge 

modeller antager, at skatteskjoldet altid kan udbyttes.  

Miller & Mogliani’s model antager, at gælden (og dermed størrelsen af 

skatteskjoldet), er kendt og konstant. Dvs. at skatteskjoldet er konstant. 

Hermed er der ingen risiko ved værdien af skatteskjoldet. I beregningen af 

β(ek), der angiver selskabets systematiske risiko, bliver der derfor korrige-

ret for skatteskjoldet, som dermed vil blive mindre alt andet lige. 

Harris & Pringles model antager, at der er usikkerhed omkring den fremti-

dige størrelse af gælden og dermed skatteskjoldet. Dette antages, fordi gæl-

den rebalanceres i forhold til selskabets værdi (performance), der afhænger 

af selskabets risiko (aktiv beta). Størrelsen af skatteskjoldet varierer her-

med, og størrelsen af skatteskjoldet er dermed volatilt og værdien af skatte-

skjoldet bliver dermed mindre sikkert. I Harris & Pringle’s model korrige-

res selskabets systematisk risiko derfor ikke. Risikoen ved skatteskjoldet 

indgår således i selskabets systematiske risiko. Værdien af β(ek) vil derfor 

være højere ved anvendelse af Harris & Pringle’s model, end det vil være 

tilfældet ved anvendelse af Miller & Mogliani’s model, da den systemati-

ske risiko er højere, fordi der er en risiko i relation til skatteskjoldet i Harris 

& Pringle’s model. 

Dong Gas Distributions argument for at anvende Harris & Pringle’s model 

er, at de mener, at antagelsen om at skatteskjoldet er volatilt som antaget i 

Harris & Pringle’s model, ligger nærmere den virkelighed, som gasdistribu-

tionsselskaberne opererer i, end det sikre skatteskjold, der er forudsat i Mil-

ler & Mogliani’s model.   

Anvendelse af Harris & Pringle’s model vil forhøje værdien af β(ek) for 

DGD og NGFD fra 0,93 til 1,10 

Ad 2) Ændring af aktivbeta til 0,5 

DGD anfører, at den foreslåede værdi for β(aktiver) ikke afspejler den sær-

lige situation som gasdistribution aktuelt befinder sig i, som følge af fal-

dende afsætning og energipolitiske tiltag for afvikling af fossile brændsler. 

DGD mener derfor at β(aktiver) bør hæves fra de foreslåede 0,4 til 0,5. 

Ad 3) Ændring af markedsrisikopræmie  

DGD anfører, at markedsrisikopræmien i stedet for den af Sekretariatet for 

Energitilsynet foreslåede 4,5 procentpoint, bør være 6,0 procentpoint.  

DGD anfører, at et risikotillæg varierer med markedsdeltagernes risiko-

aversion, som i de seneste år har været stigende, og at markedsrisikotillæg-

get derfor i de senere år har været stigende. Dette underbygger DGD med 

flere rapporter. PWC i Sverige finder markedsrisikopræmier på mellem 5,5 

og 6,6 procentpoint. En anden rapport fra PWC i Danmark viser en mar-

kedsrisikopræmie på 5,1 procentpoint, og en global rundspørge, der viser 

markedsrisikopræmier på mellem 5,0 og 5,7 procentpoint. DGD underbyg-
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ger herudover de 6,0 procentpoint med en undersøgelse foretaget af Dong 

Energy, hvor de har spurgt valuationafdelinger i PWC og KPMG, som vi-

ser markedsrisikopræmier på mellem 6 og 7 procentpoint. 

Ad 4) Rentefastsættelsesmodel  

DGD anfører, at de er enige i, at renten på danske statsobligationer kan 

anvendes som udgangspunkt for fastsættelsen af den risikofri rente. DGD 

finder, at det er i overensstemmelse med CAPM at fastlåse denne i hele 

reguleringsperioden. DGD finder, at denne kan være baseret på et gennem-

snit over en kort periode forud for reguleringsperioden. DGD foreslår, at 

Sekretariatet for Energitilsynet anvender et gennemsnit af Bloombergs ge-

neriske statsrente med en 5-årig løbetid over periode marts til august 2013. 

Ad 5) Generelt kreditrisikotillæg 

DGD finder, at det generelle kreditrisikotillæg bør beregnes som forskellen 

på den 5-årige statsobligation og den 5-årige swaprente i marts til august 

2013. 

Ad 6) Selskabsspecifikt kreditrisikotillæg 

DGD anfører, at der bør anvendes et kreditrisikotillæg på 1,125 procentpo-

int, hvilket svarer til risikoen på usikrede seniorlån ved en 70 pct. belåning, 

som DGD har fremsendt dokumentation for. 

 

Ad 5.1. Anvendelse af Harris & Pringle’s betamodel 

Sekretariatet bemærker indledningsvist, at ingen modeller perfekt kan af-

spejle virkeligheden. Sekretariatet må derfor vurdere hvilken model, der 

kommer tættest herpå. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at et valg 

af Harris & Pringles model vil være en praksisændring i forhold til den fo-

regående reguleringsperiode, hvor Miller & Moglianis model blev anvendt.  

Sekretariatet for Energitilsynet er enige i, at værdien af skatteskjoldet sand-

synligvis ikke er risikofri, men bemærker, at volatiliteten heri må være me-

get begrænset. Denne vurdering af baseret på, at selskaberne har stor sikker-

hed for deres indtægter, idet indtægtsrammerne ligger fast uafhængigt af 

afsætningen, og fordi det må antages, at selskabernes omkostninger må for-

ventes at være relativt stabile, uanset de effektiviseringskrav de måtte være 

pålagt, da disse kun påvirker en lille del af indtægtsrammen. Selskabernes 

resultater må derfor antages at være relativt stabile. 

Dette afspejles også i værdien af β(aktiver), som er fastsat til 0,4 pct., og 

som afspejler risikoen for et naturgasdistributionsselskab. Dette er også an-

erkendt af Dong Gas Distribution. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at Miller & Mogliani’s model, 

hvor der antages et sikkert skatteskjold, må ligge nærmest gasdistributions-
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selskabernes virkelighed. Sekretariatet begrunder dette valg med, at risikoen 

ved skatteskjoldet synes så begrænset, at den må være tæt på nul.  

Sekretariatet bemærker hertil, at β(aktiver) netop er sat op fra 0,35 til 0,4 fra 

den nuværende reguleringsperiode (2010-2013) til den kommende regule-

ringsperiode (2014-2017). Sekretariatet mener, at β(aktiver) på 0,4 bl.a 

dækker over en eventuel risiko i relation til skatteskjoldet. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder således ikke anledning til at ændre på 

betamodellen i forhold til den foregående reguleringsperiode, og fastholder 

derfor anvendelsen af Miller & Mogliani’s model for beregningen af værdi-

en af β(ek). 

 

Ad 5.2. Ændring af beta aktiver til 0,5 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det ikke er afgørende, at fossile 

brændsler udfases, men derimod hvad udviklingen er mht. til brugen af di-

stributionsnettet.  

For eksempel synes der i et omfang at være nye anvendelser af distributi-

onsnettet på vej, herunder er der forventninger om anvendelse af gas til 

transport og anvendelse af gas til lagring af el, men hvor et eventuelt om-

fang heraf på nuværende tidspunkt synes svært at sige noget om.  

Sekretariatet finder derfor ikke, at der for de førstkommende 4 år er ændrin-

ger i brugen af distributionsnettet der er så markant forringede, at det skulle 

give anledning til en yderligere ændring af β(aktiver) i forhold til den nuvæ-

rende reguleringsperiode.  

 

Ad 5.3. Markedsrisikopræmie  

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at markedsrisikopræmien bør 

være lavere for forsyningsvirksomheder, specielt i krisetider, hvor placering 

af kapital må antages at være mere risikoavers. Sekretariatet finder, at place-

ringer i forsyningsvirksomheder synes at være mere sikker end alternative 

placeringer. Sekretariatet finder derfor ikke, at markedsrisikopræmien for 

forsyningsvirksomheder bør ligge på niveau med det øvrige marked.  

Sekretariatet for Energitilsynet finder endvidere, at fastlæggelsen af mar-

kedsrisikotillægget fra IT- og Telestyrelsen bør tillægges større vægt end de 

udenlandske undersøgelser. Dels fordi den omhandler det danske marked, 

og dels fordi den omhandler et marked, der i højere grad ligner forsynings-

virksomhed end de øvrige undersøgelser, som Dong Gas Distribution henvi-

ser til. Hertil kommer, at der er en større risiko forbundet med televirksom-

hed end gasdistribution, idet der for televirksomhed findes flere 

substitutionsmuligheder, bl.a. i form af alternative udbydere, end der gør for 

naturgas. 



  21 
 

Markedsrisikopræmien for gasdistribution i de øvrige EU-lande ligger ho-

vedsageligt i intervallet 4-5 pct, hvormed en markedsrisikopræmie på 4,5 

pct er i overensstemmelse med markedsrisikopræmien i det øvrige EU. Se-

kretariatet anerkender dog, at markedsrisikopræmien i de lande (Storbritan-

nien, Frankrig, Estland og Letland), der senest har fastsat denne (i 2012) 

generelt ligger lidt højere nemlig på mellem 4,68 og 5,25 pct, hvormed der 

synes at være grundlag for en forhøjelse af markedsrisikotillægget. Dog skal 

det bemærkes, at den tyske regulator har valgt at fastholde deres markedsri-

sikotillæg på 4,55 pct fra den forrige reguleringsperiode (2009-2012) til den 

nuværende reguleringsperiode (2013-2016). Dette sker med henvisning til, 

at der ikke er sket ændringer i det tyske regulatoriske system. I lyset heraf 

finder Sekretariatet for Energitilsynet, at der kun kan blive tale om en mar-

ginal forhøjelse af markedsrisikotillægget.  

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på baggrund af ovenstående, at 

markedsrisikotillægget forhøjes fra 4,5 pct til 4,75 pct. 

 

Ad 5.4. Rentefastsættelsesmodel 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det i forlængelse af høringen er 

valgt at fastholde den rentefastsættelsesmodel for den risikofri rente i relati-

on til WACC-forrentningen, der gælder i den nuværende reguleringsperiode 

2010-2013, dvs. at der tages et gennemsnit af statsobligationsrenten i marts 

til august 2013.  Dette er en konsekvens af ændringen vedr. rentefastsættel-

sesmodellen for nettogælden, jf. afsnit 3.1. Da der ikke findes en 4- årig 

statsobligation anvendes den 5-årige statsobligation, hvor der tages ud-

gangspunkt i det 5-årige benchmarkpapir, som udmeldes i Nationalbankens 

halvårlige strategimeddelelser. Ved udmelding af den risikofri rente for 

WACC tages der derfor udgangspunkt i det oplyste benchmarkpapir for den 

5-årige statsobligation som udmeldt i Nationalbankens publikation Stats-

gældspolitikken, Strategi 2013.  

 

Ad 5.5. Generelt kreditrisikotillæg 

Sekretariatet for Energitilsynet finder som DGD, at det generelle kreditrisi-

kotillæg bør beregnes med udgangspunkt i renterne i marts til august 2013, 

men sekretariatet finder at den 4-årige swaprente bør anvendes i stedet for 

den 5-årige swaprente, da det er den 4-årige swaprente, der har været an-

vendt i de tidligere reguleringsperioder, og dermed den selskaberne alterna-

tivt ville have stået overfor, og fordi den har samme længde som regule-

ringsperioden. 

 

Ad 5.6. Selskabsspecifikt kreditrisikotillæg 

Sekretariatet for Energitilsynet imødekommer risikotillægget på de 1,125 

procentpoint for DGD, dels set i lyset af ændringen af kreditrisikotillægget 
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fsva. nettogælden, jf. afsnit 4.2. Dels fordi IR BEK fastlægger, at der skal 

anvendes en gearing på 70 pct. fremmedkapital i beregningen af forrentnin-

gen af materielle anlægsaktiver, hvormed det alene må være kreditrisikoen 

ved en belåning op til 70 pct. der skal tages i betragtning. 

 

6. Andet 

Naturgas Fyn Distribution A/S finder, at der bør kompenseres for skala-

fordele i forbindelse med omkostningsstudier. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke afvisende overfor Naturgas Fyn Di-

stribution A/S’ forslag til korrektion for skalafordele. Selskabet opfordres 

derfor til at indsende forslag til en sådan korrektionen samt dokumentation 

herfor til brug for den fremtidige regulering af gasdistributionsselskaberne. 


