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Naturgas Fyn Distribution A/S – ændring af løbetid 
på afvikling af nettogæld 

 

Indledning 

1. Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter NGFD) har ved anmeldelse af 

3. juli 2013 ansøgt om en reduktion af løbetiden på afviklingen af deres net-

togæld fra 2025 til 2021. En sådan reduktion af løbetiden skal godkendes af 

Energitilsynet i medfør af Indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 3. 

2. Energitilsynet har tidligere, ved afgørelse af 1. maj 2013 behandlet en 

tilsvarende ansøgning fra Dong Gas Distribution A/S, hvor en reduktion af 

løbetiden på afvikling af nettogælden på to år, fra 2026 til 2024, blev god-

kendt. 

Afgørelse 

3. Det meddeles Naturgas Fyn Distribution A/S, at Sekretariatet for Ener-

gitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse kan god-

kende, at perioden for afviklingen af Naturgas Fyn Distribution A/S’ netto-

gæld med virkning fra 1. januar 2013 kan ændres fra at være 2025 til at væ-

re 2023 i medfør af § 10, stk. 3 i Indtægtsrammebekendtgørelsen nr. 1401 af 

14. december 2009. 
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Sagsfremstilling 

4. NGFD har ved anmeldelse af 3. juli 2013 ansøgt Energitilsynet om en 

ændring af løbetiden for annuiteten til afvikling af selskabets resterende net-

togæld mv. fra 2025 til 2021 (subsidiært den maksimalt mulige reduktion) 

med virkning fra 1. januar 2013.  

5. Naturgasdistributionsselskabernes nettogæld og indskudskapital pr. 31. 

december 2004 skal i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 10 af-

vikles som en annuitet (BEK nr. 1401 af 14. december 2009 – herefter IR 

BEK). Selskaberne anmeldte primo 2005 til Energitilsynet den ønskede lø-

betid for denne annuitet. NGFD anmeldte på daværende tidspunkt en løbetid 

indtil 2020, som efter ansøgning blev forlænget til 2025 pr. 1. januar 2006 

ved afgørelse af 25. april 2006.  

6. Den oprindelige løbetid frem til 2020, blev ifølge NGFD valgt i forvent-

ning om dermed at kunne holde samme tarifniveau som de øvrige gasdistri-

butionsselskaber. Grundet de store forskelle i selskabernes økonomiske for-

hold har denne forventning imidlertid vist sig ikke at kunne holde stik.  

Tabel 1. Afviklingstidspunkter for nettogæld for naturgasdistributionssel-

skaberne. 
 DGD Naturgas Fyn HMN 

Oprindeligt valgt gældsafviklingstidspunkt 2025 2020 2014 

Nuværende gældsafviklingstidspunkt 20241 2025 2020 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
1
DGD har imellem det oprindeligt valgte tidspunkt og den nuværende tidspunkt først fået 

forlænget sit gældsafviklingstidspunkt til 2026 og siden fået reduceret gældsafviklingsperi-

oden til den nuværende løbetid til 2024. 

7. Som det fremgår af tabel 1, har Sekretariatet for Energitilsynet tidligere 

både behandlet sager, hvor selskaberne har fået forlænget løbetiden på annu-

iteten og hvor de har fået forkortet løbetiden.  

8. Naturgas Fyn Distribution A/S fik forlænget løbetiden fra 2020 til 2025 

ved afgørelse af 25. april 2006, og DONG Gas Distribution A/S fik forlæn-

get annuiteten fra 2025 til 2026 ved afgørelse af 6. januar 2009.  

9. Derudover har HMN Gasdistribution af 2 omgange fået forlænget sin 

gældsafviklingsperiode med i alt 6 år – først fra 2014 til 2016 ved afgørelse 

fra Energitilsynet af 31. januar 2011 og senest til 2020 ved sekretariatsafgø-

relse af 21. december 2012.   

10. Herudover har DGD ved afgørelse af 1. maj 2013 fået reduceret sin 

gældsafviklingsperiode med 2 år fra 2026 til 2024. 
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NGFDs anmeldelse 

11. NGFD ønsker at ændre afviklingstidspunktet for sin nettogæld til ind-

regning i indtægtsrammen fra 2025 til 2021. Hvis Energitilsynet ikke kan 

godkende dette, ønsker NGFD subsidiært den maksimalt mulige reduktion 

af gældsafviklingsperioden. 

12. Baggrunden for ønsket om en reduktion af gældsafviklingsperioden er 

ifølge NGFD, at dette vil sikre det lavest mulige langsigtede tarifniveau. 

NGFD anfører, at dette skal ses i lyset af, at afsætningen i selskabets distri-

butionsnet er faldet over en årrække - især siden 2004, hvor afsætningen er 

halveret - og at denne udvikling forventes at fortsætte, således at der frem til 

2025 forventes en afsætningsnedgang på 30 pct. i forhold til det nuværende 

niveau.  

13. Et fortsat fald i afsætningen vil betyde, at der på længere sigt er en min-

dre distribueret mængde naturgas at fordele indtægtsrammen på, og at tarif-

fen pr. distribueret m
3
 derfor vil stige. Faldet i afsætningen vil derfor grad-

vist øge omkostningerne pr. distribueret m
3
, hvilket vil være til ugunst for 

de kunder, der fortsat er tilsluttet nettet på lang sigt.  

14. NGFD anfører, at en reduktion af gældsafviklingsperioden vil medføre 

en begrænset tarifforhøjelse i de førstkommende år efter reduktionen af 

gældsafviklingsperioden, mens der fortsat er en relativ stor omsætning af 

naturgas. En større andel af gælden vil dermed blive afviklet, mens der er 

relativt flere kunder i forhold til det nuværende gældsafviklingstidspunkt. 

Dette modsvares så af en tidligere og større reduktion af tarifferne i perio-

den efter det nye gældsafviklingstidspunkt, hvor afsætningen også forventes 

at være mindre. NGFD anfører, at dette vil være i forbrugernes interesse og 

vil indebære en beskyttelse af de forbrugere, der forbliver på nettet på læn-

gere sigt, hvorimod kunder, der skifter til anden forsyningsform inden det 

kollektive gasdistributionsnet er afskrevet og betalt, vil komme til at betale 

en større andel af restgælden, hvilket efter NGFDs opfattelse giver en mere 

rimelig fordeling. 

15. En ændring af løbetiden til 2021 vil ifølge NGFD medføre en umiddel-

bar stigning i deres indtægtsramme på ca. 15 pct., i forhold til det absolutte 

niveau, og en deraf følgende tilsvarende stigning i tarifferne, hvis ændringen 

som ønsket får effekt fra 2013.  

16. NGFD anfører, at deres ansøgning understøttes af, at grundlaget for den 

økonomiske regulering er fastsat ud fra et mål om en robust gældsafvikling, 

hvilket NGFD finder, at en forkortelse af gældsafviklingsperioden i højere 

grad vil sikre. NGFD anfører endvidere, at selskaberne tilbage i 2005 havde 

frie rammer til at fastsætte løbetiden på deres gæld.  

17. NGFD anfører, at naturgassens konkurrenceevne pt. er relativt god i for-

hold til det alternative brændsel, der traditionelt har været for naturgas, nem-
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lig olie. Dette understreger ifølge NGFD, at tidspunktet for øget afvikling af 

gælden er gunstig, og at afsætningstabet dermed ikke vil accelerere som føl-

ge af forhøjede distributionstariffer på kort sigt.  

18. NGFD henviser i øvrigt til Dong Gas Distribution A/S anmeldelse af 14. 

november 2012 vedr. reduktion af gældsafviklingsperioden for en redegø-

relse for udviklingen i den fremadrettede naturgasafsætning i Danmark.  

Høring 

19. Et udkast til afgørelse blev sendt i høring hos NGFD den 4. oktober 

2013, med høringsfrist d. 25. oktober 2013. NGFD fremsendte ingen be-

mærkninger. 
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Lovgrundlag 

20. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser 

m.v., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det 

efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lov-

grundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt 

i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle 

retspraksis og de lidt blødere retskilder, så som litteratur citeres afslutnings-

vist. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for 

den samlede vurdering – således citeres retskilder, der anvendes til vurde-

ringer af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennem-

gangen. 

21. Naturgasdistributionsselskabernes indtægtsrammer er reguleret af be-

kendtgørelse nr. 1401 af 14. december 2009 med de ændringer, der følger af 

bekendtgørelse nr. 209 af 8. marts 2010 (herefter indtægtsrammebekendtgø-

relsen). 

22. Indtægtsrammebekendtgørelsen har hjemmel i naturgasforsyningslo-

vens
1
 § 37, stk. 3, § 37 a, stk. 2 og 5, § 50, stk. 1 og § 54, hvoraf det frem-

går, at ministeren fastsætter regler om fastsættelse af indtægtsrammer for di-

stributionsselskaberne. 

23. Lovgrundlaget for NGFDs ansøgning findes i indtægtsramme-

bekendtgørelsens § 10, der omhandler indregning af nettogæld i indtægts-

rammen. 

§ 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 sum-

men af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen 

fratrukket disse udlån. 

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

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

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

2014 og opgøres i hele kalenderår. 

Stk. 3. Såfremt et selskab på et senere tidspunkt ønsker at benytte 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 gene-

relle tarifniveau.  

                                                 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 996 af 13/10/2011 med senere ændringer. 
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24. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 3, fremgik af indtægtsram-

mebekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005, som senere blev erstattet af den 

nugældende indtægtsrammebekendtgørelse. Af Energistyrelsens høringsno-

tat vedr. bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for natur-

gasdistributionsselskaber af 13. januar 2005, s. 4 fremgår bl.a. vedrørende § 

10, stk. 3:  

”Når der er valgt et annuitetsprincip for gældsafviklingen hænger det sam-

men med, at det er et forholdsvis enkelt og velkendt princip. En model med 

lavere betalinger i starten af gældsafviklingsperioden vurderes i øvrigt ikke 

at være i overensstemmelse med Skt. Hans-aftalens forudsætninger om, at 

gælden skal kunne afvikles efter et robust program. Det er korrekt, at der 

sker en real udhuling af renter og afdrag, men det kan ikke konkluderes, at 

der også sker en real udhuling af tarifferne, da afskrivningerne på nyinve-

steringer, der også indregnes i tarifferne, samtidig vil være stigende. Det 

skal endvidere bemærkes, at hvis reguleringen ser ud til at medvirke til en 

faldende tendens for tarifferne over tid, har selskaberne mulighed for at 

korrigere herfor ved at ændre gældsafviklingsperioden samt i et vist om-

fang via underdækning, der udlignes efterfølgende.” 

25. Energitilsynets praksis i relation til vurderingen af reduktion af gældsaf-

viklingsperioden fremgår af afgørelse af 1. maj 2013, hvor Dong Gas Di-

stribution A/S fik ændret løbetiden på sin afvikling af nettogæld fra 2026 til 

2024, og hvor følgende juridiske vurdering af indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 10, stk. 3 fremgår. 

”Juridisk vurdering af lovgivningen 

Af indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 3 følger det, at en ændret 

gældsafviklingsperiode kan godkendes, såfremt selskabet kan dokumente-

re, at en ændring af gældsperioden ikke fører til en forhøjelse af selskabets 

generelle tarifniveau. 

En indskrænkende tolkning af det generelle tarifniveau vil betyde, at 

gældsafviklingsperioden på ingen måde vil kunne afkortes, idet indtægts-

rammen og dermed tarifferne, som det fremgår ovenfor, altid vil stige ved 

en afkortning af gældsafviklingsperioden. En sådan indskrænkende for-

tolkning vil betyde, at gældsafviklingsperioden aldrig vil kunne forkortes, 

men kun forlænges. Selskaberne vil dermed være bundet af en eventuel for-

længelse af gældsafviklingsperioden uden mulighed for nogensinde at kun-

ne gå tilbage igen.  

Såfremt det ikke skulle være muligt at reducere løbetiden, med deraf føl-

gende umiddelbare forhøjelser i ydelsen og dermed i selskabets tarifniveau, 

så må det formodes at have været eksplicit nævnt i bekendtgørelsen. Sekre-

tariatet for Energitilsynet vurderer, at en sådan indskrænkede tolkning ikke 

har været hensigten med bestemmelsen. Det må derfor lægges til grund, at 

selskaberne har en reel mulighed for at få godkendt en forkortelse af 

gældsafviklingsperioden, selvom det fører til en umiddelbar forhøjelse af 

tarifferne.  

Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at bestemmelsen må give mu-

lighed for en udvidende fortolkning, således at der må være et vist spille-
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rum for at tarifniveauet kan øges, men at stigningen ikke må føre til en for-

højelse af selskabets generelle tarifniveau, set over en periode. 

Det er ikke i bestemmelsen angivet, hvornår en konkret stigning i tarifferne 

udgør en forhøjelse af det generelle tarifniveau.  

Til en præciserende tolkning af i det generelle tarifniveau kan forarbejder-

ne til bekendtgørelsen (høringsnotatet) som beskrevet i lovafsnittet anven-

des som bidrag hertil.  Af høringsnotatet fremgår det, at hvis reguleringen 

fører til, at tarifferne udhules realt set, vil der kunne korrigeres for dette 

ved at gældsafviklingen øges. Med andre ord kan en real udhuling af ind-

tægtsrammerne (og dermed tarifferne) så at sige ”fyldes op” med en øget 

gældsafvikling, indenfor den eksisterende indtægtsramme. Herudover 

fremgår det af notatet, at en øget gældsafvikling initialt set vil kunne finan-

sieres via underdækning, der så skal føres tilbage, når indtægtsramme og 

prisudvikling igen balancerer. Deri lægger Sekretariatet for Energitilsynet, 

at tarifferne kan stige i absolutte termer, så længe der ikke sker en stigning 

i tarifferne realt set over en periode.  

Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at tarifferne godt i en kortere 

periode, lige efter en afkortning af gældsafviklingsperioden kan stige i ab-

solutte termer, så længe denne stigning er indhentet realt set indenfor en 

kortere periode.  

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at en rimelig periode, indenfor 

hvilken en tarifstigning skal være indhentet realt set, må være en periode, 

der ikke overstiger reguleringsperioden, dvs. maksimalt 4 år. SET begrun-

der dette med, at reguleringsperioden anvendes som referenceperiode i an-

dre sammenhænge i reguleringen.   

Dette betyder, at en absolut stigning i indtægtsrammen og dermed tariffen 

ved en reduktion af gældsafviklingsperioden med virkning fra 2012, skal 

være indhentet realt set senest i 2015.” 

26. Der blev bl.a. på grundlag heraf truffet følgende afgørelse: 

”Energitilsynets formand har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 

vurdering og med hjemmel i energitilsynets forretningsordens § 13 truffet 

afgørelse om følgende:  

– at perioden for afviklingen af Dong Gas Distribution A/S’ nettogæld med 

virkning fra d. 1. januar 2012 kan ændres fra at være 2026 til at være 2024 

i medfør af § 10, stk. 3 i Indtægtsrammebekendtgørelsen nr. 1401 af 14. 

december 2009.” 
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Begrundelse 

27. I nedenstående vurderes NGFDs ansøgning om, hvorvidt annuitetens lø-

betid kan reduceres og i givet fald hvor meget.  

28. Først ses der på de umiddelbare konsekvenser for indtægtsrammen og 

dermed tarifferne ved en reduktion af gældsafviklingsperioden til 2021. Se-

kretariatet for Energitilsynet vurderer herefter ansøgningen ud fra NGFDs 

argumentation, konsekvenserne for indtægtsrammen (og tarifniveauet) og 

dermed forbrugerne i forhold til lovgrundlaget og praksis.  

Konsekvenser for indtægtsrammen 

29. Indtægtsrammerne lægger loft over distributionsselskabernes indtægter, 

og regulerer dermed indirekte selskabernes tariffer. Ændringer i indtægts-

rammerne vil dermed komme til udtryk i ændrede tariffer. Indtægtsrammer-

ne består af fire delelementer plus omkostninger til energispareaktiviteter 

samt anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster: 

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

driftsomkostninger og afskrivning af aktiver anskaffet efter den 1. 

januar 2005 

b) Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld mv. 

c) Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat efter den 1. januar 2005 

d) Et beløb til dækning af såkaldte § 13-omkostninger, der vedrører 

omkostninger til myndighedsbetjening og nettab mv. 

30. Reduktion af annuitetens løbetid vil direkte påvirke (b), da en reduktion 

alt andet lige vil medføre en øget årlig ydelse. Forlængelsen vil også indi-

rekte påvirke fastsættelsen af en nødvendig nettoomsætningsformue, der 

udgør 1/6 af indtægtsrammen, hvilket er et element i (c). 

31. For at vurdere effekten af en eventuel reduktion af annuitetens løbetid er 

det nødvendigt at betragte indtægtsrammernes udvikling i perioden 2013-

2026 i situationer både med og uden reduktion af løbetiden. 

32. Energitilsynet fastsatte ved afgørelse af 28. september 2009 foreløbige 

indtægtsrammer for perioden 2010-2013 for NGFD, og der er ved afgørelse 

af 17. september 2013 fastlagt korrigeret indtægtsramme for 2012. Der er 

endnu ikke fastsat indtægtsrammer for næste reguleringsperiode (2014-

2017), hvilket planmæssigt vil ske i efteråret 2013.  

33. I vurderingen af NGFDs ansøgning tages der udgangspunkt i en korrige-

ret indtægtsramme for 2012 beregnet med de krævede korrektioner vedr. 

pris- og lønudvikling, faktiske pålagte omkostninger (kaldet § 13-

omkostninger), afskrivninger og forrentning i forhold til den foreløbige ind-

tægtsramme fra afgørelsen af 28. september 2009. I beregningen er omkost-
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ninger til energispareaktiviteter udeladt, idet omkostningerne hertil, selvom 

de indgår i indtægtsrammen, skal holdes adskilt og fremgå som en selv-

stændig post. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at det er mest korrekt at 

vurdere ændringen af gældsafviklingsperioden ud fra en alt andet lige be-

tragtning i forhold til 2012-rammen, da dette vil give det mest korrekte bil-

lede af konsekvenserne for indtægtsrammen ved at ændre gældsafviklings-

perioden uden at dette bliver påvirket af ændringer i indtægtsrammen, forår-

saget af andre forhold. Dvs. at fremskrivningen af indtægtsrammerne for 

2013-2026 sker som en alt andet lige en fremskrivning af 2012-rammen 

uden hensyntagen til, at der foreligger forslag til foreløbige indtægtsrammer 

for den nye reguleringsperiode 2014-2017 med reviderede renteforudsæt-

ninger samt ændret grundlag for omkostningsrammen og ændret effektivise-

ringskrav. 

34. Den beregnede indtægtsramme for 2012 fremskrives med antagelser om 

reviderede rentesatser, forrentningsgrundlag og pris-/lønkorrektion, hvor-

med indtægtsrammerne for 2012-2027 kan estimeres. Forudsætningerne for 

denne fremskrivning er beskrevet i boks 1. 

Boks 1: Forudsætninger for estimerede indtægtsrammer 2013-2026: 
Omkostningsramme: 

 Effektivitetskorrigeret omkostningsramme fir 2009 (der udgør grundlaget for de kor-

rigerede indtægtsrammer i 2010-2013), pris- og lønkorrigeret. 

 Det antages, at de årlige pris- og lønændringerne i 2012 til 2027 svarer til ændringen 

fra 2011-2012.  

 Forventede afskrivninger fastholdes på 2012-niveauet. 

 Effektiviseringskravet for reguleringsperioden 2010-2013 fastholdes for 2014-2026. 

Annuitet: 

 Den opdaterede rentesats for 2013 (2,77 % plus kreditrisiko) fastholdes for 2014-

2026. 

Nyinvesteringer: 

 Forrentningsgrundlag fastholdes på 2012-niveau. 

Pålagte omkostninger (såkaldte § 13-omkostninger): 

 2012-omkostninger pris- og lønkorrigeres årligt i 2013-2026. 

 

35. På baggrund af ovenstående forudsætninger har Sekretariatet for Energi-

tilsynet estimeret nedenstående indtægtsrammer for perioden 2012-2026, jf. 

nedenstående tabel 1. Udover den af NGFD ønskede reduktion af gældsaf-

viklingsperioden til 2021, er indtægtsrammerne estimeret med en ændring af 

gældsafviklingsperioden til hhv. 2022 og 2023.   
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Tabel 2: Estimerede indtægtsrammer 2012-2026 – udvalgte år 
Mio. kr.  

 
2012 2013 2014 2015 2016 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Uden ændr., 

dvs. 2025 

144
1
 144 145 149 151 158 160 161 163 165 166 98 

Med ændring 

til 2021 
144 167 169 172 174 181 183 91 93 95 97 98 

Med ændring 

til 2022 
144 159 161 165 167 174 175 177 93 95 97 98 

Med ændring 
til 2023 

144 153 155 159 160 167 169 171 173 95 97 98 

Med ændring 

til 2024 
144 148 152 154 155 162 164 166 167 169 97 98 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
1
Indtægtsrammen i 2012 er korrigeret for en særlig kompensation som har været indregnet i 

NGFDs beløb til forrentning og afdrag af nettogæld i perioden 2006-2012, da denne ikke 

længere indregnes fra 2013 og frem. 

 

36. Af tabel 2 fremgår de estimerede indtægtsrammer i 2012-2026 med for-

skellige gældsafviklingstidspunkter. I tabellen er indtægtsrammerne marke-

ret med fed i de år, hvor der som følge af ændringer i gældsafviklingen sker 

en ændring fra det ene år til det andet, dvs. dels ændringen fra 2012 til 2013, 

hvorfra en ændring af gældsafviklingsperioden vil få virkning, og dels det 

sidste år, hvor der afdrages på gælden og det første år efter gælden er afvik-

let. 

37. Udviklingen i de estimerede indtægtsrammer viser, hvorledes en reduk-

tion af annuitetens løbetid medfører en stigning i indtægtsrammerne fra 

2013 og frem til det nye gældsafviklingstidspunkt. Til gengæld sænkes ind-

tægtsrammerne på et tidligere tidspunkt end det ville have været tilfældet 

uden afkortelsen af annuiteten.  

38. En eventuel reduktion af gældsafviklingsperioden vil betyde, at de no-

minelle indtægtsrammer efter Sekretariatet for Energitilsynets beregninger 

vil blive forøget med omtrent 15 pct. fra 2013, ved reduktion af indtægts-

rammerne til 2021, ca. 10 pct. ved reduktion af gældsafviklingsperioden til 

2022, ca. 6 pct. ved reduktion til 2023 og ca. 2 pct. ved reduktion til 2024. 

Forhøjede indtægtsrammer vil give udslag i tilsvarende forhøjelse af tarif-

ferne.  

39. Indtægtsrammerne forbliver herefter på det forhøjede niveau fra 2013 og 

frem til det nye gældsafviklingstidspunkt, men falder så til det nye fremtidi-

ge niveau på et tidligere tidspunkt i forhold til tilfældet uden reduktion af 

gældsafviklingsperioden. Dette vil dermed give sig udslag i lavere tariffer 

på tidligere tidspunkter end såfremt gælden først blev afviklet i 2025. 

Vurdering af reduktion af gældsafviklingsperioden 

40. I det følgende vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, hvorvidt en re-

duktion af gældsafviklingsperioden kan ske, uden at der sker en stigning i 

det generelle tarifniveau, og i givet fald med hvor meget. 
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Det generelle tarifniveau 

41. Som nævnt i lovgivningsafsnittet fandt Sekretariatet for Energitilsynet i 

forbindelse med behandlingen af en tilsvarende ansøgning fra Dong Gas Di-

stribution A/S, at fortolkningen af det generelle tarifniveau ikke er i mod-

strid med, at tarifferne (målt i form af indtægtsrammerne) kan stige, så læn-

ge de over en periode ikke stiger i reale priser. En stigning i indtægtsram-

men skal ifølge praksis være indhentet inden for en fireårig periode, dvs. in-

den udgangen af 2016, idet NGFD ønsker at ændringen får virkning fra og 

med 2013. 

42. For at vurdere hvornår en stigning i indtægtsrammerne og dermed tarif-

ferne i reale priser efter en reduktion af gældsafviklingsperioden er indhen-

tet af den almindelige pris- og lønudvikling i forhold til indtægtsrammen for 

2012, fremskrives den samlede indtægtsramme for 2012 med pris- og løn-

udviklingen fra 2011 til 2012, hvor det antages, at denne pris- og lønudvik-

ling er gældende i hele fremskrivningsperioden. Sådanne antagelser vil dog 

altid betyde, at beregningerne vil være forbundet med en vis usikkerhed.  

43. Af nedenstående tabel 3 fremgår fremskrivningen af indtægtsrammen 

for 2012 frem til 2023. Fremskrivningen sammenholdes med indtægtsram-

merne ved forskellige gældsafviklingstidspunkter.  

Tabel 3. Fremskrivning af indtægtsrammen for 2012 sammenholdt med ind-

tægtsrammen ved forskellige gældsafviklingstidspunkter 
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

IR 2012 frem-
skrevet 

144 149 153 158 163 167 175 176 180 185 190 194 

IR m gældred. 
1 år (2024) 

144 148 152 153 155 157 159 161 162 164 166 167 

IR m gældred. 
2 år (2023) 

144 153 155 159 160 162 164 166 167 169 171 173 

IR m gældred. 
3 år (2022) 

144 159 161 165 167 168 170 172 174 175 17 93 

IR m gældred. 
4 år (2021) 

144 167 169 172 174 176 178 179 181 183 93 95 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

44. De grønne felter i tabellen indikerer, hvornår den fremskrevne indtægts-

ramme for 2012 så at sige har indhentet indtægtsrammerne, som de vil se ud 

ved forskellige reduktioner af gældsafviklingsperioden. Det vil sige, hvornår 

det kan siges at de reale tariffer ved en gældsreduktion er uændret i forhold 

til 2012. Indtil dette tidspunkt vil der være sket en real stigning i indtægts-

rammen fra 2013, og dermed tarifferne, i forhold til 2012 (røde felter), men 

derefter vil indtægtsrammerne og dermed tarifferne falde igen målt i reale 

priser. 
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45. Det ses af tabel 3, at en reduktion af gældsafviklingsperioden med bare 

et enkelt år, ikke vil medføre en real stigning i indtægtsrammen og dermed i 

tarifferne i 2013, men at reduktioner med mere end et enkelt år vil betyde 

reale stigninger i indtægtsrammerne.  

46. Ved en reduktion på 2 år, vil den fremskrevne indtægtsramme have ind-

hentet den gældsreducerede ramme inden udgangen af 2016, mens man ved 

en reduktion på 3 år skal frem i 2018, og ved en reduktion på 4 år, skal helt 

frem i 2020 inden den reale prisstigning ved gældsreduktionen vil være ind-

hentet af pris- og lønudviklingen.  

47. Som nævnt tilsiger praksis, at reale stigninger i indtægtsrammerne som 

følge af en reduceret gældsafviklingsperiode skal være indhentet af prisud-

viklingen indenfor en maksimalt 4-årig periode. Da der ved reduktioner af 

gældsafviklingsperioden med mere end 2 år må forventes at gå mere end en 

4-årig periode inden den ændrede indtægtsramme er indhentet af prisudvik-

lingen, jf. tabel 3, kan der ikke godkendes reduktioner af gældsafviklingspe-

rioden med mere end 2 år.  

48. Sekretariatet for Energitilsynet finder dermed, at reduktioner af gældsaf-

viklingsperioden på maksimalt 2 år vil være forenelig med § 10, stk. 3 i ind-

tægtsrammebekendtgørelse.  

Sammenfatning 

49. Sekretariatet for Energitilsynet finder ikke, at NGFD har dokumenteret, 

at en ændret løbetid til 2021 ikke fører til en forhøjelse af selskabets gene-

relle tarifniveau som forudsat i § 10, stk. 3, i indtægtsramme-

bekendtgørelsen.  

50. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor ikke, at den af NGFDs 

anmeldte reduktion af gældsafviklingsperioden til 2021 kan godkendes. 

51. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derimod, at en reduktion af 

gældsafviklingsperioden med 2 år til 2023 er i overensstemmelse med be-

kendtgørelsens § 10, stk. 3.  

52. Sekretariatet for Energitilsynet lægger som nævnt til grund, at afsætnin-

gen af naturgas har været faldende, og at et fortsat fald ikke kan afvises.  

53. Sekretariatet for Energitilsynet finder videre, at den reduktion af gælds-

afviklingsperioden med 2 år, som efter sekretariatets vurdering kan rummes 

inden for lovgivningen, vil kunne give et bidrag til at imødegå de proble-

mer, som NGFD har peget på. 

54. Sekretariatet for Energitilsynet finder afslutningsvis, at en yderligere 

fremrykning af gældsafviklingstidspunktet vil kunne tages op til overvejelse 

på et senere tidspunkt, hvis der vurderes at være et behov. En yderligere 
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fremrykning af gældsafviklingstidspunktet vil dog fortsat skulle ligge inden-

for rammerne af indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 3. 

Afgørelse 

55. Det meddeles Naturgas Fyn Distribution A/S, at Sekretariatet for Ener-

gitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse kan god-

kende, at perioden for afviklingen af Naturgas Fyn Distribution A/S’ netto-

gæld med virkning fra 1. januar 2013 kan ændres fra at være 2025 til at væ-

re 2023 i medfør af § 10, stk. 3 i Indtægtsrammebekendtgørelsen nr. 1401 af 

14. december 2009. 

 


