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Dong Gas Distribution A/S – ændring af løbetid på 
afvikling af nettogæld 

Resume 

1. Denne sag drejer sig om en forkortelse af Dong Gas Distributions A/S’ 

(herefter DGD) gældsafviklingsperiode. DGD har d. 14. november 2012 

fremsendt ansøgning om, at gælden skal være fuldt afviklet i 2020 i stedet 

for 2026. I følge reglerne, må en af ændring af gældsafviklingsperioden 

imidlertid ikke føre til en stigning i det generelle tarifniveau. Der opstår i 

den forbindelse det principielle spørgsmål om, hvad der skal forstås ved det 

generelle tarifniveau, og derfor forelægges sagen for Energitilsynet.  

2. Bestemmelser om gældsafviklingsperiodens længde findes i Indtægts-

rammebekendtgørelsen. Af den fremgår, at Energitilsynet skal godkende en 

ændring af gældsafviklingsperioden, hvis ændringen ikke fører til en forhø-

jelse af selskabets generelle tarifniveau. Det afgørende er altså, hvordan det 

generelle tarifniveau skal forstås. En forkortelse af gældsafviklingsperioden 

vil nemlig uundgåeligt indebære en forøgelse af de nominelle tariffer.  

3. Hvis reglerne skal tolkes således, at det nominelle tarifniveau ikke må 

stige, så vil det ikke være muligt at forkorte gældsafviklingsperioden. I Ind-

tægtsrammebekendtgørelsen står der imidlertid, at ændringer i afviklingspe-

rioden ikke må medføre en stigning i det generelle tarifniveau. Derfor må 

det også være muligt at forkorte gældsafviklingsperioden. Forarbejderne til 

Indtægtsrammebekendtgørelsen giver grundlag for den tolkning, at regelud-

steder har lagt til grund, at en forkortelse af gældsafviklingsperioden kan 

finde sted under forudsætning af, at der ikke sker en stigning i det reale ta-

rifniveau set over en periode. 

4. Baggrunden for DGDs ønske om en reduceret gældsafviklingsperiode 

bunder i en observeret faldende afsætning af naturgas. I perioden 1999-2011 

er afsætningen i gennemsnit faldet med 2,3 pct. om året i DGDs forsynings-

område, hvilket forstærkes af de indgåede energipolitiske aftaler, der pålæg-

ger selskaberne at foranledige energibesparelser. Det er derfor DGDs vurde-

ring, at afsætningen af naturgas vil falde markant i de kommende år, hvilket 

i sig selv vil medføre forhøjede tariffer for de tilbageværende kunder.  
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5. En reduktion af gældsafviklingsperioden til 2020 vil medføre en umid-

delbar nominel forhøjelse af indtægtsrammen og dermed tarifferne for 2012 

med ca. 27 pct. Til gengæld vil indtægtsrammen og dermed tarifferne falde 

til et lavere niveau på et tidligere tidspunkt som følge af en hurtigere afvik-

ling af gælden. I hele perioden frem til det nye gældsafviklingstidspunkt vil 

der være tale om en real stigning i indtægtsrammen, og dermed tarifferne, i 

forhold til 2011. 

6. Sekretariatet for Energitilsynet finder imidlertid, at en fremskrivning af 

afsætningen 14 år frem i tiden i sagens natur vil være forbundet med usik-

kerhed. Hertil vurderer sekretariatet, at en umiddelbar stigning i tarifferne 

på 27 pct. ikke er i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens 

bestemmelse om, at en ændring af gældsafviklingsperioden ikke må føre til 

stigning i det generelle tarifniveau, idet en sådan stigning vil føre til reale ta-

rifstigninger i en relativt lang periode. 

7. Derimod vurderer sekretariatet, at en reduktion af gældsafviklingsperio-

den med 2 år, dvs. til 2024 vil være i overensstemmelse med bestemmelsen 

om, at der ikke må opstå generelle tarifstigninger, idet en sådan ændring af 

gældsafviklingsperioden vil betyde, at indtægtsrammen og dermed tarifferne 

vil være uændret i reale termer indenfor en 4-årig periode set i forhold til 

2011. En sådan reduktion vil umiddelbart øge indtægtsrammerne og dermed 

tarifferne nominelt med ca. 6 pct.  

Afgørelse 

8. 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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Sagsfremstilling 

9. DGD har ved anmeldelse af 14. november 2012 ansøgt Energitilsynet 

om en ændring af løbetiden for annuiteten til afvikling af selskabets reste-

rende nettogæld mv. fra 2026 til 2020 (subsidiært 2022) med virkning fra 1. 

januar 2012.  

10. 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). Selskaberne 

anmeldte primo 2005 til Energitilsynet den ønskede løbetid for denne annui-

tet. DGD anmeldte på daværende tidspunkt en løbetid indtil 2025, som efter 

ansøgning blev forlænget til 2026 ved afgørelse af 9. januar 2009.  

11. Den oprindelige løbetid frem til 2025, som på daværende tidspunkt var 

længere end løbetiden for de øvrige naturgasdistributionsselskaber, jf. tabel 

1, blev ifølge DGD valgt i forventning om dermed at kunne holde samme 

tarifniveau som de øvrige gasdistributionsselskaber. Denne forventning har 

imidlertid vist sig ikke at kunne holde stik. DGDs distributionstariffer ligger 

primo 2013 på niveau med tarifferne i Naturgas Fyn distribution, mens tarif-

ferne for de lave forbrugsniveauer er mere end dobbelt så høje som HMNs. 

Både HMN og Naturgas Fyn opkræver dog modsat DGD et administrations-

tillæg/abonnement, og begge opkræver DSM-omkostninger særskilt.
1
 

Tabel 1. Afviklingstidspunkter for nettogæld for naturgasdistributionssel-

skaberne. 
 DGD Naturgas Fyn HMN 

Oprindeligt valgt gældsafviklingstidspunkt 2025 2020 2014 

Nuværende gældsafviklingstidspunkt 2026 2025 2020 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

12. Som det indirekte fremgår af tabel 1, har Sekretariatet for Energitilsynet 

tidligere behandlet sager, hvor selskaberne har fået forlænget løbetiden på 

annuiteten.  

13. 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.  

14. 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. HMNs forlængelse af gældsafviklingsperioden 

fra 2016 til 2020 har umiddelbart reduceret deres tariffer med 22 pct.   

                                                 
1
 DSM-omkostninger er omkostninger til opfyldelse af energisparekrav. 
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15. I alle ovennævnte sager har der imidlertid været tale om en forlængelse 

af annuitetens løbetid, hvilket alt andet lige medfører en umiddelbar reduk-

tion i den årlige ydelse på gældsannuiteten. Dette modsvares dog af en læn-

gere afdragsperiode og dermed en større rentebetaling (i løbende priser) set 

over hele annuiteten, men et umiddelbart fald i det generelle tarifniveau. 

DGDs anmeldelse 

16. DGD ønsker at ændre afviklingstidspunktet for sin nettogæld til indreg-

ning i indtægtsrammen fra 2026 til 2020. Hvis Energitilsynet ikke kan god-

kende dette, ønsker DGD subsidiært en ændring af afviklingstidspunktet til 

2022. 

17. Baggrunden for ønsket om en reduktion af gældsafviklingsperioden er 

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

DGD anfører, at dette skal ses i lyset af, at afsætningen i selskabets distribu-

tionsnet er faldet – i perioden 1999-2011 er afsætningen i gennemsnit faldet 

med 2,3 pct. om året. Denne udvikling forventer DGD vil fortsætte og for-

stærkes, bl.a. med henvisning til de øgede energispareforpligtelser i Energi-

forliget af 22. marts 2012.  

18. DGD har lavet en fremskrivning, der indeholder det årlige fald i afsæt-

ningen, som de har oplevet indtil nu, og derudover inddrager de øgede ener-

gispareforpligtelser i energiaftalerne samt forventninger til fremtidige ener-

giaftaler. Fremskrivningen tager højde for at en andel af biogas vil blive di-

stribueret via naturgasnettet. Fremskrivningen resulterer i en reduktion af 

afsætningen frem mod 2030 med i omegnen af 2/3 i forhold til i dag. Frem-

skrivningen fremgår af figur 1. 

Figur 1. Realiseret afsætning i DGDs net og fremskrivning 

   
Kilde: Dong Gas Distribution 
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19. Fald i afsætningen vil betyde, at der på længere sigt er en mindre distri-

bueret mængde naturgas at fordele indtægtsrammen på, og at tariffen pr. di-

stribueret m
3
 derfor vil stige. Faldet i afsætningen vil derfor gradvist øge 

omkostningerne pr. distribueret m
3
, hvilket især vil være til ugunst for de 

kunder, der fortsat er tilsluttet nettet på lang sigt.  

20. DGD anfører, at en reduktion af gældsafviklingsperioden vil øge tarif-

ferne på kort sigt i starten af den reducerede gældsafviklingsperiode, mens 

der fortsat er et relativt stort antal gasforbrugere tilsluttet nettet og en relativ 

stor omsætning af naturgas. Der er dermed flere til at betale gælden på kort 

sigt. Dette modsvares så af en tidligere og større reduktion af tarifferne i pe-

rioden efter det nye gældsafviklingstidspunkt, hvor afsætningen også for-

ventes at være mindre. DGD vurderer, at dette vil være i forbrugernes inte-

resse, da det meget høje tarifniveau på lang sigt (frem mod det nuværende 

gældsafviklingstidspunkt i 2026) vil blive afværget.  

21. DGD har med udgangspunkt i ovennævnte fremskrivning beregnet, at 

tarifferne for en almindelig villakunde vil ca. fordobles frem mod 2026, hvis 

gældsafviklingsperioden ikke ændres. Hvis gældsafviklingsperioden ændres, 

vil tarifferne alene stige med ca. 2/3 frem mod 2020/2022, hvorefter tarif-

ferne med et vil falde til et lavere niveau. Ændringen vil ifølge DGD især 

tilgodese de kunder, der fortsat er på naturgasnettet på lang sigt, hvorimod 

kunder, der skifter til anden forsyningsform inden det kollektive gasdistribu-

tionsnet er afskrevet og betalt, vil komme til at betale en større andel af rest-

gælden, hvilket efter DGDs opfattelse giver en mere rimelig fordeling. 

22. En ændring af løbetiden til 2020 (subsidiært 2022) vil ifølge DGD med-

føre en umiddelbar stigning i deres indtægtsramme på 28 pct. (subsidiært 15 

pct.), i forhold til det absolutte tarifniveau, hvis ændringen som ønsket får 

effekt fra 2012. Konsekvenserne for tarifferne for en villakunde fremgår af 

nedenstående tabel 2. Baggrunden for ønsket om, at ændringen får virkning 

fra 2012 er, at DGD dermed får bredt opkrævningen ud over en længere pe-

riode, med lavere stigninger i tarifferne til følge, og derudover vil det være 

muligt at anvende den aktuelle overdækning i DGD til gældsafvikling.  

Tabel 2. Konsekvenser for indtægtsramme samt tariffer ved fremrykning 
Gældsafviklingsår 2026 2022 2020 

Indtægtsramme 2012 (mio. kr.) 555,5 635,8 703,6 

Tarif villakunde (kr./m3) 1,34 1,54 1,71 

Kilde: Dong Gas Distribution 

23. DGD finder ikke, at reduktionen af gældsafviklingsperioden medfører 

en forhøjelse af selskabets generelle tarifniveau, da dette efter DGDs opfat-

telse bør betragtes over den samlede periode i hvilken ændringen påvirker 

tarifferne, dvs. helt frem til 2026. Dermed betyder ændringen i stedet samlet 

set en reduktion af tarifniveauet.  
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24. DGD finder, at deres ansøgning understøttes af, at grundlaget for den 

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

hvilket DGD finder, at en forkortelse af gældsafviklingsperioden i højere 

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

frie rammer til at fastsætte løbetiden på deres gæld til et tidspunkt efter 

2014.  

25. DGD finder, at naturgassens konkurrenceevne pt. er relativt god i for-

hold til det alternative brændsel, der traditionelt har været for naturgas, nem-

lig olie. Det betyder, at konkurrenceevnen derfor ikke i væsentlig grad vil 

blive påvirket af de forhøjede tariffer, som den ønskede ændring af gældsaf-

viklingstidspunktet vil medføre. Der vil dermed efter DGDs opfattelse ikke 

blive skabt en selvforstærkende effekt i reduktion i afsætningen som følge 

af, at kunderne skifter over på de alternative brændsler. Dette understreger 

ifølge DGD, at tidspunktet for øget afvikling af gælden er gunstig.  

26. Endeligt anfører DGD, at en ændret løbetid vil forbedre grundlaget for 

en fremtidig strukturudvikling i branchen, når løbetiden på restgælden i sel-

skaberne vil være mere ensartet, idet restgælden i selskaberne forventes at 

være en væsentlig udfordring i relation til en eventuel fusion mellem gasdi-

stributionsselskaberne. 

Høring 

27. Et udkast til afgørelse blev sendt i høring hos DGD den 18. marts 2013, 

og DGD fremsendte høringssvar d. 21. marts 2013. 

28. DGD anfører, at deres anmodning generelt er dækkende beskrevet i hø-

ringsudkastet, men at DGD på trods af indstillingen fastholder ønsket om en 

fremrykning af gældsafviklingen til 2020, subsidiært 2022. DGD understre-

ger, at en fremrykning af gældsafviklingen er baseret på et ønske om at sikre 

lave og stabile tariffer på længere sigt via en robust gældsafvikling og her-

ved imødegåelse af en faldende afsætning.  

29. DGD er enig med Sekretariatets betragtninger om, at usikkerheden på en 

langsigtet afsætningsprognose, men er ikke i tvivl om, at der på sigt vil ske 

markante reduktioner i selskabets distribuerede mængder. DGD bemærker 

derudover, at en trinvis fremrykning af gældsafviklingstidspunktet, som de 

finder ligger i Sekretariatets tilkendegivelse af muligheden for en yderligere 

fremrykning på et senere tidspunkt, i takt med afsætningstilbagegang vil 

medføre et højere tarifniveau på sigt. Det laveste tarifniveau nås efter DGDs 

opfattelse ved allerede fra starten, hvor aftaget er størst, at indregne det en-

delige slutår i tarifferne.  

30. DGD forstår punkt 72 (nu punkt 77) således, at det igen senere vil være 

muligt med yderligere en fremrykning, der forudsættes neutraliseret i reale 

priser indenfor en ny maksimalt fire årig periode. DGD antager, at dette kan 
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ske, hvis der i den mellemliggende periode er konstateret afsætningsfald 

som forventet af selskabet i overensstemmelse med Regeringens fremskriv-

ninger og politiske målsætning.  

31. Sekretariatet bemærker hertil, at en sådan fremrykning stadig vil skulle 

være i overensstemmelse med lovgivningen, og vil dermed fortsat være un-

der begrænsning af ordlyden i indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 3. 

32. DGD foreslår i forlængelse af pkt. 30, at der allerede nu tillades en stør-

re fremrykning af gældsafviklingen, således at selskabets indtægtsramme 

ikke stiger realt set over en længere horisont end blot én reguleringsperiode 

som forudsat i høringsudkastet. Med en fremrykning til f.eks. 2022 eller 

2023 vil indtægtsrammestigningen være neutraliseret af prisudviklingen, 

hvis der i stedet ses over to eller tre reguleringsperioder. 

33. Sekretariatet bemærker, at DGDs forslag om en neutralisering af ind-

tægtrammestigningen dermed vil tage 8-12 år, hvilket sekretariatet ikke fin-

der i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 3. 
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Lovgrundlag 

34. 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. 

35. 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). 

36. Indtægtsrammebekendtgørelsen har hjemmel i naturgasforsyningslo-

vens
2
 § 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. 

37. Lovgrundlaget for DGDs 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.  

                                                 
2
 Lovbekendtgørelse nr. 996 af 13/10/2011 med senere ændringer. 
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38. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 3 fremgik af indtægtsramme-

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

nugældende indtægtsrammebekendtgørelse. Af energistyrelsens høringsno-

tat 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 omfang 

via underdækning, der udlignes efterfølgende.” 
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Begrundelse 

39. I nedenstående vurderes DGDs ansøgning om, hvorvidt annuitetens lø-

betid kan reduceres og i givet fald hvor meget.  

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

dermed tarifferne ved en reduktion af gældsafviklingsperioden til 2020 sub-

sidiært 2022. Dernæst foretages der en juridisk vurdering af muligheden for 

at forkorte gældsafviklingsperioden, inden Sekretariatet for Energitilsynet 

afslutningsvis vurderer ansøgningen ud fra DGDs argumentation, konse-

kvenserne for indtægtsrammen (og tarifniveauet) og dermed forbrugerne i 

forhold til lovgrundlaget.  

Konsekvenser for indtægtsrammen 

41. Indtægtsrammerne lægger loft over distributionsselskabernes indtægter, 

og regulerer dermed indirekte selskabernes tariffer. Ændringer i indtægts-

rammerne vil dermed komme til udtryk i ved ændrede tariffer. Indtægts-

rammerne består af fire delelementer (plus omkostninger til energispareak-

tiviteter) 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 om-

kostninger til myndighedsbetjening og nettab mv. 

42. 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). 

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

det nødvendigt at betragte indtægtsrammernes udvikling i perioden 2012-

2027 i situationer både med og uden reduktion af løbetiden. 

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

indtægtsrammer for perioden 2010-2013 for DGD, og der er ved afgørelser 

af 11. oktober 2011 fastlagt korrigerede indtægtsrammer for 2010. Der er 

endnu ikke fastsat indtægtsrammer for næste reguleringsperiode (2014-

2017), hvilket planmæssigt vil ske i efteråret 2013.  

45. I vurderingen af DGDs ansøgning tages der udgangspunkt i en korrige-

ret indtægtsramme for 2011 beregnet med de krævede korrektioner vedr. 

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

omkostninger), afskrivninger og forrentning i forhold til den foreløbige ind-
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tægtsramme fra afgørelsen af 28. september 2009 og med antagelse om, at 

DGD skal betragtes som skattepligtig
3
. I beregningen er  omkostninger til 

energispareaktiviteter udeladt, idet omkostningerne hertil, selvom de indgår 

i indtægtsrammen, skal holdes adskilt og fremgå som en selvstændig post. 

Den beregnede indtægtsramme for 2011 fremskrives med antagelser om re-

viderede rentesatser, forrentningsgrundlag og pris-/lønkorrektion, hvormed 

indtægtsrammerne for 2012-2027 kan estimeres. Forudsætningerne for den-

ne fremskrivning er beskrevet i boks 1. 

Boks 1: Forudsætninger for estimerede indtægtsrammer 2012-2027: 
Omkostningsramme: 

 Gennemsnitlige driftsomkostninger 2005-2008 (der udgør grundlaget for de korrige-

rede 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 2011-niveauet. 

 Effektiviseringskravet for reguleringsperioden 2010-2013 fastholdes for 2014-2027. 

Annuitet: 

 Den opdaterede rentesats for 2013 (2,77 % plus kreditrisiko) forventes at stige og 

fastsættes til 3 % + kreditrisiko, i alt 4,70 % for 2014-2027. 

Nyinvesteringer: 

 Forrentningsgrundlag fastholdes på 2011-niveau. 

Pålagte omkostninger (såkaldte § 13-omkostninger): 

 2011-omkostninger pris- og lønkorrigeres årligt i 2012-2027. 

 

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

tilsynet estimeret nedenstående indtægtsrammer for perioden 2011-2027, jf. 

nedenstående tabel 3. Udover den af DGD ønskede reduktion af gældsafvik-

lingsperioden til 2020 subsidiært 2022, er indtægtsrammerne estimeret med 

en ændring af gældsafviklingsperioden til hhv. 2023, 2024 og 2025.   

 

 

 

                                                 
3
 På baggrund af et udestående vedr. spørgsmålet om skattepligt foreligger endnu ikke en 

endelig afgørelse om korrigeret indtægtsramme for 2011, men alle øvrige oplysninger til 

beregning af den korrigerede indtægtsramme foreligger. Spørgsmålet om skattepligt bety-

der en forskel i indtægtsrammen på knap 3 mio. kr. afhængigt af, hvorvidt DGD betragtes 

som skattepligtig. 
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Tabel 3: Estimerede indtægtsrammer 2011-2027 – udvalgte år 
Mio. kr.  

 
2011 2012 2014 2017 2020 2021 

 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Uden ændr., 

dvs. 2026 

550 546 543 561 568 571 573 576 578 580 583 269 

Med ændring 

til 2020 
550 694 693 710 718 255 257 259 262 264 266 269 

Med ændring 

til 2022 
550 626 624 642 649 652 654 259 262 264 266 269 

Med ændring 

til 2023 
550 601 598 617 624 626 629 631 262 264 266 269 

Med ændring 

til 2024 
550 580 578 577 603 605 607 610 612 

 

264 266 269 

Med ændring 

til 2025 
550 562 559 577 584 587 589 592 593 596 266 269 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: Indtægtsrammer i 2012 afviger en smule fra DGDs beregninger jf. tabel 1, hvilket 

kan bunde i mindre forskelle i forudsætningerne.  

 

47. Af tabel 3 fremgår de estimerede indtægtsrammer i 2011-2027 med for-

skellige gældsafviklingstidspunkter. I tabellen er indtægtsrammerne marke-

ret med fed i de år, hvor der sker en ændring fra det ene år til det andet, dvs. 

dels ændringen fra 2011 til 2012, hvorfra en ændring af gældsafviklingspe-

rioden vil få virkning, og dels det sidste år, hvor der afdrages på gælden og 

det første år efter gælden er afviklet. 

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

tion af annuitetens løbetid medfører en stigning i indtægtsrammerne fra 

2012 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, jf. figur 1, som fremgår ovenfor under sags-

fremstillingen.  

49. Reduktionen af gældsafviklingsperioden betyder, at de nominelle ind-

tægtsrammer efter Sekretariatet for Energitilsynets beregninger forøges med 

omtrent 27 hhv. 15 pct. fra 2012, ved reduktion af indtægtsrammerne til 

2020 hhv. 2022 ca. 10 pct. ved reduktion af gældsafviklingsperioden til 

2023, ca. 6 pct. ved reduktion til 2024 og ca. 3 pct. ved reduktion til 2025. 

Forhøjede indtægtsrammer vil give udslag i tilsvarende forhøjelse af tarif-

ferne. Af tabel 4 fremgår tarifferne for en villakunde under antagelse af 

samme forhold mellem indtægtsramme og tarif, som i DGDs beregninger til 

tabel 1.  

Tabel 4. Konsekvenser for tarifferne ved ændring af gældsafviklingstids-

punkt 
Gældsafviklingsår 2026 2025 2024 2023 2022 2020 

Tarif villakunde (kr./m3) 1,34 1,38 1,42 1,46 1,54 1,71 

Nominel tarifændring i pct. - 3 6 10 15 27 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
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50. Indtægtsrammerne forbliver herefter på det forhøjede niveau i 2012 og 

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

ge niveau (som udgør ca. halvdelen af den nuværende ramme) 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 2026. 

Juridisk vurdering af lovgivningen 

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

gældsafviklingsperiode kan godkendes, såfremt selskabet kan dokumentere, 

at en ændring af gældsperioden ikke fører til en forhøjelse af selskabets ge-

nerelle tarifniveau. 

52. 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 fortolk-

ning vil betyde, at gældsafviklingsperioden aldrig vil kunne forkortes, men 

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

gelse af gældsafviklingsperioden uden mulighed for nogensinde at kunne gå 

tilbage igen.  

53. Såfremt det ikke skulle være muligt at reducere løbetiden, med deraf 

følgende umiddelbare forhøjelser i ydelsen og dermed i selskabets tarifni-

veau, så må det formodes at have været eksplicit nævnt i bekendtgørelsen. 

Sekretariatet 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.  

54. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at bestemmelsen må give 

mulighed for en udvidende fortolkning, således at der må være et vist spille-

rum for at tarifniveauet kan øges, men at stigningen ikke må føre til en for-

højelse af selskabets generelle tarifniveau, set over en periode. 

55. Det er ikke i bestemmelsen angivet, hvornår en konkret stigning i tarif-

ferne udgør en forhøjelse af det generelle tarifniveau.  

56. Til en præciserende tolkning af i det generelle tarifniveau kan forarbej-

derne til bekendtgørelsen (høringsnotatet) som beskrevet i lovafsnittet an-

vendes som bidrag hertil.  Af høringsnotatet fremgår det, at hvis regulerin-

gen 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 frem-
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går det af notatet, at en øget gældsafvikling initialt set vil kunne finansieres 

via underdækning, der så skal føres tilbage, når indtægtsramme og prisud-

vikling igen balancerer. Deri lægger Sekretariatet for Energitilsynet, at tarif-

ferne kan stige i absolutte termer, så længe der ikke sker en stigning i tarif-

ferne realt set over en periode.  

57. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at tarifferne godt i en kor-

tere periode, lige efter en afkortning af gældsafviklingsperioden kan stige i 

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

kortere periode.  

58. 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 begrunder 

dette med, at reguleringsperioden anvendes som referenceperiode i andre 

sammenhænge i reguleringen.   

59. Dette betyder, at en absolut stigning i indtægtsrammen og dermed tarif-

fen ved en reduktion af gældsafviklingsperioden med virkning fra 2012, skal 

være indhentet realt set senest i 2015. 

Vurdering af reduktion af gældsafviklingsperioden 

60. 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. 

Det generelle tarifniveau 

61. Som nævnt i den juridiske vurdering finder Sekretariatet for Energitilsy-

net, at fortolkningen af det generelle tarifniveau efterlader rum til, at tarif-

ferne (målt i form af indtægtsrammerne) kan stige, så længe de over en pe-

riode ikke stiger i reale priser.  

62. For at vurdere om indtægtsrammerne og dermed tarifferne stiger i reale 

priser efter en reduktion af gældsafviklingsperioden, fremskrives den sam-

lede indtægtsramme for 2011 med pris- og løn-udviklingen fra 2011 til 

2012, hvor det antages, at denne pris- og lønudvikling er gældende i hele 

fremskrivningsperioden. Sådanne antagelser vil dog altid betyde, at bereg-

ningerne vil være forbundet med en vis usikkerhed.  

63. Af nedenstående tabel 5 fremgår fremskrivningen af indtægtsrammen 

for 2011 frem til 2022. Fremskrivningen sammenholdes med indtægtsram-

merne ved forskellige gældsafviklingstidspunkter.  
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Tabel 5. Fremskrivning af indtægtsrammen for 2011 sammenholdt med ind-

tægtsrammen ved forskellige gældsafviklingstidspunkter 
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

IR 2011 frem-

skrevet 

550 560 570 580 590 600 610 620 630 641 651 661 

IR m gældred. 
1 år (2025) 

550 562 552 559 571 574 576 579 582 584 587 589 

IR m gældred. 

2 år (2024) 

550 580 570 578 590 592 595 598 600 603 605 607 

IR m gældred. 

3 år (2023) 

550 601 592 598 611 614 617 619 622 624 626 629 

IR m gældred. 

4 år (2022) 

550 626 617 624 636 639 642 645 647 649 652 654 

IR m gældred. 

6 år (2020) 

550 694 686 693 705 707 710 713 715 718 255 257 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

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

ramme for 2011 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 2011. Det ses således, at inden dette tidspunkt vil der ske en real stigning 

i indtægtsrammen fra 2012 og dermed tarifferne i forhold til 2011 (røde fel-

ter), men derefter vil indtægtsrammerne og dermed tarifferne falde igen målt 

i reale priser. 

65. Det ses af tabel 5, at selv en reduktion af gældsafviklingsperioden med 

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

tarifferne i 2012, men fra 2013 ses det, at den reale udvikling (den frem-

skrevne indtægtsramme for 2011) vil betyde en højere indtægtsramme end 

indtægtsrammen ved reduktion af gældsafviklingsperioden med et år, og ta-

rifferne vil herefter igen falde realt set. 

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

hentet den gældsreducerede ramme i løbet af 2013-2015 mens man ved en 

reduktion på 3 år, skal frem i 2018 inden den reale prisstigning ved gælds-

reduktionen vil være indhentet af pris- og lønudviklingen, og endnu senere 

ved større reduktioner af gældsafviklingsperioden. Tidspunktet for, hvornår 

den fremskrevne indtægtsramme har indhentet den gældsreducerede ind-

tægtsramme angives som et interval, da der dels som nævnt er usikkerhed i 

beregningerne, og dels er der en forholdsvis lille forskel mellem den frem-

skrevne indtægtsramme og den ændrede indtægtsramme som følge af æn-

dret gældsafviklingsperiode, 
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67. Som det fremgår i den juridiske vurdering finder Sekretariatet for Ener-

gitilsynet, at reale stigninger i indtægtsrammerne som følge af en reduceret 

gældsafviklingsperiode skal være indhentet af prisudviklingen indenfor en 

maksimalt 4-årig periode. Da der ved reduktioner af gældsafviklingsperio-

den med mere end 2 år må forventes at gå betydeligt mere end en 4-årig pe-

riode inden den ændrede indtægtsramme er indhentet af prisudviklingen, jf. 

tabel 5, kan der ikke godkendes reduktioner af gældsafviklingsperioden med 

mere end 2 år. Sekretariatet for Energitilsynet finder dermed, at reduktioner 

af gældsafviklingsperioden på maksimalt 2 år vil være forenelig med § 10, 

stk. 3 i indtægtsrammebekendtgørelse.  

68. Sekretariatet for Energitilsynet lægger til grund, at afsætningen af natur-

gas, som DGD, anfører har været faldende, og at et fortsat fald ikke kan af-

vises, hvormed der vil være færre m
3
 at fordele indtægtsrammen på, og ta-

rifferne dermed vil kunne stige alene på det grundlag. Sekretariatet finder 

derfor, at det kan være hensigtsmæssigt at overveje at gøre gældsafviklingen 

mere robust via en reduceret gældsafviklingsperiode, som også kan imøde-

komme store tarifstigninger sidst i den nuværende gældsafviklingsperiode.  

69. Sekretariatet for Energitilsynet finder dog ikke, at det historiske fald i 

afsætningen kan anvendes som en mekanisk fremskrivning over en så lang 

periode som frem til 2026, dvs. 14 år, som det gøres i DGDs beregninger. 

En sådan fremskrivning over en så lang periode efterlader ikke plads til at 

tage tiltag i betragtning, som kan bidrage til øget afsætning, eller reducere 

faldet frem mod 2026. Udover biogas synes anvendelse af gas til transport 

eller anvendelse af gas til lagring af elektricitet ikke urealistiske. Sekretaria-

tet finder derfor, at en fremskrivning så langt ud i fremtiden i sagens natur er 

forbundet med usikkerhed. 

Sammenfatning 

70. Sekretariatet for Energitilsynet finder ikke, at DGD har dokumenteret, at 

en ændret løbetid til 2020 ikke fører til en forhøjelse af selskabets generelle 

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

71. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor ikke, at de af DGD anmeld-

te reduktioner af gældsafviklingsperioden, hverken til 2020 eller 2022, bør 

godkendes. 

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

gældsafviklingsperioden med 2 år til 2024 vil kunne rummes inden for be-

kendtgørelsens § 10, stk. 3. DGDs øvrige anbringender giver ikke sekretari-

atet anledning til at ændre synspunkt. 

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

gen af naturgas har været faldende, og at et fortsat fald ikke kan afvises. Se-
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kretariatet for Energitilsynet finder det dog usikkert, at afsætningsnedgan-

gen er så markant, som DGD anfører.  

74. 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 DGD har peget på. 

75. 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 

fremrykning af gældsafviklingstidspunktet vil dog fortsat skulle ligge inden-

for rammerne af indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 3. 

Afgørelse 

76. 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. 

 


