
  

 

 
 
 
Punkt 6 
Tilsynsmøde 138 
 
 
 
Rammenotat: Efterregulering af de forsynings-
pligtige naturgasselskaber for årene 2007, 2008, 
2009, 2010 og 2011 
 

Resumé 
 

1. Denne sag omhandler efterreguleringen af de tre forsyningspligtige 

naturgasselskaber DONG Energy Gasforsyning A/S (DONG), HMN Gas-

salg A/S (HMN) og Naturgas Fyn Forsyning A/S (NGF) for årene 2007, 

2008, 2009, 2010 og 2011. 

 

2. Energitilsynet har tidligere truffet afgørelse om efterreguleringen af 

DONG, HMN og NGF for året 2007. NGF påklagede denne afgørelse, og 

Energiklagenævnet har efterfølgende ophævet og hjemvist Energitilsynets 

afgørelse. Ophævelsen af afgørelsen vedrørende NGF skyldtes blandt andet 

væsentlige mangler ved Energitilsynets reguleringsmetode. 

 

3. Da Energiklagenævnet har ophævet og hjemvist Energitilsynets 

afgørelse vedrørende efterreguleringen af NGF for året 2007, skal der træf-

fes en ny afgørelse for NGF for året 2007 i overensstemmelse med Energi-

klagenævnets retningslinjer.  

 

4. Da sekretariatet har anvendt den samme metode i alle efterregulerings-

afgørelserne for året 2007, har sekretariatet valgt at foretage en genvurde-

ring af afgørelserne vedrørende HMN og DONG under hensyntagen til 

Energiklagenævnets bemærkninger. Det vil efterfølgende blive vurderet, om 

der er forvaltningsretligt grundlag for at tilbagekalde de oprindelige afgørel-

ser.  

 

5. Yderligere skal der træffes i alt 12 afgørelser vedrørende efterregu-

leringen for årene 2008, 2009, 2010 og 2011 for alle tre selskaber, som lige-

ledes skal følge de anførte retningslinjer. 

 

6. Sekretariatet har udarbejdet en ny metode, som sekretariatet på 

baggrund af Energiklagenævnets hjemvisning foreslår anvendt i forbindelse 

med efterreguleringen i perioden 2007-2011. Sagen forelægges Energitil-

synet med henblik på, at Energitilsynet kan tilkendegive, hvordan efterregu-

lerings-afgørelserne for årene 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011 bør behand-

les. 
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 7. Energitilsynet skal i forbindelse med efterreguleringen vurdere 

selskabernes omkostningseffektivitet. Energiklagenævnets afgørelse har for 

det første bemærkninger om, hvordan de faktiske forhold på naturgasmar-

kedet skal inddrages i effektivitetsvurderingen af de forsyningspligtige gas-

selskaber, og herunder at der skal tages hensyn til forskelle i selskabernes 

størrelse og de mulige stordriftsfordele, som visse forsyningspligtige natur-

gasselskaber kan have. 

 

8. For det andet finder Energiklagenævnet, at Energitilsynets praksis til-

sidesætter forpligtelsen til at foretage individuelle afgørelser på grundlag af 

et konkret skøn. Energitilsynet skal i forbindelse med efterreguleringen 

tildele det enkelte selskab et rimeligt overskud, og dette overskud skal fast-

sættes ud fra en konkret vurdering. 

 

9. På baggrund af Energiklagenævnets bemærkninger foreslår sekretariatet 

for det første at korrigere metoden til vurdering af selskabernes omkost-

ningseffektivitet på gasindkøb. I stedet for at sammenligne selskabernes 

gennemsnitlige indkøbsomkostninger pr. m3 foreslår sekretariatet, at ef-

fektivitetsvurderingen af gasindkøb tager udgangspunkt i, hvorvidt det en-

kelte selskab har foretaget sine gasindkøb på markedsbestemte vilkår.  

 

10. For det andet foreslår sekretariatet at korrigere metoden til vurdering af 

selskabernes omkostningseffektivitet på øvrige omkostninger. Øvrige om-

kostninger indeholder alle andre omkostninger i selskabet end omkostninger 

til gasindkøb og er sammensat af administrationsomkostninger, nettofinans-

ieringsomkostninger og afskrivninger. Sekretariatet vurderer, at nettofinan-

sieringsomkostninger og afskrivninger ikke hensigtsmæssigt vurderes at 

kunne indgå i nærværende sag, og derfor foreslår sekretariatet at sammen-

ligne det enkelte selskabs gennemsnitlige administrationsomkostninger pr. 

kunde i forhold til det samlede antal observationer på admini-strations-

omkostninger pr. kunde i perioden 2004-2011. 

 

11. For det tredje foreslår sekretariatet hvilke elementer, der bør inddrages i 

den konkrete vurdering af det rimelige overskud. Det fremgår af naturgas-

forsyningsloven, at omsætningens størrelse, effektivitet på gasindkøb samt 

effektivitet på øvrige omkostninger skal inddrages. 

  

12. Sekretariatet foreslår, at den økonomiske parameter, der anvendes i 

vurderingen af det rimelige overskud i forhold til omsætningens størrelse, er 

overskudsgraden. Overskudsgraden er defineret som overskud før finans-

ielle poster, ekstraordinære poster og skat divideret med omsætning. Sekre-

tariatet skønner, at en rimelig overskudsgrad tilhørende et gennemsnitligt ef-

fektivt forsyningspligtigt naturgasselskab i perioden 2007-2011 bør udgøre 

1,25 pct.   

 

13. Herudover finder sekretariatet, at det er et væsentligt element i de 

faktiske forhold og dermed – sagligt at inddrage hensynet til sammen-

hængen mellem forrentningen af indskudskapital og risikoen forbundet med 

virksomhedens aktivitet. Det er baggrunden for, at sekretariatet endvidere 

foreslår at inddrage elementet CAPM forrentning af indskudskapital, der er 
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 en almindelig anerkendt finansiel model. Konkret foreslår sekretariatet, at 

CAPM forrentningen af indskudskapitalen i et givent reguleringsår beregnes 

som 1) den risikofrie rente approksimeret via gennemsnittet af dags-

observationerne på den 2-årige statsobligationsrente tilhørende det fore-

gående år plus 2) et risikotillæg på 3,15 pct.  

 

14. Til sidst foreslår sekretariatet en ændring i efterreguleringsmetoden, 

som ikke er en direkte følge af ordlyden i Energiklagenævnets kendelse, 

men bl.a. påpeget af aktørerne. Sekretariatet foreslår, at selskabernes rime-

lige overskud korrigeres i forhold til dokumenterede skattebetalinger. Denne 

ændring vil efter sekretariatets vurdering sikre et mere robust grundlag for 

afgørelserne. 

 

 

Tilkendegivelse 
 

15. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegiver 

Energitilsynet følgende: 

 

- At de metoder og principper, der fremgår i dette notat, fastlægger 

grundlaget for efterreguleringen af de forsyningspligtige naturgas-

selskaber for årene 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011. 

 

 

Bemyndigelse 
 
16. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering giver Energi-

tilsynet følgende bemyndigelse: 

 

- At sekretariatet for Energitilsynet kan træffe konkrete afgørelser om 

efterregulering af de forsyningspligtige naturgasselskaber for årene 

2007, 2008, 2009, 2010 og 2011 under anvendelse af de ovenfor 

beskrevne metoder og principper. 
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 Sagsfremstilling 
 

17. Denne sag omhandler efterreguleringen af de tre forsyningspligtige 

naturgasselskaber DONG Energy Gasforsyning A/S (DONG), HMN Gas-

salg A/S (HMN)
1
 og Naturgas Fyn Forsyning A/S (NGF)

2
 for årene 2007, 

2008, 2009, 2010 og 2011. 

 

Baggrund for efterreguleringen  
 

18. Energitilsynet skal i medfør af lovkravene i naturgasforsyningsloven 

(NGFL
3
) regulere de tre forsyningspligtige naturgasselskaber DONG, HMN 

og NGF.  
 

19. De tre forsyningspligtige naturgasselskaber har siden 1. januar 2004 

været underlagt denne regulering. 
 

20. Reguleringen består af to elementer: 

 

1. Vurdering af prissætningsmetoder og leveringsvilkår. 

2. Ex post effektivitetsregulering – eller blot efterregulering – af 

selskabernes realiserede overskud.  

 

21. Hjemlen for efterreguleringen findes i NGFL § 37, stk. 1, og § 37 b. 

Bestemmelserne skal sikre, at selskabernes priser til forsyningspligt-

kunderne kun dækker nødvendige omkostninger forbundet med ydelserne 

ved en effektiv drift samt et overskud, der er rimeligt i forhold til sel-

skabernes omsætning og effektivitet. Overskuddet skal fastsættes ud fra en 

konkret vurdering af det enkelte forsyningspligtige selskabs effektivitet 

sammenholdt med de muligheder, der er for at agere effektivt på markedet.  

 

22. Endvidere bestemmer NGFL § 28 c, stk. 1, at aftaler om gasindkøb og 

køb af driftsserviceydelser, som de forsyningspligtige selskaber indgår med 

andre selskaber, herunder koncernforbundne selskaber, skal indgås på mar-

kedsbestemte vilkår. Bestemmelsen tager blandt andet sigte på at forhindre 

krydssubsidiering mellem koncernforbundne selskaber som følge af ikke 

markedsbestemte interne aftaler.   
 

Sagsforløb: Efterregulering for årene 2004, 2005, 2006 og 2007 
 

23. Da efterregulerings-bestemmelserne i NGFL er såkaldte rammebestem-

melser, har sekretariatet konkretiseret efterreguleringen ved at udarbejde en 

vejledning, i hvilken der opstilles en reguleringsmodel, der beregner et ri-

meligt overskud – også benævnt benchmark-overskud eller effektivitets-

                                                           
1
 I 2011 ændrede selskabet navn fra HNG Midt-Nord Salg A/S til HMN Gassalg A/S. 

2
 I 2009 ændrede selskabet navn fra Statoil Gazelle Forsyning A/S til Gazelle Forsyning 

A/S. I 2010 ændrede selskabet navn fra Gazelle Forsyning A/S til NGF Gazelle Forsyning 

A/S. I 2011 ændrede selskabet navn fra NGF Gazelle Forsyning A/S til Naturgas Fyn 

Forsyning A/S. 
3
 Lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011, som senest ændret ved lov nr. 576 af 18. 

juni 2012. 
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 korrigeret overskud – for hvert af de tre forsyningspligtselskaber. Model-

beregningen bruges som udgangspunkt for den konkrete vurdering af det ri-

melige overskud.  

 

24. Efterreguleringen for det enkelte selskab i et givent reguleringsår frem-

kommer som forskellen mellem 1) selskabets realiserede overskud i regu-

leringsåret og 2) sekretariatets konkrete vurdering af et rimeligt overskud 

for selskabet i samme reguleringsår. 

 

25. I 2004, 2005 og 2006 reguleres selskaberne efter ”Vejledning om regu-

lering af forsyningspligtige naturgasselskaber”, der blev godkendt af Energ-

itilsynet den 15. februar 2006. Vejledningen indeholder bl.a. Energitilsynets 

første reguleringsmodel for de forsyningspligtige naturgasselskaber (2004-

modellen). 

 

26. I forbindelse med Energitilsynets afgørelse den 26. juni 2006 om efter-

reguleringen af forsyningspligtige naturgasselskaber for reguleringsåret 

2004 lægger tilsynet vægt på, at den fremtidige regulering bør give sel-

skaberne stærkere incitamenter til administrativ effektivitet. Det fremgår 

således af referatet fra Energitilsynets møde den 26. juni 2006:  
 

”Endvidere drøftede tilsynet den anvendte reguleringsmodel i 

relation til, hvorvidt modellen giver tilstrækkeligt stærke øko-

nomiske incitamenter til selskaberne til at agere effektivt for så 

vidt angår selskabernes administrationsomkostninger.” 

 

27. På den baggrund foretages der efterfølgende en revidering af 2004-

modellen, og den 30. oktober 2006 godkender Energitilsynet ”Energi-

tilsynets vejledning om regulering af forsyningspligtige naturgasselskaber”. 

Vejledningen, der er gældende fra 1. januar 2007, indeholder en revision af 

den oprindelige reguleringsmodel for de forsyningspligtige naturgas-

selskaber (2007-modellen), jf. bilag 1. 

 

28. 2007-modellen for efterregulering af de forsyningspligtige naturgas-

selskaber beregner et rimeligt overskud for hvert af de tre forsynings-

pligtselskaber. Det rimelige overskud tilhørende det enkelte selskab er en 

funktion af: 
 

1. En rimelig forrentning af indskudskapitalen for et gennemsnitligt 

effektivt naturgasselskab 

2. Selskabets indskudskapital 

3. Selskabets effektivitet på gasindkøb 

4. Selskabets effektivitet på øvrige omkostninger 

 

29. Det enkelte selskabs effektivitet på gasindkøb og øvrige omkostninger 

findes ved at beregne et såkaldt effektiviseringspotentiale på gasindkøb og 

et effektiviseringspotentiale på øvrige omkostninger. Effektiviseringspo-

tentialet på gasindkøb defineres som selskabets faktiske omkostninger til 

gasindkøb fratrukket et omkostnings-benchmark på gasindkøb. Ligeledes 

defineres selskabets effektiviseringspotentiale på øvrige omkostninger som 



 6/31 

 

 selskabets faktiske øvrige omkostninger fratrukket et omkostnings-bench-

mark på øvrige omkostninger. Omkostnings-benchmarket afspejler det om-

kostningsniveau, som det forsyningspligtige selskab bør have under en 

effektiv drift. Der findes forskellige metoder til beregning af et omkost-

nings-benchmark. 2007-modellen anvender en metode, der tager udgangs-

punkt i de gennemsnitlige enhedsomkostninger på gas-forsyningspligt-

markedet. Denne metode anvendes både til beregning af omkostnings-

benchmarket på gasindkøb og omkostnings-benchmarket på øvrige omkost-

ninger. Metoden korrigerer ikke for stordriftsfordele eller stordriftsulemper. 

Begrundelsen for ikke at inddrage stordriftsfordele i benchmarkingen var en 

holdning om, at en kunde i et mindre forsyningspligtselskab – alene som 

følge af omkostningsforskelle begrundet i stordriftsfordele – ikke skulle 

betale mere for naturgassen end en kunde i et større forsyningspligtselskab. 

 

30. Det rimelige overskud for hvert selskab fremkommer i 2007-modellen 

ved at multiplicere selskabets indskudskapital med den rimelige forrentning 

for et gennemsnitligt effektivt naturgasselskab og efterfølgende fratrække 

selskabets effektiviseringspotentiale på gasindkøb samt selskabets effekti-

viseringspotentiale på øvrige omkostninger fra dette beløb. Herefter kan den 

resulterende selskabsspecifikke effektivitetskorrigerede forrentning bereg-

nes som det rimelige overskud divideret med indskudskapitalen. De mest 

omkostningseffektive selskaber vil således kunne forrente deres indskuds-

kapital med en forrentningssats, der er højere end den rimelige forrentnings-

sats for et gennemsnitligt effektivt naturgasselskab, hvorimod de mindst 

omkostningseffektive selskaber vil blive tildelt en lavere forrentningssats.
4
 

En mere detaljeret gennemgang af 2007-modellen findes i boks 1.   

 
Boks 1: 2007-modellen for efterregulering af de forsyningspligtige natur-

gasselskaber 

 
 
2007-modellen for efterregulering af de forsyningspligtige naturgasselskaber 
beregner et rimeligt overskud for hvert af de tre forsyningspligtselskaber. 
Det rimelige overskud tilhørende det enkelte selskab er en funktion af: 
 

1. En rimelig forrentning af indskudskapitalen for et gennemsnitligt 
effektivt naturgasselskab (r) 

2. Selskabets indskudskapital (I) 
3. Selskabets effektivitet på gasindkøb (EG) 
4. Selskabets effektivitet på øvrige omkostninger (EØ) 

 
 
Ad 1 – Rimelig forrentning af indskudskapitalen for et gennemsnitligt effektivt 
naturgasselskab 

                                                           
4
 Den væsentligste forskel mellem 2004-modellen og 2007-modellen er den 

effektivitetskorrektion, der foretages under beregningen af det rimelige overskud. 2007-

modellen foretager en absolut effektivitetskorrektion af det rimelige overskud gennem 

effektiviseringspotentialet. Hvorimod 2004-modellen foretager en relativ effektivitets-

korrektion af det rimelige overskud gennem den effektivitetskorrigerede forrentning. Denne 

forskel bevirker, at der i 2007-modellen er en større variation i den resulterende selskabs-

specifikke effektivitetskorrigerede forrentning.  
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rj = 1-årig CIBORgns. 3. kvartal, j-1 + 5,73 % 
 
Den rimelige forrentning af indskudskapitalen for et gennemsnitligt effektivt 
naturgasselskab fastsættes ex ante og beregnes for et givent reguleringsår, j, 
som gennemsnittet af dagsobservationerne på den 1-årige Copenhagen 
Interbank Offered Rate (CIBOR) i 3. kvartal året før plus et fast risikotillæg på 
5,73 pct. Risikotillægget på 5,73 pct. blev fastsat i forbindelse med 
efterreguleringen for årene 2004 og 2005. 
 
Ad 3 og 4 – Effektivitet på gasindkøb og øvrige omkostninger 

 
Til benchmarkingen af omkostningseffektivitet opstilles to cost-drivere1: 1) 
afsætning af gas målt i m3 og 2) kunder. Hvert selskab fordeler sine 
omkostninger ud på disse to cost-drivere – omkostninger til gasindkøb for-
deles på cost-driveren afsætning af gas, og alle øvrige omkostninger fordeles 
på cost-driveren kunder – og angiver hvor mange styk det har af hver cost-
driver.  
 
For hver cost-driver beregnes et omkostnings-benchmark. Omkostnings-
benchmarket afspejler det omkostningsniveau, som et forsyningspligtigt sel-
skab har under en effektiv drift. Der findes forskellige metoder til beregning 
af et omkostnings-benchmark. 2007-modellen anvender en metode, der 
beregner de gennemsnitlige enhedsomkostninger. 
 
2007-modellen beregner de to benchmark – benchmark på gasindkøb og 
benchmark på øvrige omkostninger – uafhængigt af hinanden ved for hver 
cost-driver at dividere samtlige selskabers henførte omkostninger med det 
anførte styk. De to benchmark afspejler således de gennemsnitlige enheds-
omkostninger på henholdsvis gasindkøb og øvrige omkostninger på gas-
forsyningspligtmarkedet som helhed.2 
 
Yderligere indbygges der i modellen et interval omkring de to benchmark, 
inden for hvilket selskabernes faktiske enhedsomkostninger pr. m3 og pr. 
kunde kan variere uden at dette tilskrives en afvigelse fra omkostnings-
benchmarket. Omkostnings-benchmarket bliver således et interval.  
 
Det enkelte selskabs totale omkostnings-benchmark fremkommer som sum-
men af 1) faktiske afsætning multipliceret med benchmark-intervallet på 
gasindkøb og 2) antal kunder multipliceret med benchmark-intervallet på 
øvrige omkostninger. 
 
Hvis selskabets faktiske omkostninger ligger inden for intervallet af 
omkostnings-benchmarket, er det pågældende selskab gennemsnitligt effek-
tivt. Hvis selskabets faktiske omkostninger ligger neden for (oven for) 
intervallet af omkostnings-benchmarket, har det pågældende selskab et så-
kaldt negativt (positivt) effektiviseringspotentiale, og selskabet er mere 
(mindre) effektivt end gennemsnittet. Effektiviseringspotentialet defineres 
som faktiske omkostninger minus omkostnings-benchmarket. Effekti-
viseringspotentialet er lig med nul så længe de faktiske omkostninger ligger 
inden for intervallet af omkostnings-benchmarket. 
Effektiviseringspotentialet på gasindkøb tilhørende selskab i for reguler-
ingsåret j kan opstilles som: 
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Effektiviseringspotentiale på øvrige omkostninger tilhørende selskab i for 
reguleringsåret j kan opstilles som: 

 

 

 
Bemærk at både benchmarket på gasindkøb og øvrige omkostninger kun 
afhænger af reguleringsåret (j) og ikke af det enkelte selskab (i). Alle tre 
selskaber står dermed i 2007-modellen overfor det samme benchmark.  
 
Det rimelige overskud i 2007-modellen 
 

2007-modellen finder først et udgangspunkt for et rimeligt overskud, hvilket 
kan fortolkes som et rimeligt overskud i et gennemsnitligt effektivt naturgas-
selskab på forsyningspligtmarkedet. Udgangspunktet for et rimeligt over-
skud fremkommer ved at multiplicere selskabets indskudskapital med den 
rimelige forrentningssats for et gennemsnitligt effektivt naturgasselskab. Det 
rimelige overskud (∏) tilhørende selskab i under reguleringsåret j frem-
kommer derefter ved at fratrække selskabets totale effektiviseringspoten-
tiale fra udgangspunktet for et rimeligt overskud. Hvis det totale effektivi-
seringspotentiale er negativt vægter det kun 50 pct.: 

 

 

 
Herefter kan den resulterende selskabsspecifikke effektivitetskorrigerede 
forrentning beregnes som det rimelige overskud divideret med indskuds-
kapitalen. De mest omkostningseffektive selskaber vil således kunne forrente 
deres indskudskapital med en forrentningssats, der er højere end den rime-
lige forrentningssats for et gennemsnitligt effektivt naturgasselskab, hvori-
mod de mindst omkostningseffektive selskaber vil blive tildelt en lavere for-
rentningssats. 
 
Efterregulering  
 
Selve efterreguleringsbeløbet fremkommer ved at fratrække værdien af det 
godkendte realiserede overskud3 fra det rimelige overskud. Hvis efterregu-
leringsbeløbet er positivt har selskabet en underdækning i markedet – dvs. 
selskabet har opkrævet en mindre pris i forhold til effektiviteten i selskabet 
og størrelsen af det rimelige overskud. Hvis efterreguleringsbeløbet er nega-
tivt har selskabet en overdækning i markedet – dvs. selskabet har opkrævet 
en højere pris end det burde i forhold til effektiviteten i selskabet og stør-
relsen af det rimelige overskud. 

1. De fysiske enheder som primært driver driftsomkostningerne. 

2. Hvilket også svarer til et volumenvægtet gennemsnit af de tre selskabers gennemsnitlige 

omkostninger på henholdsvis gasindkøb pr. m3 og øvrige omkostninger pr. kunde. 

3. Det godkendte realiserede overskud afspejler forskellen mellem de indtægter og omkostninger, som 

kan indgå i reguleringsregnskabet. 
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 31. Med udgangspunkt i 2007-modellen træffer sekretariatet den 20. januar 

2009 afgørelse for HMN og DONG vedrørende efterreguleringen for året 

2007. Sekretariatet beslutter samtidigt, at der bør foretages en nærmere un-

dersøgelse af forholdene i NGF i forbindelse med dette selskabs 2007-

efterregulering, fordi NGF i løbet af 4. kvartal 2006 mistede 2/3 af de ca. 

30.000 kunder, der oprindeligt var i selskabet, og fordi NGF’s anmeldte 

gaspriser efter sekretariatets opfattelse var høje.  

 

32. Med udgangspunkt i 2007-modellen træffes der den 22. juni 2009 af-

gørelse om efterreguleringen af NGF for året 2007, og afgørelsen er en 

tilsynsafgørelse, jf. bilag 2. I afgørelsen finder Energitilsynet, at NGF i strid 

med NGFL § 28 c, stk. 1, har samtykket til en overflytning af 18.631 kunder 

fra NGF til det koncerninterne handelsselskab, hvorfor forholdet i medfør af 

NGFL § 47 b, skal bringes i orden. Som vederlag for de 18.631 kunder 

påbydes NGF at opkræve 13.343.331 DKK hos handelsselskabet. Endvidere 

finder Energitilsynet, at NGF har et effektiviseringspotentiale på gasindkøb 

på 6.554.463 DKK og et effektiviseringspotentiale på øvrige omkostninger 

på 1.581.986 DKK samt et rimeligt overskud på (-7.187.955) DKK. 

 

33. Den 17. juli 2009 påklager NGF Energitilsynets afgørelse af 22. juni 

2009 om efterregulering for året 2007 til Energiklagenævnet. 

 

34. NGF gør bl.a. gældende, at tilsynet ikke foretager det konkrete skøn, 

som tilsynet er forpligtet til i henhold til NGFL § 37 b, stk. 1. Endvidere 

henvises der til, at 2007-modellen ikke tager hensyn til skalafordele ved 

beregning af et selskabs effektivitet samt, at afskrivninger på goodwill og 

nettofinansieringsomkostninger ikke bør indgå i benchmarkingen på øvrige 

omkostninger.
5
 

 

35. Da NGF’s påstande i forbindelse med klagen bl.a. vedrører Energi-

tilsynets praksis for efterreguleringen, beslutter sekretariatet, at afvente 

Energiklagenævnets afgørelse vedrørende NGF’s efterregulering for året 

2007 inden der træffes afgørelse om efterregulering i de efterfølgende regu-

leringsår. Denne beslutning gælder for alle tre forsyningspligtige naturgas-

selskaber, der orienteres herom ved brev af den 9. november 2009.  

 

Energiklagenævnets kendelse vedrørende Energitilsynets afgør-

else af 22. juni 2009 
 

36. Energiklagenævnet træffer den 8. november 2010 afgørelse om at 

ophæve Energitilsynets afgørelse vedrørende efterreguleringen af NGF for 

året 2007, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling, jf. 

bilag 3. 
 

37. Energiklagenævnet finder, at Energitilsynets reguleringsmodel skal ind-

drage de faktiske forhold på markedet for forsyningspligtig naturgas, og at 

                                                           
5
 Ud over de her nævnte påstande omhandlende selve Energitilsynets reguleringsmodel og 

metode gør NGF også mere specifikke påstande gældende vedrørende en kundeoverførsel 

mellem NGF og det koncerninterne handelsselskab. Dette forhold beskrives og behandles i 

notatet om efterregulering af Naturgas Fyn Forsyning A/S for året 2007.    
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 benchmarkmodellen derfor skal tage hensyn til forskelle i selskabernes stør-

relse og de mulige stordriftsfordele, som visse forsyningspligtige naturgas-

selskaber kan have.
6
 

 

38. Energiklagenævnet finder endvidere, at anvendelsen af kriterierne 

”rimeligt” og ”effektivt” – der er afgørende for det overskud, der kan ind-

regnes i priserne efter NGFL § 37 b, stk. 1 – må udfyldes med et skøn. 

Energiklagenævnet finder ikke, at det fremgår af den påklagede afgørelse, at 

Energitilsynet har foretaget det i lovgivningen og vejledningen anførte 

konkrete skøn. 

 

39. På den baggrund finder klagenævnet, at afgørelsen vedrørende efter-

reguleringen af NGF for året 2007 er behæftet med væsentlige mangler, og 

at afgørelsen er ugyldig.  

 

40. Endeligt bemærker Energiklagenævnet, at afskrivninger på goodwill og 

nettofinansieringsomkostninger skal indgå i effektivitetsvurderingen. 

Energiklagenævnet henviser i den forbindelse til en anden klagenævns-

afgørelse
7
, i hvilken det fremgår, at da Energitilsynet skal foretage et pligt-

mæssigt skøn på baggrund af kriterierne i bestemmelsen i naturgasforsy-

ningslovens § 37 b, stk. 1, kan der ved dette skøn eventuelt indgå en for-

skellig vægtning af udgiftstyperne afhængig af det enkelte selskabs mulig-

hed for – på kortere eller længere sigt – at kunne effektivisere andre omkost-

ninger end indkøb af naturgas. Det er overladt til Energitilsynet som første 

instans at foretage en nærmere vurdering heraf, herunder om en sådan for-

skellig vægtning af visse driftsomkostninger vil være hensigtsmæssig og 

håndterbar. 
 

Status for forsyningspligtreguleringen  
 

41. Ophævelsen af afgørelsen vedrørende NGF skyldtes blandt andet væ-

sentlige mangler ved Energitilsynets reguleringsmetode, og da sekretariatet 

har anvendt samme metode i forbindelse med sine afgørelser vedrørende 

efterreguleringen af DONG og HMN for året 2007, beslutter sekretariatet at 

genoptage disse afgørelser af egen drift til fornyet vurdering. De to selska-

ber orienteres herom ved brev af den 30. marts 2012. 
 

42. Jf. ovenstående gennemgang af sagsforløbet kan den nuværende status i 

forhold til efterreguleringen af de forsyningspligtige naturgasselskaber op-

stilles som følger:  

 

                                                           
6
 I perioden 2007-2011 har NGF på markedet for forsyningspligtig naturgas en markedsan-

del på 2-3 pct. DONG’s og HMN’s markedsandele ligger på hhv. 30 pct. og 67 pct. i sam-

me periode.  
7
 Energiklagenævnets afgørelse af 8. november 2010, j.nr. 1031-10-3-6. Klage fra Statoil 

Gazelle forsyning A/S over afgørelse fra Energitilsynet af 12. maj 2009 om efterregulering 

for årene 2004, 2005 og 2006. 
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  Efterregulering for årene 2004, 2005 og 2006: Afsluttet for alle tre 

selskaber. 

 

 Efterregulering for året 2007 

o NGF: Afgørelse af den 22. juni 2009 er ophævet og hjemvist 

til fornyet behandling. 

o DONG: Afgørelse af den 20. januar 2009 genoptages. 

o HMN: Afgørelse af den 20. januar 2009 genoptages. 

 

 Efterregulering for årene 2008, 2009, 2010, 2011: Afgørelserne fore-

lægges Energitilsynet på tilsynsmødet d. 18. december 2012. 

 

43. Da Energiklagenævnet har ophævet og hjemvist Energitilsynets afgø-

relse vedrørende efterreguleringen af NGF for året 2007, skal der træffes en 

ny afgørelse for NGF vedrørende efterreguleringen for året 2007 i overens-

stemmelse med de af Energiklagenævnet anførte retningslinjer.  

 

44. I forhold til 2007-efterreguleringen af DONG og HMN har sekretariatet 

valgt at genvurdere de to afgørelser under hensyntagen til Energiklagenæv-

nets bemærkninger. Det vil endvidere blive vurderet, om der er forvaltnings-

retligt grundlag for at tilbagekalde eller stadfæste de oprindelige afgørelser.  

 

45. Yderligere skal der træffes i alt tolv afgørelser vedrørende efterregule-

ringen for årene 2008, 2009, 2010 og 2011 for alle tre selskaber, som ligele-

des skal følge de anførte retningslinjer. 
 

Struktur for sagsgennemgang og afgørelser  

 
46. I dette rammenotat gennemgår sekretariatet – foruden ovennævnte gen-

nemgang af sagsforløbet – den overordnede metode og de principper, som 

sekretariatet foreslår anvendt i forbindelse med efterregulerings-

afgørelserne for årene 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011 under hensyntagen 

til Energiklagenævnets retningslinjer. Gennemgangen af disse metoder og 

principper er beskrevet i vurderingsafsnittet nedenfor i dette notat.  

 

47. I vurderingsafsnittet foreslår sekretariatet endvidere en ændring i 

efterreguleringsmetoden, som ikke er en direkte følge af ordlyden i Energi-

klagenævnets kendelse. Sekretariatet foreslår, at selskabernes rimelige over-

skud korrigeres i forhold til skat. Denne ændring vil efter sekretariatets 

vurdering sikre et mere robust grundlag for afgørelserne. 

 

48. Til dette notat vedlægges 15 indstillinger til afgørelse: 

 

 Naturgas Fyn Forsyning A/S – efterregulering 2007 

 HMN Gassalg A/S – efterregulering 2007 – genoptagelse 

 DONG Energy Gasforsyning A/S – efterregulering 2007 – genopta-

gelse 

 Naturgas Fyn Forsyning A/S – efterregulering 2008 

 DONG Energy Gasforsyning A/S – efterregulering 2008 
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  HMN Gassalg A/S – efterregulering 2008  

 Naturgas Fyn Forsyning A/S – efterregulering 2009 

 DONG Energy Gasforsyning A/S – efterregulering 2009 

 HMN Gassalg A/S – efterregulering 2009 

 Naturgas Fyn Forsyning A/S – efterregulering 2010 

 DONG Energy Gasforsyning A/S – efterregulering 2010 

 HMN Gassalg A/S – efterregulering 2010 

 Naturgas Fyn Forsyning A/S – efterregulering 2011 

 DONG Energy Gasforsyning A/S – efterregulering 2011 

 HMN Gassalg A/S – efterregulering 2011 

 

49. Hver indstilling indeholder en selskabsspecifik sagsfremstilling og en 

konkret vurdering af det enkelte selskabs overskud, som er rimeligt i forhold 

til størrelsen på selskabets omsætning og selskabets effektivitet ved indkøb 

af naturgas og andre omkostninger sammenholdt med de muligheder, der er 

for at agere effektivt på markedet. 
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 Lovgrundlag  
 

50. NGFL
8
 § 1 beskriver de overordnede formål med loven. Disse skal også 

tages i betragtning ved reguleringen af de forsyningspligtige selskaber: 

 
§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets naturgasforsyning tilrettelægges og 

gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, 

samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne 

målsætning give forbrugerne adgang til billig naturgas. 

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme 

en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser, samt sikre en 

effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for 

handel med naturgas. 

 

51. I bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslag til lov nr. 449 af 31. 

maj 2000 (L239/Ft.saml. 1999/2000) fremhæves det, hvad målsætningen 

afspejler: 
 

”Målsætningen afspejler hensynet til en balance mellem på den ene side overordnede 

samfundsmæssige forhold som forsyningssikkerhed og opfyldelse af miljømæssige 

forpligtelser og på den anden side hensynet til forbrugerne gennem 

forbrugerbeskyttelse og en sikker og billig naturgasforsyning.” 

 

52. I § 28, stk. 1, og § 28 c, stk. 1 og 2, findes generelle bestemmelser om 

bevillinger og bevillingspligtige selskaber.  

 
§ 28. Bevillinger i medfør af loven kan kun meddeles til ansøgere, der skønnes at have 

den fornødne sagkundskab og økonomiske baggrund.  

 

§ 28 c. Aftaler, som bevillingspligtige selskaber indgår med andre selskaber, herunder 

koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsbestemte vilkår. 

Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. 

Selskaberne skal på begæring fra Energitilsynet forelægge tilstrækkelig 

dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat. 

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for aftaler, der indgås af 

Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datterselskaber, jf. § 2, stk. 2 og 3, i 

lov om Energinet.dk. 

 

53. Det fremgår af bemærkningerne til § 28, stk. 1 i lovforslag til lov nr. 

449 af 31. maj 2000 (L239/Ft.saml. 1999/2000) at:  

 
”(…) Det fremgår af stk. 1, at bevillinger i medfør af loven kun vil kunne meddeles 

ansøgere, der skønnes at have den fornødne sagkundskab og økonomiske baggrund for 

at kunne udøve virksomheden på en for samfundet effektiv og økonomisk måde. 

(…).” 

 

54. Vedrørende § 28 c, stk. 1, fremgår af betænkning over forslag til lov nr. 

494 af 9. juni 2004 (L236A/Ft.saml. 2003/2004) at: 
 

”(…) Bestemmelsen skal hindre, at de bevillingspligtige selskaber ved at købe dyrt 

eller sælge for billigt overfører midler imellem interesseforbundne selskaber, hvilket 

vil stride mod lovens intentioner.”  

 

                                                           
8
 Lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011, som senest ændret ved lov nr. 576 af 18. 

juni 2012. 
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 55. Vedrørende § 28 c, stk. 2, fremgår af betænkning over forslag til lov nr. 

494 af 9. juni 2004 (L236A/Ft.saml. 2003/2004) at:  
 

”(…) Selskaberne skal, når Energitilsynet begærer det, forelægge tilsynet tilstrækkelig 

dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat. Der kan 

eksempelvis være tale om købs-, salgs-, eller driftsaftaler af en vis økonomisk 

betydning med koncernforbundne selskaber eller andre. (…) Dokumentationen skal 

være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om aftalerne er 

indgået på markedsvilkår. (…).” 

 

56. De forsyningspligtige naturgasselskaber reguleres efter NGFL § 37 b 

sammenholdt med § 37 stk. 1 og stk. 2. Det bemærkes, at klima-, energi- og 

bygningsministeren aldrig har udnyttet hjemlen i stk. 3, og bestemmelserne i 

stk. 3 og stk. 4 er ikke relevante i denne sammenhæng. Det fremgår af 

bestemmelserne at:  

 
§ 37. Priser for ydelser fra distributionsselskaber og forsyningspligtige selskaber 

fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af energi, 

lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger 

og afskrivninger samt forrentning af kapital. Ved fastsættelse af priserne tages 

desuden hensyn til udgifter, der afholdes som følge af, at selskaberne i kraft af en af 

denne lov nødvendiggjort selskabsopdeling hæfter for andre naturgasselskabers 

gældsforpligtelser. Priserne for ydelser fra en kollektiv gasforsyningsvirksomhed må 

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

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

diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet 

og forbrugere giver anledning til.  

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

1) beregning af driftsmæssige afskrivninger, 

2) opgørelsen af selskabernes kapital, herunder eventuel indskudskapital, og 

3) de satser, der kan anvendes ved indregning af forrentning efter stk. 1, 

herunder at indskudskapitalen ikke forrentes. 

Stk. 4. Kommunerne må ikke yde tilskud til kommunal distributionsvirksomhed, jf. § 

5, stk. 2. 

 
§ 37 b. Forsyningspligtige selskaber kan i deres priser som nævnt i § 37, stk. 1, 

indkalkulere et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og 

effektiviteten ved indkøb af naturgas og andre omkostninger. 

Stk. 2. Energitilsynet godkender prisfastsættelsen efter anmeldelse, jf. § 40. 

Godkendelsen kan ledsages af vilkår. Klima-, energi- og bygningsministeren kan 

fastsætte regler om indholdet af vilkårene. 

 

57. I de almindelige bemærkninger til lovforslag til lov nr. 449 af 31. maj 

2000 (L239/Ft.saml. 1999/2000), som var den første naturgasforsyningslov, 

er hensynet bag forsyningspligtreguleringen beskrevet (sekretariatets 

fremhævning): 

 
”c) Forsyningsvirksomhed: (…) Som et led i forbrugerbeskyttelsen foreslås det, at der 

skal være forsyningspligtige selskaber. Forsyningspligten pålægges selskaber med 

bevilling til forsyning på faste vilkår. Disse selskaber skal sikre, at alle potentielle 

forbrugere i områder, der i henhold til varmeforsyningsloven er udlagt til naturgas, og 

andre, som er eller bliver tilsluttet naturgasforsyningsnettet, tilbydes 

naturgasleverancer efter en fast prisstruktur og på faste vilkår.” 

 

58. Af de almindelige bemærkninger til samme lovforslag fremgår det 

længere nede, at nødvendige omkostninger kunne indregnes under 
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 indtægtsrammereguleringen: 

 
”Aktiviteter under distributionsbevilling og bevilling til forsyning af kunder på faste 

vilkår underlægges et modificeret »hvile-i-sig-selv« princip. I priserne på ydelser 

under disse bevillinger kan indregnes de nødvendige omkostninger forbundet med 

ydelserne ved en effektiv drift. De nødvendige omkostninger bliver grundlaget for 

indtægtsrammer for selskaberne. I det omfang selskaberne kan realisere besparelser i 

forhold til de omkostninger, der ligger til grund for indtægtsrammerne, opnår 

selskaberne et overskud, der helt eller delvist kan anvendes til nedsættelse af priser, 

henlæggelser til fremtidige investeringer eller forrentning af indskudskapital.” 

 

59. Af de almindelige bemærkninger til lovforslag til lov 481 af 7. juni 

2001 (L232/Ft.saml. 2000/2001), den lov hvorved den nuværende NGFL § 

37 b blev gennemført, fremgik hensynene bag indførslen af 

effektivitetsreguleringen. Det fremgår (sekretariatets fremhævning): 
 

”I forbindelse med en hurtigere og større markedsåbning må aktiviteterne i de 

forsyningspligtige selskaber forventes at blive mere begrænsede i forhold til det 

aktivitetsniveau, der er forventet i forbindelse med den markedsåbning, som er fastsat 

i den gældende naturgasforsyningslov. På denne baggrund er det fundet 

hensigtsmæssigt at foreslå en enklere og mindre administrativ krævende 

effektivitetsregulering frem for den gældende indtægtsrammeregulering. Ved 

effektivitetsreguleringen får selskaberne mulighed for at indregne de samme 

omkostninger som under indtægtsrammereguleringen samt et overskud, som er 

rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af naturgas 

og andre omkostninger.” 

 

60. Det fremgår af bemærkningerne til § 37, stk. 1, i lovforslag til lov nr. 

449 af 31. maj 2000 (L239/Ft.saml. 1999/2000), at forrentning af kapital 

både omfatter forrentning af fremmedkapital samt forrentning af 

indskudskapital (sekretariatets fremhævning):  

 
”Distributionsselskabers og forsyningspligtige selskabers priser reguleres i § 37. 

Udgangspunktet for reguleringen af priserne fremgår af stk. 1, hvorefter priserne for 

ydelserne fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af 

energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre 

driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital, dvs. renter af 

fremmedkapital samt forrentning af eventuel indskudskapital.”  

 

61. Af bemærkningerne til § 37, stk. 1, i lovforslag til lov nr. 481 af 7. juni 

2001 (L232/Ft.saml. 2000/2001) fremgår det, at prisbestemmelserne ændres 

så selskaberne underlægges en effektivitetsregulering, og der drages en 

parallel til den tilsvarende regulering af elforsyningsvirksomheder efter 

elforsyningsloven: 

 
”(…) Det foreslås endvidere, at prisbestemmelserne i den nuværende 

naturgasforsyningslovs § 37 ændres således, at de forsyningsaktiviteter, der efter de 

nuværende regler er underlagt indtægtsrammeregulering i stedet underlægges 

effektivitetsregulering, ligesom det er tilfældet for de forsyningspligtige 

elforsyningsvirksomheder efter elforsyningsloven. (…).” 

 

62. Af bemærkningerne til § 37 b, stk. 1, i lovforslag til lov nr. 481 af 7. 

juni 2001 (L232/Ft.saml. 2000/2001) fremgår det blandt andet, at 

størstedelen af effektiviseringsgevinsten skal komme forbrugerne til gode 

(sekretariatets fremhævning): 



 16/31 

 

  
”De forsyningspligtige selskaber vil ifølge forslagets § 37 b, stk. 1, kunne indregne de 

kategorier af omkostninger, som er nævnt i § 37, samt et overskud, som er rimeligt i 

forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af naturgas og andre 

omkostninger. Overskuddet skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af det enkelte 

forsyningspligtige selskabs effektivitet sammenholdt med de muligheder, der er for at 

agere effektivt på markedet. Det forudsættes således, at virksomheden agerer effektivt 

ved køb af naturgas, og at den herunder afsøger mulighederne for naturgaskøb på 

markedet og sikrer sig de nødvendige leverancer med henblik på forsyning af egne 

kunder. I det omfang selskaberne er bundne til at købe naturgas hos én leverandør, er 

dette dog ikke relevant, og der vil ikke kunne optjenes overskud med henvisning til 

effektivt indkøb af naturgas, jf. i øvrigt afsnit 2.6. i de almindelige bemærkninger. Det 

forudsættes endvidere, at det enkelte selskabs egne omkostninger holdes på et 

effektivt niveau. Det er hensigten, at gevinsten ved en høj effektivitet udover at 

komme forsyningsselskaberne til gode via større overskud også skal komme 

forbrugerne til gode via lavere priser. Der lægges med den ændrede reguleringsform 

ikke op til, at der skal kunne genereres betydelige overskud i selskaberne, og 

størstedelen af effektiviseringsgevinsten forudsættes således at komme forbrugerne til 

gode.” 

 

63. Finder Energitilsynet, at det realiserede overskud er i strid med 

bestemmelserne i NGFL, kan Energitilsynet give påbud om ændring af 

priser med hjemmel i NGFL § 41, stk. 1, og § 47 b, stk. 1. 

 
§ 41. Hvis Energitilsynet finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid 

med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring af priser og 

betingelser. 

Stk. 2. Finder Energitilsynet, at priser, betingelser eller aftaler må anses for at give en 

miljømæssig eller samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig anvendelse af energi, kan 

tilsynet, efter at forhandlinger med de berørte parter har fundet sted, give påbud om 

ændring heraf. 

 
§ 47 b. Klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at 

forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller 

mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til 

naturgastransmissionsnet, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist. 

Stk. 2. Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod en juridisk bindende 

afgørelse truffet af det europæiske agentur for samarbejde mellem 

energireguleringsmyndigheder, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven 

frist. 
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 Vurdering  
 

64. Nedenfor følger en gennemgang af det generelle grundlag hvorpå sekre-

tariatet vil foreslå, at de konkrete afgørelser vedrørende efterregulering af de 

forsyningspligtige selskaber for årene 2007-2011 træffes.  

 

65. Dette grundlag er først og fremmest udarbejdet på baggrund af 

Energiklagenævnets afgørelse af 8. november 2010. Energiklagenævnets af-

gørelse har bemærkninger om, hvordan de faktiske forhold på naturgas-

markedet skal inddrages i efterreguleringen af de forsyningspligtige gas-

selskaber, og om forpligtigelsen til at den enkelte afgørelse er foretaget på 

grundlag af et konkret skøn. I det følgende redegøres der nærmere for den 

konkrete udmøntning af klagenævnets afgørelse i efterreguleringsafgørel-

serne.  

 

66. Desuden foreslår sekretariatet, at selskabernes rimelige overskud kor-

rigeres i forhold til skat. Denne ændring af det hidtidige grundlag for regu-

leringen er ikke en direkte følge af Energiklagenævnets afgørelse, men se-

kretariatet vurderer imidlertid, at ændringen vil sikre et mere robust grund-

lag for efterregulerings-afgørelserne. 

 

Korrektion af 2007-modellen på baggrund af Energiklagenævnets 

bemærkninger om benchmarking  

 
67. Energiklagenævnet finder, at: 

 

”Energitilsynets reguleringsmodel skal inddrage de faktiske for-

hold på markedet for forsyningspligtig naturgas. Henset til det 

meget begrænsede antal aktører på markedet for forsyningsplig-

tig naturgas og disses indbyrdes markedsandele og størrelse, fin-

der Energiklagenævnet, at der i Energitilsynets benchmarkmodel 

skal tages hensyn til forskellene i selskabernes størrelse og de 

mulige stordriftsfordele, som visse forsyningspligtige naturgassel-

skaber kan have.” (Sekretariatets understregning).
9
 

 

Omkostningseffektivitet på gasindkøb 
 

68. I forhold til kravet om at reguleringsmodellen skal inddrage de faktiske 

forhold på markedet for forsyningspligtig naturgas, er det relevant at be-

mærke følgende: Gas-forsyningspligtselskaberne indkøber gas under kon-

trakter, hvori gasprisen følger værdien på et eller flere underliggende 

indeks. Gaskontraktens fremtidige gaspris afhænger derfor af fremtidige 

                                                           
9
 Energitilsynets 2007-model anvender gennemsnitlige enhedsomkostninger som bench-

mark-metode. Denne metode korrigerer ikke for stordriftsfordele eller stordriftsulemper. 

Begrundelsen for ikke at inddrage stordriftsfordele i benchmarkingen var en holdning om, 

at en kunde i et mindre forsyningspligtselskab – alene som følge af omkostningsforskelle 

begrundet i stordriftsfordele – ikke skulle betale mere for naturgassen end en kunde i et 

større forsyningspligtselskab. 
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 værdier på disse indeks – fx forskellige oliepris-indeks – ligesom kontrak-

tens realiserede gaspris afhænger af de realiserede indeks-værdier. 
 

69. Denne pris-indeksering i gaskontrakterne gør følgende scenarie muligt: 

To identiske selskaber A og B indgår hver en kontrakt om gasindkøb. Det 

antages, at begge kontrakter i udgangspunktet er lige ”effektive”, men gas-

prisen i de to kontrakter ikke følger det samme indeks. Da de to gasindkøbs-

priser ikke følger det samme indeks, vil de realiserede gasindkøbs-

omkostninger under de to effektive kontrakter ikke være identiske. Hvis A 

og B benchmarkes mod hinanden under en gennemsnits-betragtning
10

, og 

hvis selskab A antages at have de laveste realiserede omkostninger til 

gasindkøb, vil det ”heldige” selskab A fremstå som mere effektiv på 

gasindkøb i forhold til det ”uheldige” selskab B, selvom både A og B ud fra 

en a priori betragtning har søgt at agere effektivt ved køb af naturgas og 

dermed kan karakteriseres som værende lige effektive. Med andre ord kan 

der eksistere flere forskellige handelsstrategier – og dermed forskellige 

værdier af realiserede gasindkøbsomkostninger for identiske selskaber – der 

er lige effektive i forhold til at agere effektivt ved køb af naturgas og afsøge 

mulighederne gasindkøb på markederne. 

 

70. Generelt vil der gælde, at gasindkøbsomkostningerne ikke kan bench-

markes konsistent under en gennemsnits-betragtning, med mindre at alle 

selskaberne indgår aftaler med fuldstændigt identiske vilkår – herunder skal 

der jævnfør eksemplet ovenfor gælde, at aftalerne indeholder de samme 

indeks, men der skal for eksempel ligeledes gælde, at tidspunktet for 

kontraktindgåelse skal være ens.  

 

71. Sekretariatet vurderer derfor efter fornyet overvejelse, at 2007-

modellen næppe lever op til kravet om inddragelse af de faktiske forhold på 

markedet for forsyningspligtig naturgas ved udelukkende at anvende en 

gennemsnits-betragtning i forbindelse med benchmarkingen af gasindkøbs-

omkostningerne. Sekretariatet finder, at det vil være hensigtsmæssigt at 

undersøge de forsyningspligtige selskabers kontraktvilkår – herunder 

sammenligne disse med kontraktvilkårene i de øvrige forsyningspligt-

selskaber samt kontraktvilkårene på gas engrosmarkedet – i forbindelse med 

effektivitetsvurderingen af selskabernes omkostninger til gasindkøb i årene 

2007-2011. Dette beskrives nærmere i afsnittet ”Korrektion af benchmark-

metode på gasindkøb”. 

 

72. I forhold til kravet om at benchmark-modellen skal tage hensyn til 

mulige stordriftsfordele i gasindkøbsomkostningerne er det relevant at be-

mærke, at det danske engrosmarked for naturgas i perioden 2007-2011 er et 

umodent og fragmenteret marked, der er præget af lav prisgennemsigtig-

hed.
11

 

 

73. Det er således ikke udelukket og altså ikke usandsynligt, at et lille sel-

                                                           
10

 Dvs. under anvendelsen af de gennemsnitlige realiserede enhedsomkostninger på gasind-

køb som benchmark-metode. 
11

 Dette er dokumenteret i en analyse af det danske engrosmarked for naturgas, som blev 

præsenteret for Energitilsynet den 30. maj 2011. 
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 skab i denne periode ville kunne indkøbe gas til alle sine kunder til en lavere 

pris end et stort selskab. Men det er naturligvis heller ikke udelukket, at et 

stort selskab vil kunne indkøbe gas til alle sine kunder til en lavere pris end 

et lille selskab. Der eksisterer således ingen entydig sammenhæng mellem 

indkøbspris og indkøbsmængde på det danske gasmarked i perioden 2007-

2011, og sekretariatet vurderer dermed heller ikke, at gasindkøbsomkost-

ningerne i denne periode kan siges at indeholde stordriftsfordele eller 

stordriftsulemper.  
 

Korrektion af benchmark-metode på gasindkøb 
 

74. På grund af muligheden for flere handelsstrategier, som hver for sig i 

udgangspunktet må karakteriseres som udtryk for en effektiv ageren på 

naturgasmarkedet, vurderer sekretariatet, at det er mere hensigtsmæssigt, at 

selskabernes effektivitet på gasindkøb benchmarkes mod et eksternt 

benchmark, der ikke nødvendigvis er identisk for alle selskaber.
12

 Dette eks-

terne benchmark består i at vurdere, hvorvidt det enkelte forsyningspligtige 

selskab har indgået sin(e) gasindkøbsaftale(r) på markedsbestemte vilkår.   

 

75. Hvis sekretariatet vurderer, at et forsyningspligtselskab i et givent 

reguleringsår har foretaget sine gasindkøb på markedsbestemte vilkår, dra-

ger sekretariatet også efterfølgende den konklusion, at selskabets realiserede 

gasindkøbsomkostninger afspejler nødvendige omkostninger under effektiv 

drift. Dette indebærer samtidigt, at selskabets effektiviseringspotentiale på 

gasindkøb fastsættes til nul, hvis selskabets handelsstrategi vurderes til at 

være markedsvilkår. 

 

76. Hvis sekretariatet ikke finder, at et selskab har foretaget sine gasindkøb 

på markedsvilkår, vil sekretariatet i vurderingen af selskabets effektivi-

seringspotentiale på gasindkøb inddrage forskellen mellem 1) den anmeldte 

indkøbspris og 2) den indkøbspris som selskabet – efter sekretariatets vur-

dering – ville have realiseret, hvis selskabet havde foretaget sine gasindkøb 

på en effektiv måde givet de gældende markedsvilkår.  

 

Parametre der indgår i effektivitetsvurderingen af gasindkøb  
 

77. Den ideelle metode til benchmarking af det enkelte selskabs omkost-

ninger til gasindkøb fremkommer ved – på tidspunktet for indgåelse af gas-

indkøbsaftalen – at sammenligne gasindkøbsaftalens forventede fremtidige 

gasindkøbspriser (kontrakt-forwardpris) med markedets forventninger til 

gasprisen (gas-forwardpris) i en tilsvarende aftale. Hvis sekretariatet finder, 

at kontrakt-forwardprisen ligger tilstrækkeligt tæt på gas-forwardprisen, må 

selskabet som udgangspunkt have foretaget sine gasindkøb på mar-

kedsbestemte vilkår og derfor have et effektiviseringspotentiale på nul. Hvis 

sekretariatet derimod vurderer, at kontrakt-forwardprisen afviger signifikant 

fra gas-forwardprisen, vil selskabets effektiviseringspotentiale svare til 

differencen mellem de to forward-priser multipliceret med selskabets afsæt-

ning. Denne metode til benchmarking af gasindkøb kræver ikke desto 

mindre, at følgende tre betingelser er opfyldt:  

                                                           
12

 I 2007-modellen står alle tre selskaber overfor det samme benchmark. 
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1. Der eksisterer et organiseret og likvidt forwardmarked tilhørende 

gasindkøbsaftalens underliggende indeks, således at kontrakt-

forwardprisen kan beregnes.  

 

2. Der eksisterer et organiseret og likvidt forwardmarked for gas. 

 

3. Gas-transmissionskapaciteten fra Danmark til gas-forwardmarkedet 

skal være ubegrænset, således at aftalens forwardpriser tilhører det 

samme pris-regime som gas-forwardmarkedet. 

 
Figur 1: Indkøbspriser på gas-forsyningspligtmarkedet i perioden 2004-2011 

og års-gennemsnittet af BAFA-indekset i perioden 2002-2011  

 
Kilde: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA); Energitilsynet. 

Note: Alle priser er i DKK/m3. Tabellen viser selskabernes anmeldte priser.  

 

78. Sekretariatet vurderer ikke, at disse tre betingelser er tilstrækkeligt op-

fyldt i årene frem til og med 2011. Derfor vil det ikke være muligt at fore-

tage effektivitetsvurderingen af gasindkøb med udgangspunkt i ovenstående 

model-setup. I stedet foreslår sekretariatet, at effektivitetsvurderingen laves 

på baggrund af:  
 

1. Indkøbspriser på gas-forsyningspligtmarkedet i perioden 2004-2011; 

jf. figur 1 og tabel 1. 

 

2. Det tyske BAFA-indeks, jf. figur 1 og tabel 1. I Tyskland offent-

liggør Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hver 

måned den totale realiserede værdi af gasimport til Tyskland samt de 

tilhørende importerede energimængder. Den gennemsnitlige pris på 

gas importeret til Tyskland hver måned – det såkaldte BAFA-indeks 

– fremkommer heraf. BAFA-indekset er efter sekretariatets opfat-

telse et relevant indeks at anvende, idet de gennemsnitlige gas-im-

portpriser til det tyske marked er udtryk for de toneangivende gas-

engrospriser på det europæiske marked – herunder det danske 

engrosmarked. Dette er tidligere dokumenteret i en analyse foretaget 
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 af sekretariatet vedrørende det danske engrosmarked for natur-

gas.
13,14

 

 

3. Kontraktvilkårene i de forsyningspligtige selskaber samt kontrakt-

vilkårene på gas-engrosmarkedet. 

 
Tabel 1: Indkøbspriser på gas-forsyningspligtmarkedet samt års-gennem-

snittet af BAFA-indekset i perioden 2004-2011 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

DONG 1,99 2,78 3,46 2,85 3,49 2,34 3,07 3,46 

NGF 2,04 2,94 3,47 3,43 4,43 3,10 3,65 3,65 

HMN 2,03 2,97 3,33 2,73 3,20 2,07 2,61 3,24 

BAFA 1,07 1,45 1,94 1,80 2,45 1,91 1,87 2,37 

Kilde: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA); Energitilsynet. 

Note: Alle priser er i DKK/m3. Tabellen viser selskabernes anmeldte priser. 

 

Omkostningseffektivitet på øvrige omkostninger  
 

79. I forhold til Energiklagenævnets krav om at reguleringsmodellen skal 

inddrage de faktiske forhold på markedet for forsyningspligtig naturgas, er 

det relevant at bemærke følgende: Øvrige omkostninger er sammensat af 

administrationsomkostninger, nettofinansieringsomkostninger og afskriv-

ninger. 
 

80. Da de tre forsyningspligtselskabers årsregnskabsmæssige balancer er 

forskellige i forhold til finansielle udgangspunkter og aktivering af 

goodwill, står selskaberne overfor forskellige niveauer af henholdsvis 

nettofinansieringsomkostninger og afskrivninger uafhængigt af størrelsen på 

deres kundebase eller effektivitet i øvrigt. Sekretariatet vurderer, at det ikke 

vurderes hensigtsmæssigt at benchmarke nettofinansieringsomkostninger og 

afskrivninger ved en gennemsnits-betragtning. Gennemsnitsbetragtningen 

kunne formentlig anvendes, dersom selskabernes årsregnskabsmæssige 

balancer er identiske. 
 

81. Sekretariatet vurderer derfor umiddelbart, at det ikke lever op til kravet 

om inddragelse af de faktiske forhold på markedet for forsyningspligtig 

naturgas at beregne et benchmark på øvrige omkostninger, der indeholder 

                                                           
13

 ”Det danske engrosmarked for naturgas – En analyse af markedets kontrakter, prisdan-

nelse og mulige prisreferencer”. Analysen blev præsenteret for Energitilsynet den 30. maj 

2011. 
14

 Vilkårene i kontrakterne bagved BAFA-indekset er ikke identiske med vilkårene i de 

gaskontrakter, som forsyningspligtselskaberne indkøber gas under. Størstedelen af gas-

volumen i BAFA-kontrakterne indgås med Norge, Rusland og Holland.  Aftalerne har en 

lang kontraktperiode og kan indeholde særlige rabatter, der presser den realiserede BAFA-

pris under den markedsbaserede pris i en forsyningspligtkontrakt. Yderligere er 

volumenfleksibiliteten i forsyningspligtkontrakterne meget høj sammenlignet med BAFA-

kontrakternes volumenfleksibilitet, denne egenskab er også med til at holde prisen nede i 

BAFA-kontrakterne i forhold til indkøbsprisen i forsyningspligtkontrakterne. 
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 nettofinansieringsomkostninger og afskrivninger. Sekretariatet foreslår 

derfor, at selve benchmarkingen af øvrige omkostninger reduceres til en 

benchmarking af administrationsomkostninger. I den endelige effektivitets-

vurdering af et selskabs øvrige omkostninger vil sekretariatet inddrage 

benchmarkingen af administrationsomkostninger samt en evaluering af 

hvorvidt selskabets nettofinansieringsomkostninger og afskrivninger til-

svarer markedsmæssige vilkår. 

 

82. I forhold til Energiklagenævnets krav om at benchmarkmodellen skal 

tage hensyn til mulige stordriftsfordele i øvrige omkostninger bliver det 

relevant at undersøge om administrationsomkostningerne – dvs. øvrige 

omkostninger fratrukket nettofinansieringsomkostninger og afskrivninger – 

indeholder stordriftsfordele eller stordriftsulemper. Hvis dette ikke er til-

fældet, vil de gennemsnitlige administrationsomkostninger kunne anvendes 

som en konsistent benchmark-metode. 

 

83. Til denne analyse opstilles først en oversigt over de tre gas-

forsyningspligtselskabers administrationsomkostninger pr. kunde i perioden 

2004-2011 jf. figur 2. 
 
Figur 2: Administrationsomkostninger pr. kunde i løbende priser for de tre 

forsyningspligtige gasselskaber i perioden 2004-2011 

 
Kilde: Energitilsynet. 

 

84. HMN har gennem hele perioden langt den største kundemasse (220.000 

kunder) og de mindste administrationsomkostninger pr. kunde. DONG har 

en kundemasse på 100.000 kunder og de største administrations-

omkostninger pr. kunde i perioden 2004-2009. NGF’s administrations-

omkostninger pr. kunde ligger i perioden 2004-2009 mellem DONG og 

HMN, men oftest noget tættere på HMN end DONG. NGF havde 30.000 

kunder i perioden 2004-2006 og 9.000 i perioden 2007-2011 og er altså 

udtrykkeligt det mindste selskab på gas-forsyningspligtmarkedet med en 

markedsandel på 3-9 pct. Omkostningssammenligningen i figur 2 viser ikke 

en entydig sammenhæng mellem selskabernes kundestørrelse og deres 

administrationsomkostninger pr. kunde. Sekretariatet mener således ikke, at 

0

100

200

300

400

500

600

700

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Adm.omk pr. kunde 
(DKK/kunde) 

NGF (9.000 kunder) NGF (30.000 kunder)

DONG (100.000 kunder) HMN (220.000 kunder)



 23/31 

 

 administrationsomkostningerne på gas-forsyningspligtmarkedet indeholder 

stordriftsfordele. Sammenligningen understøtter imidlertid heller ikke nogen 

antagelse om stordriftsulemper. 

 

85. Som en indikation om eventuelle stordriftsfordele/stordriftsulemper 

opstilles to krydsplots af antal kunder og administrationsomkostninger pr. 

kunde på el-forsyningspligtmarkedet for årene 2001 og 2002, jf. figur 3.  

 
Figur 3: Sammenhængen mellem administrationsomkostninger pr. kunde og 

størrelsen af de forsyningspligtige elselskaber i årene 2001 og 2002 

 

 
Kilde: Energitilsynet.  

Note: Lad Y angive administrationsomkostninger pr. kunde i et forsyningspligtigt elsel-

skab, og lad X angive antallet af kunder i elselskabet. Når Y krydsplottes mod X i 2001 

giver den lineære linje Y = 77,70 + 0,00004*X, der minimerer summen af kvadraterne på 

den lodrette afstand mellem observationspunkterne og den lineære linje, have en forkla-

ringsgrad på 0,0038. Forklaringsgraden (R
2
) tilhører intervallet mellem 0 og 1, og den an-

giver, hvor stor en del af variationen i observationspunkterne der kan forklares af den line-

ære linje. Når Y krydsplottes mod X i 2002 giver den lineære linje Y = 51,27 – 0,00004*X, 

der minimerer summen af kvadraterne på den lodrette afstand mellem observationspunkter-

ne og den lineære linje, have en forklaringsgrad på 0,0127. 

 

86. I perioden 2001-2004 blev de forsyningspligtige elselskaber reguleret 

efter bestemmelser i elforsyningsloven, der var tæt på identiske med den 
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 nuværende formulering af forsyningspligtreguleringen i NGFL. I denne 

periode skulle de forsyningspligtige elselskaber derfor ligeledes anmelde 

deres øvrige omkostninger – fordelt på administrationsomkostninger, netto-

finansieringsomkostninger og afskrivninger – til Energitilsynet.
15

 

 

87. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at sammenhængen mellem 

antal kunder og administrationsomkostninger pr. kunde på el-forsynings-

pligtmarkedet i perioden 2001-2002 kunne give et fingerpeg om, hvorvidt 

eventuelle stordriftsfordele/stordriftsulemper
16 

forekommer i administrati-

onsomkostningerne på gas-forsyningspligtmarkedet. De to krydsplots inde-

holder ingen entydig sammenhæng mellem antal kunder og administrations-

omkostninger pr. kunde på el-forsyningspligtmarkedet – dvs. det fremgår 

ikke, at administrationsomkostninger pr. kunde stiger med antallet af kunder 

(stordriftsulemper). Det fremgår heller ikke, at administrationsomkostninger 

pr. kunde falder med antallet af kunder (stordriftsfordele). 

 

88. Sekretariatet finder på grundlag af konklusionerne i forbindelse med 

gennemgangen af figur 2 og figur 3 at kunne lægge til grund, at admini-

strationsomkostningerne på gas-forsyningspligtmarkedet i perioden 2004-

2011 ikke indeholder signifikante stordriftsfordele eller stordriftsulemper. 
 

Korrektion af benchmark-metode på øvrige omkostninger  

 

89. Sekretariatet vil for det første korrigere den oprindelige benchmark-

metode, således at der kun benchmarkes på administrationsomkostninger og 

ikke på øvrige omkostninger. Sekretariatet vil fortsat anvende de gennem-

snitlige enhedsomkostninger som benchmark-metode, dog vil sekretariatet 

for det andet korrigere beregningen af benchmarket på administrations-

omkostninger. 

 

90. I den oprindelige metode foretages benchmarkberegningen indenfor 

samme reguleringsår – dvs. det enkelte selskabs gennemsnitlige omkost-

ninger pr. kunde bliver fx i reguleringsåret 2007 benchmarket mod det 

volumenvægtede gennemsnit af de tre selskabers gennemsnitlige omkost-

ninger pr. kunde ligeledes i reguleringsåret 2007. Det oprindelige bench-

mark beregnes således på baggrund af tre observationer.  

 

91. Sekretariatet foreslår, at benchmarket korrigeres med det formål, at der 

inddrages flere observationer i beregningen af benchmarket. Sekretariatet 

foreslår, at dette korrigerede benchmark fremkommer som median-værdien 

af de 24 gennemsnitlige administrationsomkostninger pr. kunde, som sekre-

tariatet har observeret hos gas-forsyningspligtselskaberne i perioden 2004-

2011. Inden median-værdien beregnes, vil de gennemsnitlige admini-

strationsomkostninger pr. kunde blive indeksreguleret i forhold til det 

reguleringsår, hvor benchmarkingen skal gennemføres, hvorved bench-

                                                           
15

 Sekretariatet har imidlertid kun data for ufordelte anmeldte øvrige omkostninger i 

perioden 2003-2004, derfor fremgår krydsplottene i figur 2 kun for årene 2001 og 2002. 
16 Stordriftsulemper betegner det forhold, at der er stigende omkostninger pr. kunde, jo 

større selskabet er. 
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 market ikke er konstant over tid.
17

 Eftersom der ikke er fundet signifikante 

stordriftsfordele eller stordriftsulemper i administrationsomkostningerne på 

gas-forsyningspligtmarkedet, finder sekretariatet, at samtlige 24 beregnede 

administrationsomkostninger pr. kunde på rimelig vis bør indgå i grundlaget 

for vurderingen af det enkelte selskabs administrationsomkostninger. 
 

92. Der gælder altså under den korrigerede metode, at det enkelte selskabs 

gennemsnitlige omkostninger pr. kunde fx i reguleringsåret 2007 bliver 

benchmarket mod median-værdien af de tre selskabers gennemsnitlige 

omkostninger pr. kunde (indekseret i forhold til år 2007) i hele regulerings-

perioden 2004-2011. De konkrete benchmark-værdier for 2007-2011 kan 

aflæses i tabel 2. 

 
Tabel 2: Benchmark på administrationsomkostninger pr. kunde i perioden 

2007-2011 

 
Median af forsyningspligtselskabernes gennemsnitlige administrationsomkostninger 

pr. kunde i perioden 2004-2011 opgjort under forskellige pris-indekseringer 
 

Median 
løbende 

priser 

Median 
2007-priser 

= 
Benchmark 

på 
adm.omk. 
pr. kunde i 

2007 

Median 
2008-priser 

= 
Benchmark 

på 
adm.omk. 
pr. kunde i 

2008 

Median 
2009-priser 

= 
Benchmark 

på 
adm.omk. 
pr. kunde i 

2009 

 
Median 

2010-priser 
= 

Benchmark 
på 

adm.omk. 
pr. kunde i 

2010 
 

 
Median 

2011-priser 
= 

Benchmark 
på 

adm.omk. 
pr. kunde i 

2011 
 

231,4 
DKK/kunde 

221,8 
DKK/kunde 

235,6 
DKK/kunde 

236,2 
DKK/kunde 

239,8 
DKK/kunde 

251,3 
DKK/kunde 

Kilde: Energitilsynet. Danmarks statistik; tabelreference ILON2 og PRIS10.  

Note 1: Medianen angiver den midterste værdi i et sorteret datasæt, således at den ene 

halvdel af observationerne i datasættet ligger over median-værdien, mens den anden 

halvdel ligger under median-værdien. Eftersom der er 24 observationer af administrations-

omkostninger pr. kunde – dvs. et lige antal observationer – er median-værdien af admini-

strationsomkostninger pr. kunde lig med gennemsnittet af de to midterste værdier af ad-

ministrationsomkostninger pr. kunde. 

Note 2: Indeksreguleringen er foretaget med det indeks, som anvendes til at fremskrive el-

netselskabernes reguleringspriser og rådighedsbeløb. Dette indeks følger udviklingen i 

Danmarks Statistiks lønindeks for ansatte i industrien (ILON2) og udviklingen i Danmarks 

Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10), begge vægter 50 pct. 

 

93. Ved at inddrage de 24 observationer på administrationsomkostninger 

pr. kunde fra hele perioden 2004-2011 og ikke kun observationerne i et 

enkelt reguleringsår reduceres effekten af benchmarkberegningens data-

usikkerhed. En benchmarking, der kun sammenligner observationer inden 

for samme reguleringsår, beregnes på baggrund af 3 observationer, hvilket 

indebærer en væsentlig usikkerhed. Såfremt bare ét af disse selskaber har en 

                                                           
17

 Indeksreguleringen er foretaget med det indeks, som anvendes til at pristalsregulere el-

netselskabernes reguleringspriser og rådighedsbeløb. Dette indeks følger udviklingen i 

Danmarks Statistiks lønindeks for ansatte i industrien (ILON2) og udviklingen i Danmarks 

Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10), begge vægter 50 pct. 
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 usædvanlig høj eller lav administrationsomkostning i dette specifikke år, vil 

dette give et forholdsvis stort udslag i alle tre selskabers effektivitet og ef-

fektiviseringspotentiale.  
 

94. Sekretariatet finder dog, at de 24 administrationsomkostninger pr. kun-

de stadig må vurderes som et begrænset antal observationer, og derfor kan 

det korrigerede benchmark indeholde en vis usikkerhed – om end denne er 

noget mindre end usikkerhedsmomentet under blot tre observationer. Imid-

lertid kan sekretariatet ikke med det konkrete datagrundlag foretage nogen 

yderligere korrektioner, der kan reducere usikkerheden i benchmarkingen. I 

stedet finder sekretariatet det rimeligt, at udvise en vis forsigtighed, når 

benchmarkberegningen af administrationsomkostningerne inddrages i den 

endelige effektivitetsvurdering af det enkelte selskabs øvrige omkostninger. 

 

Korrektion af 2007-modellen på baggrund af Energiklagenævnets 

bemærkninger om den konkrete vurdering  
 

95. Energiklagenævnet finder, at: 

 

”Energitilsynets benchmarking er et led i effektivitetsreguleringen 

af de forsyningspligtige naturgasselskaber, jf. naturgasforsy-

ningslovens § 37 b, stk. 1. De afgørende kriterier for det over-

skud, der kan indregnes efter naturgasforsyningslovens § 37 b, 

stk. 1, er således ”rimeligt” og ”effektivt”. Rækkevidden af disse 

vage og elastiske kriterier er ikke beskrevet i naturgasforsynings-

loven. Af forarbejderne til § 37 og § 37 b fremgår det, at over-

skuddet skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af det enkelte 

forsyningspligtige selskabs effektivitet sammenholdt med de mu-

ligheder, der er for at agere effektivt på markedet. (…).” (Sekre-

tariatets understregning).  

 

”Anvendelsen af kriterierne ”rimeligt” og ”effektivt” må derfor 

udfyldes ved et konkret skøn. (…) Det bemærkes i den forbindelse, 

at forpligtelsen til at foretage dette konkrete skøn ikke kan opfyl-

des ved blot at indlægge nogle faste spreads i en model for 

benchmarking af selskaberne. De af Energitilsynet indlagte spre-

ads på 2 % for gaskøbsomkostninger og 25 kr. pr. kunde for kun-

deomkostninger er således for små og usikre til, at der herved 

skulle være taget tilstrækkeligt hensyn til selskabernes meget for-

skellige størrelse samt til eventuelle stordriftsfordele.” 

 

96. Sekretariatet vil derfor i indstillingerne til afgørelse for hvert enkelt 

selskab foretage en konkret vurdering af selskabets rimelige overskud. Na-

turgasforsyningsloven overlader Energitilsynet et betydeligt skøn ved fast-

sættelsen af det rimelige overskud. Af bestemmelserne i NGFL § 37 b, stk. 

1, fremgår det alene, at Energitilsynet skal inddrage tre elementer: 1) om-

sætningens størrelse, 2) effektiviteten ved indkøb af naturgas sammenholdt 

med de muligheder, der er for at agere effektivt på markedet og 3) effektivi-

teten ved andre omkostninger sammenholdt med de muligheder, der er for at 

agere effektivt på markedet. 
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97. I grundlaget for skønnet foreslår sekretariatet – foruden effektivitets-

vurderingen af selskabets omkostninger – at følgende elementer inddrages:  

 

 CAPM forrentning af indskudskapital  

 Overskudsgraden, jf. hensynet til omsætningens størrelse  

 

98. Den oprindelige 2007-model indeholder kun elementerne: Forrentning 

af indskudskapital og effektivitetsvurderingen af selskabets omkostninger.  

 

99. Sekretariatet foreslår således i forbindelse med efterreguleringen for 

årene 2007-2011 yderligere at inddrage omsætningens størrelse (i form af 

overskudsgraden), eftersom dette element fremgår direkte af NGFL § 37 b, 

stk. 1.   

 

Forrentning af indskudskapital 
 

100. Til vurdering af hvilket overskud, der kan anses for rimeligt, tager den 

oprindelige 2007-model udgangspunkt i forrentningen af indskudskapitalen. 

Renten beregnes som den risikofrie rente plus et risikotillæg. Den risikofrie 

rente for et givent reguleringsår beregnes som gennemsnittet af dagsobser-

vationerne på den 1-årige CIBOR
18

 i 3. kvartal året før reguleringsåret. Ri-

sikotillægget er fastsat til 5,73 pct.  

 

101. Sekretariatet har i forbindelse med en nylig opdatering af regulerings-

modellen for gas-forsyningspligtselskaber
19

 foretaget en analyse af dette 

risikotillæg i en CAPM-model.
20

 Sekretariatet konkluderer på baggrund af 

analysen, at risikotillægget på 5,73 pct. er for højt i forhold til driftsrisikoen 

i et forsyningspligtigt naturgasselskab, der altid er sikret dækning af nød-

vendige omkostninger under effektiv drift – herunder dækning af høje 

gasindkøbsomkostninger i forhold til det øvrige marked som følge af en 

uheldig indkøbsstrategi – og som har adgang til en kundeportefølje med 

meget lav mobilitet
21

. I analysen vurderer sekretariatet, at et rimeligt risiko-

tillæg i et gennemsnitligt effektivt naturgasselskab i stedet bør udgøre 3,15 

pct. 

                                                           
18 Copenhagen Interbank Offered Rate (CIBOR) angiver renten på usikrede interbanklån – 

dvs. lån uden sikkerhedsstillelse mellem danske banker.  
19

 Jf. Energitilsynets praksisnotat om regulering af forsyningspligtige naturgasselskaber; 

punkt 5 på Energitilsynets møde den 28. februar 2012. 
20 Ideen bag en Capital Asset Pricing Model (CAPM) er, at investorer skal kompenseres på 

to måder for at investere i risikofyldte aktiver. For det første skal de kompenseres for at 

stille penge til rådighed i en given periode, hvilket afspejles i den risikofri rente. For det 

andet skal de kompenseres for risikoen forbundet ved aktivet, hvilket afspejles i indregnin-

gen af et risikotillæg.    
21 Siden 1. januar 2004 har alle gasforbrugere på det danske gasmarked haft ret til frit at 

vælge gasleverandør. Ultimo 2011 – dvs. 7 år efter markedsåbningen – har omkring 12 pct. 

(1 – 342.758/389.400) af småkunderne, der primært består af husholdninger, benyttet sig af 

muligheden for at skifte leverandør. Hvis der ses bort fra de 18.631 forsyningspligtkunder i 

Naturgas Fyn Forsyning A/S, der i 2006 blev overført til det koncernforbundne handelssel-

skab via en direct mail kampagne, har kun omkring 7 pct. af småkunderne benyttet sig af 

muligheden for at skifte leverandør ultimo 2011. 
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102. Som følge af finansmarkedernes udvikling har den 1-årige CIBOR de 

seneste år udviklet sig på en sådan måde, at renten ikke længere i lige så høj 

grad som tidligere kan anses som en god approksimation for en risikofri 

rente med kort løbetid. Sekretariatet har derfor overvejet, om renten på en 2-

årig dansk statsobligation er en bedre approksimation for den risikofri rente. 

 

103. Den 1-årige CIBOR har siden 2007 været væsentligt højere end renten 

på den danske 2-årige statsobligation. Den 1-årige CIBOR har således i 

perioden 2007-2011 i gennemsnit været 3,27 pct., mens renten på den 

danske 2-årige statsobligation i samme periode har været på 2,57 pct. – dvs. 

en forskel på 0,7 procentpoint. Den 1-årige CIBOR på usikrede interbanklån 

har således været betydeligt højere end renten på danske 2-årige 

statsobligationer, som af kreditvurderingsinstitutter vurderes at indeholde en 

meget begrænset risiko.  

 

104. Sekretariatet vurderer, at mens den 1-årige CIBOR i perioden frem til 

og med 2006 har været en rimelig retvisende approksimation for den 

risikofrie rente, så er dette fra 2007 og frem ikke længere tilfældet. Da 

renten på en 2-årig dansk statsobligation frem til og med 2006 har fulgt den 

1-årige CIBOR, mens den fra 2007 og frem har været væsentligt lavere end 

den 1-årige CIBOR som følge af bankernes forøgede risiko, er det 

sekretariatets vurdering, at den 1-årige CIBOR er urimelig at anvende som 

approksimation på den risikofrie rente. Derimod skønner sekretariatet det 

rimeligt, at den risikofrie rente i denne sag netop fastsættes med 

udgangspunkt i renten på 2-årige statsobligationer. Desuden vurderes det, at 

den risikofrie rente i ét reguleringsår bør beregnes på baggrund af 

gennemsnittet af dagsobservationerne tilhørende hele det foregående år for 

at undgå en effekt fra kortsigtede ændringer eller udsving i den 2-årige 

statsobligationsrente.  
 
 Tabel 3: CAPM forrentning af indskudskapital perioden 2007-2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

6,65 pct. 7,34 pct. 7,18 pct. 5,25 pct. 4,39 pct. 

Kilde: Nationalbankens Statistikbank, tabelreference DNRENTD.  

Note: CAPM forrentningen for et givent år beregnes som 1) den risikofrie rente approksi-

meret via gennemsnittet af dagsobservationerne på den 2-årige statsobligationsrente tilhø-

rende det foregående år plus 2) et risikotillæg på 3,15 pct. 

 

105. Sekretariatet har endvidere vurderet den såkaldte betaværdi, der måler 

risikoen ved en bestemt forretningsaktivitet. Betaværdien for et selskab med 

en gennemsnitlig risiko kan fastsættes til 1, hvor en betaværdi over 1 bety-

der, at der er en højere risiko end generelt i markedet. Omvendt betyder en 

betaværdi mindre end 1, at selskabets risiko er mindre end gennemsnitligt. 

Energitilsynet vurderer på baggrund af sammenligninger med selskaber, der 

opererer under lignende markedsvilkår og risici som de forsyningspligtige 

gasselskaber, at betaværdien med rimelighed kan fastsættes til 0,7, hvilket 

indgår i den resulterende CAPM forrentning. 
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 106. Sammenfattende foreslår sekretariatet derfor, at forrentningen af ind-

skudskapitalen i et givent reguleringsår beregnes som 1) den risikofrie rente 

approksimeret via gennemsnittet af dagsobservationerne på den 2-årige 

statsobligationsrente tilhørende det foregående år plus 2) et risikotillæg på 

3,15 pct. Den resulterende CAPM forrentning for hvert år kan aflæses i ta-

bel 3.    

 

Omsætningens størrelse 

 

107. I vurderingen af det rimelige overskud skal omsætningens størrelse jf. 

NGFL § 37 b, stk. 1, inddrages. 

 

108. Sekretariatet foreslår, at den økonomiske parameter, der anvendes i 

vurderingen af det rimelige overskud i forhold til omsætningens størrelse, er 

overskudsgraden. Overskudsgraden er defineret som overskud før finansiel-

le poster, ekstraordinære poster og skat divideret med omsætning.
22

 

 

109. Udtræk fra Danmarks Statistiks erhvervsstatistik viser, at median-

værdien af den gennemsnitlige overskudsgrad for private danske byerhverv i 

perioden 2000-2010 ligger mellem 2,7 pct. og 5,3 pct. jf. figur 4 og 5. 
 

Figur 4: Gennemsnitlig overskudsgrad for private byerhverv fordelt på 94 

branchegrupper i Danmark i perioden fra og med året 2004 til og med året 

2009 

 
Kilde: Danmarks statistik; tabelreference REGN1A. 

Note 1: Data er baseret på private byerhverv (A/S, Aps, Amba) fordelt på 94 branche-

grupper. Data er ekskl. landbrug, fiskeri, energi- og vandforsyning, havne mv., jernbane- og 

busdrift, pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber, offentlig administration 

mv. Overskudsgrader for året 2011 er endnu ikke tilgængelige.  

Note 2: Overskudsgraden er defineret som overskud før finansielle poster, ekstraordinære 

poster og skat divideret med omsætning. 

 

110. Det skal bemærkes, at de forsyningspligtige naturgasselskaber i regu-

                                                           
22 Dette er den definition, der benyttes af Danmarks statistik. Der findes modificerede ver-

sioner af denne definition. Eftersom sekretariatet benytter udtræk fra Danmarks statistik til 

at bestemme den rimelige overskudsgrad tilhørende et gas-forsyningspligtselskab, finder 

sekretariatet det rimeligt at anvende den samme definition som Danmarks statistik. 
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 leringsårene 2007-2011 stod overfor en meget lav driftsmæssig risiko som 

følge af: 1) at forsyningspligtselskaberne altid er sikret dækning af nød-

vendige omkostninger under effektiv drift – herunder dækning af høje 

gasindkøbsomkostninger i forhold til det øvrige marked som følge af en 

uheldig indkøbsstrategi, og 2) at markedet for salg af gas til private slut-

brugere i reguleringsårene 2007-2011 var karakteriseret ved meget få lever-

andørskifte og dermed minimal konkurrence.
23

 

 

111. Sekretariatet finder overordnet, at en rimelig overskudsgrad for de 

forsyningspligtige naturgasselskaber bør fastsættes lavt i forhold til de årlige 

median-værdier af den gennemsnitlige overskudsgrad for private danske 

byerhverv i figur 5, idet der er en meget beskeden driftsrisiko i det 

forsyningspligtige gasselskab sammenlignet med de selskaber/bran-

chegrupper, der indgår i overskudsgrads-statistikken. Sekretariatet vurderer 

først og fremmest, at forsyningspligtselskaberne har krav på et overskud, og 

den rimelige overskudsgrad minimum skal 1 pct. Modsat mener sekre-

tariatet ikke, at den rimelige overskudsgrad kan overstige 1/3 af den 

gennemsnitlige median-værdi i perioden 2000 – 2010, hvilket giver 1,39 

pct. Derudover har sekretariatet taget til efterretning, at alle tre forsynings-

pligtige naturgasselskaber pointerer, at den hidtidige foreslåede overskuds-

grad på 1 pct. er sat for lav.  Endelig finder sekretariatet, at den rimelige 

overskudsgrad bør være konstant i perioden 2007-2011, eftersom variation-

en i forsyningspligtselskabernes driftsrisiko som følge af ændringer i den 

generelle økonomiske konjunktur er minimal.    

 
Figur 5: Median-værdien af den gennemsnitlige overskudsgrad for private 

byerhverv fordelt på 94 branchegrupper i Danmark i perioden 2000-2010 

 
Kilde: Danmarks statistik; tabelreference REGN1A. 

Note: Se note 1 og note 2 til figur 4. 

                                                           
23

 Siden 1. januar 2004 har alle gasforbrugere på det danske gasmarked haft ret til frit at 

vælge gasleverandør. Ultimo 2011 – dvs. 7 år efter markedsåbningen – har omkring 12 pct. 

(1 – 342.758/389.400) af småkunderne, der primært består af husholdninger, benyttet sig af 

muligheden for at skifte leverandør. Hvis der ses bort fra de 18.631 forsyningspligtkunder i 

Naturgas Fyn Forsyning A/S, der i 2006 blev overført til det koncernforbundne handelssel-

skab via en direct mail kampagne, har kun omkring 7 pct. af småkunderne benyttet sig af 

muligheden for at skifte leverandør ultimo 2011. 
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112. Sekretariatet finder således overordnet, at en rimelig overskudsgrad bør 

ligge i intervallet mellem 1 pct. og 1,39 pct., hvor værdien bør ligge tættere 

på 1,39 pct. end 1 pct., da sekretariatet har taget selskabernes kritik af den 

hidtidige foreslåede overskudsgrad til efterretning.  På baggrund af oven-

stående skønner sekretariatet, at en rimelig overskudsgrad tilhørende et 

gennem-snitligt effektivt forsyningspligtigt naturgasselskab i perioden 

2007-2011 bør udgøre 1,25 pct.   

 

Korrektion af 2007-modellen foruden Energiklagenævnets be-

mærkninger: Behandling af skat 

 

113. Sekretariatet foreslår, at elementet ”skat” ligeledes inddrages i grund-

laget for skønnet af det rimelige overskud. Sekretariatet finder, at denne 

skattekorrektion bør foretages på baggrund af dokumenterede skattebeta-

linger – herunder indgår også skatteindtægter/skatteudgifter fra sambeskat-

ningsordninger. I indstilling til afgørelse fastsættes således et rimeligt over-

skud før skat, der indeholder omkostninger til (indtægter fra) dokumenter-

ede skattebetalinger. 

 

114. Denne ændring af det hidtidige grundlag for reguleringen er ikke en 

direkte følge af Energiklagenævnets afgørelse, men sekretariatet vurderer 

imidlertid, at ændringen vil sikre et mere robust grundlag for efterregu-

lerings-afgørelserne. 

 

 

 

Tilkendegivelse 
 

115. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegiver 

Energitilsynet følgende: 

 

- At de metoder og principper, der fremgår i dette notat, fastlægger 

grundlaget for efterreguleringen af de forsyningspligtige naturgas-

selskaber for årene 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011. 

 

 

Bemyndigelse 
 
116. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering giver Energi-

tilsynet følgende bemyndigelse: 

 

- At sekretariatet for Energitilsynet kan træffe konkrete afgørelser om 

efterregulering af de forsyningspligtige naturgasselskaber for årene 

2007, 2008, 2009, 2010 og 2011 under anvendelse af de ovenfor 

beskrevne metoder og principper. 

 
 


