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Høringssvar – HNG’s/Midt-Nords anmodning om forhøjelse af omkost-
ningsrammen for 2008 

Energitilsynet har ved mail af 19. august 2009 sendt udkast til afgørelse på 
HNG’s/Midt-Nords anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostnings-
rammen for 2008 med i alt 0,9 mio. kr. HNG’s/Midt-Nords anmodning om forhø-
jelse af omkostningsrammen for 2008 er sket ved mail af 1. juli 2009, og anmod-
ningen vedrører selskabernes direkte meromkostninger til to forhold krævet af 
Energitilsynet. Disse to forhold er overvågningsprogrammet og adskillelse af 
selskabernes kundeblad - herunder særskilt udsendelse heraf, således at distribu-
tionselementerne og forsyningselementerne ikke behandles i samme kundeblad 
og ikke distribueres i samme kuvert, uanset dette sker til kunder, der både er kun-
de i HNG’s og Midt-Nords distributionsselskaber og selskabernes i fællesskab 
ejede forsyningsselskaber.

Af udkastet til Energitilsynets afgørelse fremgår, at der er tale om en principiel 
afgørelse, idet det er første gang Energitilsynet har modtaget en sådan anmodning
om forhøjelse af de fastsatte omkostningsrammer.

Energitilsynets sekretariat vurderer, at anmodningen om godkendelse af en udvi-
delse af omkostninger på 0,9 mio. kr. ikke er en væsentlig forøgelse af 
HNG’s/Midt-Nords omkostninger, og sekretariatet indstiller på denne baggrund, 
at anmodningen ikke kan godkendes.

Som en præmis for at nå frem til denne indstilling lægger Energitilsynets sekreta-
riat til grund, at meromkostninger på 0,9 mio. kr. udgør en mindre afvigelse i 
forhold til HNG’s/Midt-Nords samlede omkostninger på 269,7 mio. kr.

HNG/Midt-Nord finder, at valget af denne præmis er forkert.

Efter HNG’s/Midt-Nords opfattelse indebærer indtægtsrammebekendtgørelsen § 
18, at væsentligheden af en omkostningsændring skal ses i forhold til den betyd-
ning (væsentlighed) omkostningsændringen har for HNG og Midt-Nord. I den 
forbindelse er det relevant at inddrage indtægtsrammebekendtgørelsens bestem-
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melser om behandling af tab og ekstraordinære effektiviseringsgevinster i et na-
turgasdistributionsselskab.

Bestemmelserne indebærer, at et naturgasdistributionsselskab ikke kan få forren-
tet selskabskapitalen, medmindre det pågældende distributionsselskab opnår en 
ekstraordinær effektiviseringsgevinst. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster 
kan kun opnås i det omfang omkostningerne i et givet år realiseres lavere end de 
rammer for omkostninger, som fastsættes af Energitilsynet for det pågældende år.

Naturgasdistributionsselskabernes omkostningsrammer er fastsat på baggrund af 
selskabernes omkostninger og aktiviteter i 2004.

Alt andet lige indebærer dette, at en enhver ny udgiftskrævende aktivitet, herun-
der nye krav fra Energitilsynet, vil indebære en overskridelse af de fastlagte om-
kostningsrammer, hvor overskridelsen fuldt ud skal bæres af selskabernes egen-
kapital, i det omfang Energitilsynet ikke godkender en forhøjelse af omkostnings-
rammen til dækning af udgifterne til denne aktivitet.

Dette indebærer i den konkrete situation, hvor HNG’s/Midt-Nords omkostninger 
er forøget med 0,9 mio. kr. som følge af opfyldelse af nye krav fra Energitilsynet,
at HNG/Midt-Nord vil overskride de af Energitilsynet fastsatte omkostningsram-
mer med et tilsvarende beløb, såfremt HNG og Midt-Nord uden opfyldelse af 
disse nye krav netop udfylder de fastsatte omkostningsrammer.

Ud over at HNG/Midt-Nord begrundet i ovenstående finder en meromkostning på 
0,9 mio. kr. væsentlig, er HNG/Midt-Nord enig i, at afgørelsen også har et princi-
pielt perspektiv. 

Dette skal bl.a. ses i lyset af, at de to krav, som Energitilsynet har krævet opfyldt 
angående overvågningsprogrammet og adskillelse af selskabernes kundeblad, 
begge har sit udspring i retningslinjer og anbefalinger udarbejdet af de europæi-
ske regulatorer ERGEG. Blandt ERGEG’s retningslinjer og anbefalinger er der 
flere endnu mere vidtgående og endnu mere omkostningskrævende. Uanset disse 
måtte blive bragt i anvendelse af Energitilsynet i små eller store skiver, er det 
HNG’s/Midt-Nords opfattelse, at omkostningerne for selskaberne forbundet her-
med skal kunne indregnes i priserne til kunderne og ikke dækkes af selskabernes 
egenkapital.

Med venlig hilsen

Kristian Pallesen




