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Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselska-
berne 2010-2013 

Resumé 
1. Energitilsynet skal fastsætte indtægtsrammer for gasdistributionsselska-
berne for perioden 2010-2013. Fastsættelsen af disse beskrives i dette notats 
afsnit 1-5, samt tilhørende bilag. 

2. Indtægtsrammerne indeholder fire delelementer – omkostningsrammer, 
forrentning af nettogæld, forrentning af nyinvesteringer og § 13-
omkostninger.  

3. Der fastsættes en omkostningsramme, som dækker selskabernes drifts-
omkostninger og afskrivninger på investeringer foretaget efter den 1. januar 
2005. 

4. Denne omkostningsramme fastsættes for hvert enkelt af selskaberne 
med udgangspunkt i enten de gennemsnitlige driftsomkostninger for perio-
den 2005-2008 eller de udmeldte omkostningsrammer for 2009.  

5. Et vigtigt element i fastsættelsen af omkostningsrammen er bestemmel-
sen af et effektiviseringskrav. Omkostningsrammen reduceres med det fast-
satte effektiviseringskrav inden denne indregnes i indtægtsrammerne. 

6.  Det samlede effektiviseringskrav fastsættes som et generelt effektivise-
ringskrav på baggrund af den generelle produktivitetsudvikling i samfundet 
og et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på baggrund af benchmarking af 
selskaberne.  

7. Til fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav for reguleringspe-
rioden 2010-2013 anvendes et mål for den private sektors produktivitetsud-
vikling. Produktivitetsudviklingen for den nærmeste 15-års periode anven-
des som approksimation for produktivitetsudviklingen de næste fire år. 

8. Uanset gasdistributionsselskabernes tidligere produktivitetsudvikling 
kan det forventes, at selskaberne kan effektivisere deres omkostninger i 
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fremtiden, som det også er tilfældet for selskaber i de øvrige brancher i øko-
nomien. På denne baggrund fastsættes det generelle effektiviseringskrav, 
som udtryk for selskabernes fremtidige effektiviseringspotentiale. 

9. Produktivitetsudviklingen i den markedsmæssige økonomi i alt fra 
1993-2007 udgør 0,62 %. Det er derfor sekretariatets vurdering, at det gene-
relle effektiviseringskrav for distributionsselskaberne bør fastsættes til 0,6 
% (afrundet). 

10. Fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav sker ved 
benchmarking af selskabernes driftsomkostninger for 2008 i den såkaldte 
netvolumenmodel.  

11. I benchmarken tildeles DONG Gas Distribution A/S indekstallet 100 
hvilket betyder, at selskabet er benchmarkens mest omkostningseffektive 
selskab. HNG/Midt-Nord I/S tildeles indekstallet 98 og Naturgas Fyn Di-
stribution tildeles indekstallet 94. 

12. Sekretariatet finder det rimeligt, at de mindre effektive selskaber skal 
indhente deres effektiviseringspotentiale, hhv. 2 % for HNG/Midt-Nord og 
6 % for Naturgas Fyn Distribution A/S, på 10 år. 

13. På baggrund af ovenstående vurderer sekretariatet, at HNG/Midt-Nord 
I/S bør pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på 0,15 % årligt 
for perioden 2010-2013. Ligeledes bør Naturgas Fyn Distribution pålægges 
et krav på 0,60 % i samme periode..  

14. DONG Gas Distribution A/S er benchmarkens mest omkostningseffek-
tive selskab og det er derfor sekretariatets vurdering, at selskabet ikke bør 
pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav. 

15. Det endelige årlige effektiviseringskrav fastsættes således til 0,6 % for 
DONG Gas Distribution A/S, 0,75 % for HNG/Midt-Nord I/S og 1,20 % for 
Naturgas Fyn Distribution A/S. 

16. For så vidt angår forrentningssatsen for nettogæld, fastsættes denne som 
en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for 
fremmedkapital i det enkelte selskab. 

17. For reguleringsperioden 2006-2009 anvendte Energitilsynet en rente-
fastsættelsesmodel bestående af en portefølje af lån med forskellige optagel-
sestidspunkter. Sekretariatet vurderer, at denne rentefastsættelsesmodel med 
fordel kan videreføres. 

18. Den risikofri rente fastsættes således for 2010 som et gennemsnit af 5-
årige swap-referencerenter fra årene 2005-2009, hvilket giver en rentesats 
på 4,05 %. 
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19. Kreditrisikotillæggene skal fastsættes som individuelle tillæg for sel-
skaberne, i det omfang selskabernes risikoforhold er forskellige.  I denne 
sammenhæng er kommunegarantien særligt relevant. Kommunegarantien 
medfører, at selskaberne kan opnå en meget høj kreditværdighed. 

20. Det er i dag kun HNG/Midt-Nord I/S der fortsat kan optage lån med 
kommunegaranti og selskaberne kan derfor også forventes, at opnå et væ-
sentligt lavere kreditrisikotillæg end DONG Gas Distribution A/S og Natur-
gas Fyn Distribution A/S. 

21. På baggrund af låneoplysninger anmeldt af selskaberne, er det sekreta-
riatets vurdering, at kreditrisikotillæggene for reguleringsperioden 2010-
2013 bør fastsættes til 0,40 % for HNG/Midt-Nord I/S og 1,70 % for DONG 
Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution A/S. 

22. For reguleringsperiodens første år 2010 fastsættes rentesatsen for netto-
gæld således til 4,45 % for HNG/Midt-Nord I/S og 5,75 % for DONG Gas 
Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution A/S. 

23. Rentesatsen for nye aktiver og nettoomsætningsformuen fastsættes for 
det enkelte selskab ved anvendelse af almindelige, anerkendte økonomiske 
metoder. Sekretariatet har bl.a. anvendt nedenstående tre kriterier i valget af 
risikofri rente. 

• Rentefastsættelsesmodellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed 
stabile indtægtsrammer og tariffer. 

• Rentefastsættelsesmodellen giver ikke mulighed for eller kun begrænset 
mulighed for rentearbitrage. 

• Rentefastsættelsesmodellen er administrativ enkel, forudsigelig og gen-
nemskuelig for selskaber og Energitilsynet. 

 
24. Det er sekretariatets vurdering, at rentesatsen for nye aktiver og netto-
omsætningsformuen bør fastsættes som en 4-årig swaprente, der er fastlagt 
for hele reguleringsperioden. For kreditrisikotillægget anvendes samme til-
læg som ved rentesatsen for nettogælden. 

25. På baggrund af sekretariatets vurderinger kan WACC’en for regule-
ringsperioden 2010-2013 fastsættes til 6,05 % for DONG Gas Distribution 
A/S, 4,67 % for HNG/Midt-Nord I/S og 5,58 % for Naturgas Fyn Distribu-
tion A/S. 

26. Forrentningsgrundlaget for ovenstående rentesatser består både af vær-
dien af nye aktiver og nettoomsætningsformuen. Førstnævnte anmeldes af 
selskaberne hvorimod nettoomsætningsformuen fastsættes af Energitilsynet. 

27. For reguleringsperioden 2006-2009 besluttede Energitilsynet, at netto-
omsætningsformuen skulle fastsættes som 1/6 af de samlede indtægtsram-
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mer. Sekretariatet vurderer, at denne metode med fordel kan videreføres for 
reguleringsperioden 2010-2013. 

28. Som det sidste element af indtægtsrammen fastsættes et beløb til dæk-
ning af § 13-omkostninger med udgangspunkt i selskaberne anmeldte bud-
getterede omkostninger. § 13-omkostningerne udgøres bl.a. af omkostninger 
ved myndighedsbetjening og nettab. 

29. Det skal nævnes, at en række parametre i fastsættelsen af indtægtsram-
merne er budgetterede eller forudsatte værdier. Det gælder for prisudviklin-
gen, renteudviklingen samt de budgetterede nyinvesteringer og § 13-
omkostninger. 

30. Således vil udmeldte indtægtsrammer være foreløbige, mens de faktiske 
indtægtsrammer for et reguleringsår først endeligt kan fastsættes året efter 
udløbet af det pågældende reguleringsår.  
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Afgørelse 
31. Energitilsynet vedtog at anvende følgende rentesatser og udmelde føl-
gende indtægtsrammer for perioden 2010-2013:  

• Rentesatser for nettogæld m.v. med en risikofri rente på 4,05 %, svaren-
de til et gennemsnit af 5-årige swaprenter over 5 år, samt et risikotillæg 
på mellem 0,4 % og 1,7 %, jf. tabel 1, i medfør af § 10, stk. 4-5 i IR 
BEK. 

• Rentesatser for nye aktiver og en nødvendig nettoomsætningsformue 
med en risikofri rente på 3,13 %, svarende til en 4-årig swaprente for 
marts til august 2009, jf. tabel 2, i medfør af § 12, stk. 1 i IR BEK. 

• Effektiviseringskrav for selskaberne på mellem 0,6 % og 1,2 % på bag-
grund af den generelle produktivitetsudvikling og benchmarking af sel-
skaberne, jf. tabel 3, i medfør af § 15, stk. 1 i IR BEK. 

• Indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne for perioden 2010-
2013, jf. tabel 4-6, i medfør af § 3, stk. 1 i IR BEK. 

 
 
Tabel 1. Rentesatser vedr. nettogæld m.v., 2010: 
Pct. DONG Gas 

Distribution 
A/S 

HNG/MN I/S Naturgas Fyn 
A/S 

Reference 

Risikofri rente 4,05 % 4,05 % 4,05 % Pkt. 130 
+Kreditrisikotillæg 1,70 % 0,40 % 1,70 % Pkt. 143 og 

146 
=Samlet fremmedkapi-
talrente 

5,75 % 4,45 % 5,75 %  

 
Tabel 2. Rentesatser vedr. nye aktiver og nødvendig nettoomsætningsfor-
mue, 2010-2013: 
Pct. DONG Gas 

Distribution 
A/S 

HNG/MN I/S Naturgas Fyn 
A/S 

Reference 

Risikofri rente,  
4-årig swap 

3,13 % 3,13 % 3,13 % Bilag 3, pkt. 27 

+Kreditrisikotillæg 1,70 % 0,40 % 1,70 % Pkt. 143 og 
146 

=Samlet fremmedkapi-
talrente 

4,83 % 3,53 % 4,83 %  

Egenkapitalrente 8,90 % 7,33 % 7,33 % Bilag 3, pkt. 60 
WACC  6,05 % 4,67 % 5,58 % Pkt. 183 
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Tabel 3. Effektiviseringskrav 2010-2013: 
 DONG Gas 

Distribution 
A/S 

HNG/Midt-
Nord I/S 

Naturgas 
Fyn Distri-
bution A/S 

Reference 

Selskabsspecifikt effektivise-
ringskrav angivet i pct. af 
omkostningsrammen pr. år.  

0 % 0,15 % 0,6 % Bilag 1, 
pkt. 81, 

82 og 85 
Generelt effektiviseringskrav 
angivet i pct. af omkost-
ningsrammen pr. år. 

0,6 % 0,6 % 0,6 % Bilag 1, 
pkt. 35 

Samlet effektiviseringskrav 
i pct. af omkostningsram-
men pr. år. 

0,6 % 0,75 % 1,20 % Pkt. 104 

 
Tabel 4. Indtægtsrammer for DONG Gas Distribution A/S, 2010-13: 
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Refe-

rence 
Effektivitetsreguleret omkostningsramme 137,205 144,760 151,613 158,780 Pkt. 108 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 321,834 322,343 322,882 323,451 Pkt. 172 

+ Forrentning af nettoomsætningsformue og 
materielle anlægsaktiver 

18,405 18,502 18,602 18,697 Pkt. 195 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 49,599 50,999 53,472 55,023 Pkt. 207 

Indtægtsramme 527,044 536,604 546,569 555,951  

 
Tabel 5. Indtægtsrammer for HNG/MN I/S, 2010-13: 
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Refe-

rence 
Effektivitetsreguleret omkostningsramme 272,163 280,420 294,578 308,566 Pkt. 109 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 684,238 621,788 623,264 624,806 Pkt. 172 

+ Forrentning af nettoomsætningsformue 
og materielle anlægsaktiver 

32,987 32,579 32,722 32,866 Pkt. 195 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 90,602 92,822 95,441 98,145 Pkt. 208 

Indtægtsramme 1.079,989 1.027,609 1.046,006 1.064,382  

 
Tabel 6. Indtægtsrammer for Naturgas Fyn A/S, 2010-13: 
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Refe-

rence 
Effektivitetsreguleret omkostningsramme 40,762 42,453 44,228 46,090 Pkt. 110 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 78,213 78,333 78,460 72,087 Pkt. 172 

+ Forrentning af nettoomsætningsformue og 
materielle anlægsaktiver 

3,668 3,703 3,740 3,718 Pkt. 195 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 42,386 44,328 46,366 48,505 Pkt. 209 

Indtægtsramme 165,029 168,817 172,794 170,400  
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Sagsfremstilling 
32. Distributionsselskaberne har et naturligt monopol på transport af gas i 
hver deres geografiske område. Markedet for distribution af gas er derfor 
ikke konkurrencepræget og der skabes ikke naturlige incitamenter til effek-
tivisering gennem konkurrence mellem selskaberne. På denne baggrund er 
selskaberne underlagt offentlig regulering og selskaberne har siden 1. januar 
2005 været underlagt en indtægtsrammeregulering. 

33. Indtægtsrammerne fastsættes med henblik på dækning af driftsomkost-
ninger, afskrivninger og forrentning ved en effektiv drift af selskaberne. 
Udmeldingen af indtægtsrammerne forudsætter bl.a. fastsættelse af relevan-
te rentesatser, modelparametre og effektiviseringskrav. 

34. I henhold til § 4, stk. 3 i IR BEK skal Energitilsynet udmelde indtægts-
rammerne senest den 15. september. Sekretariatet har indgået i en dialog 
med gasdistributionsselskaberne og Energistyrelsen omkring udsættelse af 
udmeldingsfristen. Dette har resulteret i en dispensation således, at udmel-
ding af indtægtsrammer først skal ske senest den 30. september.  

35. Sekretariatet har løbende været i dialog med selskaberne i forbindelse 
med indhentning af nødvendig information til fastsættelsen af indtægtsram-
merne. Der er desuden blevet afholdt møder den 31. marts og 23. juni med 
det formål, at diskutere ændringer i benchmarkmodellen og skabe overens-
stemmelse i selskabernes opgørelsesmetoder.  

36. I denne sammenhæng har selskaberne skulle indsende en revisorpåteg-
ning sammen med oplysningerne til brug for benchmarken. På nuværende 
tidspunkt har HNG/Midt-Nord I/S og Naturgas Fyn Distribution A/S et ude-
stående i form af denne revisorpåtegning. Benchmarken og effektiviserings-
kravet er således fastsat med forbehold for eventuelle ændringer som følge 
af revisorernes bemærkninger. 

37. I det følgende beskrives først lovgrundlaget for fastsættelsen af ind-
tægtsrammer for gasdistributionsselskaberne. Herefter følger vurderingsaf-
snittet hvor indtægtsrammernes enkelte elementer grundigt gennemgås. En-
deligt indeholder notatet tre bilag. Bilag 1 beskriver benchmarken og fast-
sættelsen af selskabernes effektiviseringskrav. I bilag 2 fastsættes selskaber-
nes kreditrisikotillæg og dette indeholder derfor fortrolige låneoplysninger. 
Bilag 3 beskriver fastsættelse af WACC’en og de underliggende parametre. 
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Lovgrundlag 
38. I henhold til bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2005 ”Bekendtgørelse 
om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber-
ne”, skal Energitilsynet udmelde indtægtsrammer for reguleringsperioden 
2010-2013. 

39. Bekendtgørelsen (i det følgende benævnt IR BEK) har hjemmel i natur-
gasforsyningslovens § 37, stk. 3, § 37 a, stk. 2 og 5, § 50, stk. 1 og § 54, 
hvor det fremgår, at ministeren fastsætter regler om fastsættelse af indtægts-
rammer for distributionsselskaberne. 

40. Indtægtsrammerne består af fire delkomponenter, jf. § 6, stk. 1. 

• En omkostningsramme til dækning af driftsomkostninger og omkostnin-
ger til afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 
1, januar 2005. 

• Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld 

• Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005 

• Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter, jf. 
§ 13. 

Omkostningsrammen 

41. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning 
af driftsomkostninger, fastsættes som selskabets gennemsnitlige, årlige 
driftsomkostninger i de tre første år af den foregående periode og det fjerde 
år af reguleringsperioden forud for den foregående reguleringsperiode, jf. § 
7, stk. 1. 

42. For reguleringsperioden 2010-2013 fastsættes denne del af omkost-
ningsrammen således som selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkost-
ninger i perioden 2005-2008. 

43. Bekendtgørelsens § 7, stk. 4 fastlægger dog en øvre grænse for det be-
løb der kan indregnes i omkostningsrammen til dækning af driftsomkostnin-
ger. Dette beløb kan ikke overstige det effektivitetsregulerede beløb der er 
indregnet i omkostningsrammen for det fjerde år i den foregående periode. 

44. Omkostningsrammen for perioden 2010-2013 fastsættes således på 
baggrund af selskabernes realiserede gennemsnitlige driftsomkostninger i 
perioden 2005-2008, medmindre disse overstiger det effektivitetsregulerede 
beløb fastsat for 2009. Den øvre grænse for beløbet der indregnes i omkost-
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ningsrammen betyder, at evt. høje driftsomkostninger i den foregående peri-
ode ikke indregnes i omkostningsrammen for den efterfølgende periode.  

45. Inden ovenstående del af omkostningsrammen indregnes i indtægts-
rammen korrigeres den for pris- og lønudviklingen, jf. § 7, stk. 5. 

46. Den resterende del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik 
på dækning af omkostninger til afskrivninger, fastsættes som de budgettere-
de årlige afskrivninger på aktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005, 
jf. § 7, stk. 5. 

47. Det bemærkes, at der efter hvert kalenderår foretages efterregulering af 
indtægtsrammen vedr. de budgetterede afskrivninger i forhold til de faktisk 
afholdte investeringer, jf. bekendtgørelsens kapitel 5. 

48. Inden den samlede omkostningsramme indregnes i indtægtsrammen re-
duceres den med det beløb, som udmønter effektiviseringskravet efter § 15, 
jf. § 7, stk. 7. 

49. Effektiviseringskravet består af et individuelt krav til det enkelte sel-
skab fastsat af Energitilsynet under hensyn til det enkelte selskabs effektivi-
seringspotentiale og under hensyntagen til forsyningssikkerheden, jf. § 15, 
stk. 1. 

50. Beregningen af det enkelte selskabs effektviseringspotentiale sker på 
baggrund af en sammenligning (benchmarking) af selskabernes driftsom-
kostninger i den foregående reguleringsperiode, jf. § 15, stk. 2. For forrige 
reguleringsperiode anvendte Energitilsynet den såkaldte Netvolumenmodel 
ved fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav. 

51. Ved fastsættelse af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale kan 
Energitilsynet endvidere inddrage sammenligninger med udenlandske na-
turgasdistributionsselskaber samt produktivitetsudviklingen i andre sektorer, 
jf. § 15, stk. 6. I forrige reguleringsperiode fastsatte Energitilsynet det gene-
relle effektiviseringskrav på baggrund af produktivitetsudviklingen i andre 
sektorer. 

52. Energitilsynet skal offentliggøre den metode, som anvendes ved bereg-
ning af selskabernes effektiviseringspotentiale samt de væsentligste forud-
sætninger og vurderinger, som ligger til grund for fastsættelsen af de indivi-
duelle effektiviseringskrav, jf. § 16. 

Forrentning og afdrag af nettogæld 

53. Indtægtsrammen indeholder efter § 6, stk. 1, nr. 2 et beløb til forrent-
ning og afdrag på nettogæld samt forrentning og regenerering af indskuds-
kapital pr. den 31. december 2004.  



10/41 

54. Dette beløb beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, hen-
sættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige 
åbningsbalance. Selskaberne anmelder løbetiden på annuiteten, jf. § 10, stk. 
2. 

55. Energitilsynet fastsætter rentesatsen, der anvendes ved beregning af an-
nuiteten. Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente 
samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det 
enkelte selskab, jf. § 10, stk. 4. 

56. Uanset bestemmelsen i § 10, stk. 4 fastsættes rentesatsen for den del af 
gælden, der er omfattet af fastrenteaftaler indgået mellem staten og hen-
holdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S for 
perioden 2006 til 2010 i overensstemmelse med disse aftaler, jf. § 10, stk. 5. 

57. For perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 reduce-
res annuiteten dog med et beløb svarende til den del af annuiteten, der med-
går til forrentning af indskudskapitalen, jf. § 10, stk. 8. 

Forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005 

58. I indtægtsrammen indregnes i henhold til § 11, stk. 1 forrentningen af 
værdien af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 1. januar 2005 ul-
timo det sidste år i den foregående reguleringsperiode, tillagt en nødvendig 
nettoomsætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteter. 

59. Energitilsynet fastsætter størrelsen af den nødvendige nettoomsætnings-
formue og offentliggør samtidigt det beslutningsgrundlag, der er anvendt 
herved, jf. § 11, stk. 2. 

60. Forrentningsgrundlaget fastsættes jf. § 11, stk. 3 foreløbigt på grundlag 
af de materielle anlægsaktivers værdi ultimo det tredje år i den foregående 
reguleringsperiode, dvs. 2008. Ved korrektionen af indtægtsrammer efter 
kapitel 5 korrigeres forrentningen som følge af ændringer i forrentnings-
grundlaget i det fjerde år af den foregående reguleringsperiode. 

61. Forrentningssatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri 
rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det en-
kelte selskab. Ved fastsættelse af forrentningssatsen forudsættes en egenka-
pitalandel på 30 pct., jf. § 12, stk. 1. 

62. På baggrund af ovenstående paragraf har Energitilsynet ved sidste regu-
leringsperiode fundet det naturligt, at fastsætte forrentningssatsen efter en 
WACC-model. WACC’en (Weighted Average Cost of Capital) udtrykker de 
gennemsnitlige kapitalomkostninger til egenkapital og fremmedkapital i sel-
skaberne. 
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§ 13 omkostninger 

63. Indtægtsrammens sidste delkomponent er de omkostninger, som sel-
skaberne i 2010-2013 budgetterer at afholde i henhold til § 13, stk. 1. Det 
drejer sig om omkostninger ved myndighedsbetjening og nettab, samt de 
omkostninger, som selskaberne er pålagt i henhold til lov om gasinstallatio-
ner i forbindelse med vand- og afløbsledninger. 

64. Det bemærkes, at der efter hvert kalenderår foretages en efterregulering 
af indtægtsrammen vedr. de budgetterede § 13-omkostninger i forhold til de 
faktisk afholdte § 13-omkostninger, jf. bekendtgørelsens kapitel 5. 

65. Udover bekendtgørelsen har Energitilsynet og Energiklagenævnet truf-
fet afgørelser, der har relevans for fastsættelsen af indtægtsrammer for gas-
distributionsselskaberne. 

Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2005, ”Princi pper for fast-
sættelse af nettoomsætningsformue” 

66. I afgørelsen af 27. juni 2005 besluttede Energitilsynet, at nettoomsæt-
ningsformuen samlet burde udgøre 60 dages indtægter/udgifter svarende til 
1/6 af året indtægtsramme. 

67. Det er imidlertid ikke muligt at opgøre indtægtsrammens størrelse før 
end størrelsen op nettoomsætningsformuen foreligger. Energitilsynet fandt 
derfor, at nettoomsætningsformuen konkret skulle opgøres som 1/6 af ind-
tægtsrammen opgjort ekskl. forrentning af nettoomsætningsformue men til-
lagt en andel, der ville afhænge af den endelige forrentningssats og som sik-
rede, at nettoomsætningsformuen reelt blev beregnet som 1/6 af den samle-
de indtægtsramme1. 

Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2006, ”Formand safgørelse 
vedr. indtægtsrammer for naturgasdistributionsselsk aber år 
2006-2009 – udstrækning af effektiviseringskrav til  at omfatte 
afskrivninger på nyinvesteringer” 

68. I forhold til afgørelsen af 31. oktober 2005 drøftede Energitilsynet hen-
sigtsmæssigheden af at udstrække effektiviseringskravet til at omfatte af-
skrivninger på nyinvesteringer. Imidlertid foreskriver bekendtgørelsen, at 
effektiviseringskravet skal pålægges hele omkostningsrammen, der består af 
såvel driftsomkostninger og afskrivninger på nyinvesteringer. 

                                                 
1 Da nettoomsætningsformuen (N) vurderes, at skulle udgøre 1/6 af indtægtsrammen (I) fås: 

( ) ( )fINNfININ −=⇒×+=⇒= 6ˆ6ˆ6 , hvor Î er defineret som indtægts-

rammen eksklusiv forrentning af nettoomsætningsformuen og f er forrentningssatsen. 
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69. Energistyrelsen har dog efterfølgende skriftligt meddelt Energitilsynet, 
at såfremt Energitilsynet alene benchmarker på driftsomkostningerne og 
undlader at inddrage investeringer (efter § 15, stk. 5) i beregningen af sel-
skabernes effektivitet, åbner bekendtgørelsesteksten mulighed for, at undla-
de at pålægge afskrivninger på nyinvesteringer et effektiviseringskrav. 

70. På baggrund af Energistyrelsens tilkendegivelse valgte Energitilsynet, 
at frafalde effektiviseringskravet på afskrivninger for nyinvesteringer. 

Energiklagenævnets afgørelse af 7. januar 2008 og 1 1. marts 
2008 om forrentning af indskudskapital 

71. Ved klagenævnets afgørelser blev det fastslået, at selskabernes ind-
skudskapital må anses for at være forrentet i årene fra stiftelsen til 1. januar 
2005. Dette betyder konkret, at åbningsbalancerne er blevet korrigeret i 
overensstemmelse med klagenævnets afgørelser.  

Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2008 om e ffektivise-
ringskrav og indtægtsrammer for DONG Gas Distributi on A/S, 
Naturgas Fyn A/S og HNG/Midt-Nord for perioden 2006 -09 

72. I afgørelsen af 31. oktober 2005 vedrørende effektiviseringskrav og 
indtægtsrammer for perioden 2006-2009 fandt Energitilsynet, at selskaber-
nes effektiviseringskrav hensigtsmæssigt kunne fastsættes som et generelt 
effektiviseringskrav tillagt et selskabsspecifikt effektiviseringskrav. 

73. Det generelle effektiviseringskrav blev fastsat på baggrund af sammen-
ligninger med produktivitetsudviklingen i andre sektorer. Det selskabsspeci-
fikke effektiviseringskrav blev fastsat på baggrund af en benchmark af sel-
skabernes driftsomkostninger. 

74. Selskaberne påklagede bl.a. indregningen af et generelt effektivise-
ringskrav i fastsættelsen af selskabernes samlede effektiviseringskrav. Ener-
giklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse af 31. oktober mht. ind-
regningen af et generelt effektiviseringskrav. 
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Begrundelse 
75. Fastsættelsen af indtægtsrammerne er i det nedenstående opdelt i fire 
kapitler, som gennemgår indtægtsrammerne’s fire delelementer - omkost-
ningsrammer, forrentning og afdrag af nettogæld m.v., forrentning af aktiver 
idriftsat efter den 1. januar 2005 og en nødvendig nettoomsætningsformue, 
samt § 13-omkostninger. Endeligt kommer der til sidst et afsnit, der samler 
resultaterne til indtægtsrammerne for 2010-2013. 

1. Omkostningsrammer 2010-2013 
76. Indtægtsrammerne for naturgasdistributionsselskaberne indeholder som 
ét af flere elementer en omkostningsramme, der fastsættes med henblik på 
dækning af afskrivninger af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 1. 
januar 2005 samt driftsomkostninger bortset fra finansielle udgifter. 

77. Omkostningsrammen indeholder to elementer – fastsættelse af et beløb 
til dækning af driftsomkostninger og fastsættelse af et beløb til dækning af 
omkostninger til afskrivninger. 

78. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning 
af driftsomkostninger, fastsættes på baggrund af selskabets gennemsnitlige, 
årlige driftsomkostninger i perioden 2005-2008. 

79. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 7, stk. 4 fastsætter dog en øvre 
grænse for det beløb der kan indregnes i omkostningsrammen efter § 7, stk. 
1. Såfremt de gennemsnitlige driftsomkostninger i perioden 2005-2008 
overstiger det effektivitetsregulerede beløb til dækning af driftsomkostnin-
ger i omkostningsrammen for 2009, skal sidstnævnte beløb anvendes som 
udgangspunkt for omkostningsrammen for reguleringsperioden 2010-2013. 

80. I henhold til § 7, stk. 4 i IR BEK og afgørelsen af 31. oktober 2005 fast-
sættes den øvre grænse for driftsomkostninger for perioden 2010-2013, før 
pris- og lønkorrektion samt effektiviseringskrav, til 118,933 mio. kr. for 
DONG Gas Distribution A/S, 205,381 mio. kr. for HNG/Midt-Nord I/S og 
36,951 mio. kr. for Naturgas Fyn Distribution A/S, jf. tabel 7. 

Tabel 7. Effektivitetsreguleret beløb til dækning af driftsomkostninger 2009: 
Mio. kr. DONG Gas 

Distribution 
A/S 

HNG/MN I/S Naturgas Fyn 
A/S 

Effektivitetsreguleret beløb2  118,933 205,381 36,591 

                                                 
2 De effektivitetsregulerede driftsomkostninger fremkommer som driftsomkostninger i alt 
for 2009 fratrukket effektiviseringskravet, jf. afgørelsen af 31. oktober 2005 pkt. 48-50. 
F.eks. er beløbet fremkommet ved at fratrække 1,5 % fra 120,744 mio. kr. for DONG, 1,5 
% fra 208,509 mio. kr. for HNG/Midt-Nord og 2,5 % fra 37,529 mio. kr. for Naturgas Fyn 
Distribution. 
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81. Det bemærkes, at ovenstående beløb alene udgør en foreløbig grænse. 
Værdien fastsættes først endeligt i 2010 med udmeldingen af korrigerede 
omkostningsrammer for 2009. Ved fastsættelsen af de korrigerede omkost-
ningsrammer for 2009 anvendes samme metode som i perioden 2006-08. 

82. Fastsættelsen af de gennemsnitlige driftsomkostninger for 2005-2008 
nødvendiggør, at driftsomkostningerne opgøres i samme års priser og end-
videre er sammenlignelige med det effektivitetsregulerede beløb fra 2009. 
Dette opnås ved en pris- og lønkorrektionen i henhold til § 7, stk. 5 og bilag 
1 i IR BEK. 

83. Faktoren for pris- og lønkorrektionen fastsættes på baggrund af et 
sammenvejet indeks med 70 pct. lønandel (ILON2) og 30 pct. materialean-
del (PRIS 10). Indeksene leveres fra Danmarks Statistik.  

84. Udviklingen i indeksene fra 2005 til 2008 følger den faktiske udvikling, 
hvorimod udviklingen fra 2009 og frem estimeres. Fra 2009 konstrueres in-
deksene under antagelsen om, at udviklingen fortsætter i samme tempo som 
fra 2007 til 2008. 

85. Den endelige pris- og lønkorrektion fastsættes i forbindelse med den ef-
terfølgende årlige korrektion af indtægtsrammerne i henhold til kapitel 5 i 
IR BEK. 

86. Korrigeret for udviklingen i pris- og lønindekset udgør de gennemsnit-
lige årlige driftsomkostninger fra 2005-2008 i 2009-priser for DONG Gas 
Distribution A/S 150,840 mio. kr., jf. tabel 8. 

Tabel 8. Driftsomkostninger for DONG Gas Distribution A/S for 2005-
2008: 
Mio. kr. Faktiske om-

kostninger – lø-
bende priser 

Pris- og lønkor-
rektion 

Faktiske om-
kostninger – 
2009 priser 

Driftsomkostninger 2005  128,846 18,56 % 152,765 
Driftsomkostninger 2006 143,876 14,71 % 165,040 
Driftsomkostninger 2007 138,557 10,36 % 152,906 
Driftsomkostninger 2008 126,267 5,05 % 132,649 
Gennemsnit   150,840 
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87. Korrigeret for udviklingen i pris- og lønindekset udgør de gennemsnit-
lige årlige driftsomkostninger fra 2005-2008 i 2009-priser for HNG/Midt-
Nord I/S 217,249 mio. kr., jf. tabel 9. 

Tabel 9. Driftsomkostninger for HNG/Midt-Nord I/S for 2005-2008: 
Mio. kr. Faktiske om-

kostninger – lø-
bende priser 

Pris- og lønkor-
rektion 

Faktiske om-
kostninger – 
2009 priser 

Driftsomkostninger 2005  173,761 18,56 % 206,018 
Driftsomkostninger 2006 192,240 14,71 % 220,518 
Driftsomkostninger 2007 203,284 10,36 % 224,337 
Driftsomkostninger 2008 207,629 5,05 % 218,124 
Gennemsnit   217,249 
 

88. Korrigeret for udviklingen i pris- og lønindekset udgør de gennemsnit-
lige årlige driftsomkostninger fra 2005-2008 i 2009-priser for Naturgas Fyn 
Distribution A/S 41,115 mio. kr., jf. tabel 10. 

Tabel 10. Driftsomkostninger for Naturgas Fyn Distribution A/S for 2005-
2008: 
Mio. kr. Faktiske om-

kostninger – lø-
bende priser 

Pris- og lønkor-
rektion 

Faktiske om-
kostninger – 
2009 priser 

Driftsomkostninger 2005  37,728 18,56 % 44,732 
Driftsomkostninger 2006 35,810 14,71 % 41,078 
Driftsomkostninger 2007 36,009 10,36 % 39,739 
Driftsomkostninger 2008 37,038 5,05 % 38,910 
Gennemsnit   41,115 
 

89. For samtlige selskaber gælder der, at de gennemsnitlige driftsomkost-
ninger reguleret efter pris- og lønindeks overstiger det effektivitetsregulere-
de beløb til dækning af driftsomkostninger i 2009, jf. tabel 11. 

Tabel 11. Sammenligning af grundlag for omkostningsrammen: 
Mio. kr. DONG Gas 

Distribution 
A/S 

HNG/MN I/S Naturgas Fyn 
A/S 

Effektivitetsreguleret beløb 118,933 205,381 36,591 
Gennemsnitlige driftsomkost-
ninger 

150,840 217,249 41,115 

 

90. Ved fastsættelsen af omkostningsrammen finder § 7, stk. 4 i IR BEK 
derfor anvendelse og driftsomkostningerne for reguleringsperioden 2010-
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2013 fastsættes dermed på baggrund af de foreløbige effektivitetsregulerede 
beløb til dækning af driftsomkostninger i 2009, jf. tabel 7. 

91. Det bemærkes, at ovenstående fastsættelse sker under forbehold for 
ændringer, som følge af opgørelsen af de korrigerede omkostningsrammer 
for 2009, samt den faktiske udvikling i pris- og lønindekset. Omkostnings-
rammerne for 2010-2013 er således foreløbige indtil indtægtsrammerne for 
2009 er endeligt fastsatte, hvilket sker i overensstemmelse med metoden an-
vendt for 2006-08. 

92. Den anden del af omkostningsrammen indeholder et beløb til dækning 
af omkostninger til afskrivninger. Dette beløb fastsættes som selskabernes 
budgetterede årlige afskrivninger 

93. Selskaberne har anmeldt nedenstående budgetterede afskrivninger for 
reguleringsperioden 2010-2013. 

Tabel 12. Budgetterede afskrivninger for DONG Gas Distribution A/S for 
2010-2013: 
 Mio. kr. 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2010 13,000 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2011 15,000 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2012 16,000 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2013 17,000 

 

Tabel 13. Budgetterede afskrivninger for HNG/Midt-Nord I/S for 2010-
2013: 
 Mio. kr. 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2010 58,000 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2011 57,000 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2012 61,400 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2013 65,100 

 

Tabel 14. Budgetterede afskrivninger for Naturgas Fyn Distribution A/S for 
2010-2013: 
 Mio. kr. 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2010 2,780 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2011 3,000 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2012 3,220 

Budgetterede afskrivninger på nyinvesteringer 2013 3,440 
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94. Inden omkostningsrammen bliver indregnet i indtægtsrammen, fratræk-
kes det beløb, som udmønter det af sekretariatet fastsatte effektiviserings-
krav. 

95. Det samlede effektiviseringskrav fastsættes som et generelt effektivise-
ringskrav på baggrund af den generelle produktivitetsudvikling i samfundet 
og et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på baggrund af benchmarking af 
selskaberne. De detaljerede beregninger af effektiviseringskravene er hen-
lagt til bilag 1. 

96. Til fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav for reguleringspe-
rioden 2010-2013 anvendes et mål for den private sektors produktivitetsud-
vikling. Produktivitetsudviklingen for den nærmeste 15-års periode anven-
des som approksimation for produktivitetsudviklingen de næste fire år. 

97. Uanset gasdistributionsselskabernes tidligere produktivitetsudvikling 
kan det forventes, at selskaberne kan effektivisere deres omkostninger i 
fremtiden, som det også er tilfældet for selskaber i de øvrige brancher i øko-
nomien. På denne baggrund fastsættes det generelle effektiviseringskrav, 
som udtryk for selskabernes fremtidige effektiviseringspotentiale. 

98. Produktivitetsudviklingen i den markedsmæssige økonomi i alt fra 
1993-2007 udgør 0,62 %. Det er derfor sekretariatets vurdering, at det gene-
relle effektiviseringskrav for distributionsselskaberne bør fastsættes til 0,6 
% (afrundet). 

99. Fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav sker ved 
benchmarking af selskabernes driftsomkostninger for 2008 i den såkaldte 
netvolumenmodel.  

100. I benchmarken tildeles DONG Gas Distribution A/S indekstallet 100 
hvilket betyder, at selskabet er benchmarkens mest omkostningseffektive 
selskab. HNG/Midt-Nord I/S tildeles indekstallet 98 og Naturgas Fyn Di-
stribution tildeles indekstallet 94. 

101. Sekretariatet det rimeligt, at de mindre effektive selskaber skal indhente 
deres effektiviseringspotentiale, hhv. 2 % for HNG/Midt-Nord og 6 % for 
Naturgas Fyn Distribution A/S, på 10 år. 

102. På baggrund af ovenstående vurderer sekretariatet, at HNG/Midt-Nord 
I/S bør pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på 0,15 % årligt 
for perioden 2010-2013. Ligeledes bør Naturgas Fyn Distribution pålægges 
et krav på 0,60 % i samme periode..  

103. DONG Gas Distribution A/S er benchmarkens mest omkostningseffek-
tive selskab og det er derfor sekretariatets vurdering, at selskabet ikke bør 
pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav. 
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104. Det samlede årlige effektiviseringskrav fastsættes således til 0,6 % for 
DONG Gas Distribution A/S, 0,75 % for HNG/Midt-Nord I/S og 1,20 % for 
Naturgas Fyn Distribution A/S, jf. tabel 15. 

Tabel 15. Effektiviseringskrav 2010-2013: 
 DONG Gas Dis-

tribution A/S 
HNG/Midt-

Nord I/S 
Naturgas Fyn 

Distribution A/S 
Effektiviseringskrav 0,60 % 0,75 % 1,20 % 
 

105. På baggrund af ovenstående driftsomkostninger, pris- og lønkorrektion, 
anmeldte afskrivninger og effektiviseringskrav kan omkostningsrammen for 
reguleringsperioden 2010-2013 fastsættes i henhold til § 7 i IR BEK. 

106. Bekendtgørelsen foreskriver klart, at effektiviseringskravet skal pålæg-
ges både driftsomkostninger og afskrivninger på nyinvesteringer. I forbin-
delse med udarbejdelsen af indtægtsrammer for reguleringsperioden 2006-
2009 søgte man både fra tilsynets og branchens side, at begrænse effektivi-
seringskravet til driftsomkostningerne alene.  

107. Energistyrelsen har efterfølgende skriftligt meddelt Energitilsynet, at 
der i bekendtgørelsesteksten er mulighed for, at undlade at pålægge afskriv-
ninger på nyinvesteringer et effektiviseringskrav såfremt, at benchmarken 
ikke inddrager investeringer i beregningen. På denne baggrund fastsættes ef-
fektiviseringskravet eksklusiv afskrivninger på nyinvesteringer. 

108. For DONG Gas Distribution A/S beregnes følgende omkostningsram-
mer for reguleringsperioden 2010-2013: 
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Tabel 16. Omkostningsramme for DONG Gas Distribution A/S for 2010-
2013: 
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Reference 

Driftsomkostninger i alt i henhold til § 7, 
2009-priser 

118,933 118,933 118,933 118,933 Pkt. 90 

Pris/løn-korrektion 5,06 % 10,39 % 16,00 % 21,91 % Pkt. 83 

Driftsomkostninger i alt i henhold til § 7, 
pris/løn-korrigeret3, årets priser 

124,955 130,544 136,432 142,636  

Effektiviseringskrav 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % Pkt. 104 

Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets 
priser 

0,750 0,783 0,819 0,856  

Effektivitetsregulerede beløb til dækning 
af driftsomkostninger, årets priser 

124,205 129,760 135,613 141,780  

Budgetterede afskrivninger på nyinveste-
ringer, årets priser 

13,000 15,000 16,000 17,000 Pkt. 93 

Effektivitetsreguleret omkostningsram-
me, årets priser 

137,205 144,760 151,613 158,780  

 

109. For HNG/Midt-Nord I/S beregnes følgende omkostningsrammer for re-
guleringsperioden 2010-2013: 

Tabel 17. Omkostningsramme for HNG/Midt-Nord for 2010-2013: 
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Reference 

Driftsomkostninger i alt i henhold til § 7, 
2009-priser 

205,381 205,381 205,381 205,381 Pkt. 90 

Pris/løn-korrektion 5,06 % 10,39 % 16,00 % 21,91 % Pkt. 83 

Driftsomkostninger i alt i henhold til § 7, 
pris/løn-korrigeret4, årets priser 

215,781 225,108 234,940 245,306  

Effektiviseringskrav 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % Pkt. 104 

Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets 
priser 

1,618 1,688 1,762 1,840  

Effektivitetsregulerede beløb til dækning 
af driftsomkostninger, årets priser 

214,163 223,420 233,178 243,466  

Budgetterede afskrivninger på nyinveste-
ringer, årets priser 

58,000 57,000 61,400 65,100 Pkt. 93 

Effektivitetsreguleret omkostningsram-
me, årets priser 

272,163 280,420 294,578 308,566  

 

                                                 
3 For perioden 2011-2013 er tallet endvidere korrigeret for det absolutte effektiviserings-
krav (kun vedr. driftsomkostninger), som selskabet er pålagt i de foregående år. For 2011 er 
driftsomkostningerne beregnet som 118,933*1,1039 – 0,750 = 130,544. 
4 For perioden 2011-2013 er tallet endvidere korrigeret for det absolutte effektiviserings-
krav (kun vedr. driftsomkostninger), som selskabet er pålagt i de foregående år. For 2011 er 
driftsomkostningerne beregnet som 205,381*1,1039 – 1,618 = 225,108. 
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110. For Naturgas Fyn Distribution A/S beregnes følgende omkostnings-
rammer for reguleringsperioden 2010-2013: 

Tabel 18. Omkostningsramme for Naturgas Fyn Distribution A/S for 2010-
2013: 
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Refe-

rence 
Driftsomkostninger i alt i henhold til § 7, 
2009-priser 

36,591 36,591 36,591 36,591 Pkt. 90 

Pris/løn-korrektion 5,06 % 10,39 % 16,00 % 21,91 % Pkt. 83 

Driftsomkostninger i alt i henhold til § 7, 
pris/løn-korrigeret5, årets priser 

38,444 39,932 41,506 43,168  

Effektiviseringskrav 1,20 % 1,20 % 1,20 % 1,20 % Pkt. 104 

Absolutte årlige effektiviseringskrav, årets 
priser 

0,461 0,479 0,498 0,518  

Effektivitetsregulerede beløb til dækning 
af driftsomkostninger, årets priser 

37,982 39,453 41,008 42,650  

Budgetterede afskrivninger på nyinveste-
ringer, årets priser 

2,780 3,000 3,220 3,440 Pkt. 93 

Effektivitetsreguleret omkostningsram-
me, årets priser 

40,762 42,453 44,228 46,090  

 

2. Forrentning og afdrag af nettogæld m.v. 2010-201 3 
111. Indtægtsrammen skal efter § 6, stk. 2 i IR BEK indeholde et beløb til 
forrentning og afdrag på nettogæld samt forrentning og regenerering af ind-
skudskapital pr. den 31. december 2004. Dette beløb beregnes som en annu-
itet på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskuds-
kapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance. 

112. I henhold til § 10, stk. 2 i IR BEK anmelder selskaberne den løbetid de 
ønsker at anvende på annuiteten. Løbetiden skal som minimum strække sig 
fra 1. januar 2005 til 31. december 2014 og opgøres i hele kalenderår. 
HNG/Midt-Nord I/S har valgt en løbetid til 2014, Naturgas Fyn Distribution 
A/S til 2025 og DONG Gas Distribution A/S til 2026. 

113. Ved fastsættelsen af den endelige annuitet skal der endvidere korrigeres 
for kompensation ved opgørelse af lån og finansielle aftaler, samt 
HNG/Midt-Nord’s fastrenteaftale. 

                                                 
5 For perioden 2011-2013 er tallet endvidere korrigeret for det absolutte effektiviserings-
krav (kun vedr. driftsomkostninger), som selskabet er pålagt i foregående år. For 2011 er 
driftsomkostningerne beregnet som 36,591*1,1039 – 0,461 = 39,932. 
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114. Da gasdistributionsselskaberne overgik til indtægtsrammeregulering i 
2005 havde selskaberne allerede eksisterende lån/finansielle aftaler, der var 
optaget/indgået til en rente der oversteg den rente, der blev fastsat for perio-
den 2006-2009. 

115. Energitilsynet fandt i 2005, at denne situation bedst kunne håndteres 
ved at opgøre markedsværdien af selskabernes eksisterende forpligtigelser. 
Derfor blev der opgjort et kompensationsbeløb, som tillod Energitilsynet, at 
fastsætte rentesatser uden hensyn til selskabernes aktuelle finansieringsfor-
hold. 

116. Kompensationsbeløbet gives i en begrænset periode svarende til, hvor-
når det sidste lån eller finansielle aftale udløber. 

117. I henhold til § 10, stk. 5 i IR BEK skal annuiteten for HNG/Midt-Nord 
I/S korrigeres for disse selskabers fastrenteaftaler, som er indgået med staten 
for perioden 2006-2010. 

2.1. Fastsættelse af den risikofri rente/valg af re ntefastsættel-
sesmodel 

118. Energitilsynet valgte for forrige reguleringsperiode, at anvende en ren-
tefastsættelsesmodel baseret på en portefølje af 5-årige swaprenter. Den 
valgte model tog fem år at implementere og blev i perioden 2006-2009 der-
for også baseret på swaprenter med kortere løbetid. 

119. For reguleringsperioden 2010-2013 er modellen fuldt implementeret og 
sekretariatet vurderer ikke, at der er grund til at ændre den eksisterende me-
tode. Fastsættelsen af den risikofri rente følger således fortsat en rentefast-
sættelsesmodel baseret på en portefølje af 5-årige swaprenter. 

120. Valget af swaprenter som approksimation for den risikofri rente skyl-
des, at selskaberne typisk låner typisk til interbankrenten (Cibor) plus et til-
læg. For løbetider over 12 måneder findes der dog ingen Cibor-rente, så i 
stedet kan der anvendes swaprenter, som offentliggøres med løbetider fra 2 
til 10 år. 

121. Teknisk set afspejler swaprenten renteniveauet i forbindelse med ren-
teswaps, dvs. kontrakter på bytte af rentebetalinger i samme valuta – fra va-
riabel til fast rente eller omvendt. Swaprenten beregnes dagligt på basis af 
danske og udenlandske pengeinstitutters kvoteringer og repræsenterer den 
faste rente for løbetider mellem 2 og 10 år mod swap fra/til 6 måneders Ci-
bor-rente. 

122. Det centrale aspekt ved swaprenten er, at den er at betragte som en refe-
rencerente i stil med Cibor, når løbetiden overstiger ét år. Sekretariatet vur-
der derfor, at swaprenten kan anvendes som risikofri rente. 
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123. Principperne bag indfasningen og en videreførelse af modellen er an-
skueliggjort i tabel 19. 

124. Rentesatsen i 2006 blev således baseret på en portefølje af lån med 20 
% 1-årig swaprente, 20 % 2-årig swaprente, 20 % 3-årig swaprente, 20 % 4-
årig swaprente og 20 % 5-årig swaprente.  

125. Da den 1-årige swaprente udløb i 2007 blev den erstattet af en 5-årig 
swaprente i 2007. De resterende 80 % renten var uændret i forhold til 2006. 
Således udskiftes hvert lån med en ny 5-årig swaprente når disse udløber. 

126. I 2010 er modellen fuldt indfaset og renten er herefter alene baseret på 
5-årige swaprenter med fordelingen 20 % 5-årig swaprente fra 2006, 20 % 
5-årig swaprente fra 2007, 20 % 5-årig swaprente fra 2008, 20 % 5-årig 
swaprente fra 2009 og 20 % 5-årig swaprente fra 2010. 

127. I 2011 vil de 20 % af lånene, der blev indgået til den 5-årige swaprente 
i 2006 være udløbet, og blive erstattet af et nyt lån til den aktuelle 5-årige 
swaprente i 2011. Samme princip med at forny udløbne swaprenter gælder 
for 2012 og 2013, jf. tabel 19. 

Tabel 19. Indfasning og videreførelse af rentemodel: 
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

20 % 1-årig  
swap-
rente 

5-årig 
swap-
rente  

d.s. d.s. d.s. d.s. 5-årig 
swap-
rente  

d.s. 

20 % 2-årig 
swap-
rente 

d.s. 5-årig 
swap-
rente  

d.s. d.s. d.s. d.s. 5-årig 
swap-
rente  

20 % 3-årig 
swap-
rente 

d.s. d.s. 5-årig 
swap-
rente  

d.s. d.s. d.s. d.s. 

20 % 4-årig 
swap-
rente 

d.s. d.s. d.s. 5-årig 
swap-
rente  

d.s. d.s. d.s. 

20 % 5-årig 
swap-
rente 

d.s. d.s. d.s. d.s. 5-årig 
swap-
rente  

d.s. d.s. 

Note: d.s. = det samme 

128. Efter de beskrevne principper fastsættes renten på baggrund af et gen-
nemsnit af 5-årige swaprenter fra 2006-2010. Rentesatsen for 2006 blev i 
afgørelsen fra 31. oktober 2005 fastsat på baggrund af den 5-årige swapren-
te den 27. oktober 2005, jf. tabel 20. Denne udgør således 3,17 %, jf. tabel 
21. 
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Tabel 20. Observationsperioder anvendt til fastsættelsen af swaprenterne: 
5-årig 
swaprente 
2006 

5-årig 
swaprente 
2007 

5-årig 
swaprente 
2008 

5-årig 
swaprente 
2009 

5-årig 
swaprente 
2010 

Rente pr. 27. 
oktober 2005 

Gennemsnit 
august 2006 

Gennemsnit 
august 2007 

Gennemsnit 
august 2008 

Gennemsnit 
august 2009 

 

129. I modsætning til rentesatsen for 2006 er rentesatserne for de efterføl-
gende år fastsat på baggrund af gennemsnittet for august måned året før. Se-
kretariatet har valgt, at denne praksis fastholdes for perioden 2010-2013. 
Rentesatsen for 2007 er således fastsat på baggrund af data fra august må-
ned 2006. Rentesatsen for 2008 er fastsat på baggrund af data fra august 
måned 2007 osv.  

Tabel 21. Swaprenter: 
5-årig 
swaprente 
2006 

5-årig 
swaprente 
2007 

5-årig 
swaprente 
2008 

5-årig 
swaprente 
2009 

5-årig 
swaprente 
2010 

Gennemsnit 

3,17 % 4,07 % 4,72 % 4,97 % 3,30 % 4,05 % 
 

130. Den endelige forrentningssats til brug for nettogælden i 2010 fastsættes 
som gennemsnittet af swaprenter fra 2006-2010 i henhold til ovenstående 
model. Sekretariatet fastsætter således forrentningssatsen til 4,05 %, jf. tabel 
21. 

131. Forrentningssatser for 2011-2013 afhænger af udviklingen i swaprenter 
i 2010-2012 og kan således ikke fastsættes endeligt på nuværende tidspunkt. 
Forrentningssatserne fastsættes derfor foreløbigt på samme niveau som 
2010, dvs. 4,05 %.  

132. Til denne ovenstående risikofri rente tillægges risikotillægget, som fast-
sættes i næste afsnit. 

2.2. Kreditrisikotillæg 

133. I henhold til bekendtgørelsen fastsættes rentesatsen for det enkelte sel-
skab som en risikofri rente tillagt et risikotillæg, der afspejler risikoforhol-
dene for fremmedkapital i det enkelte selskab, jf. § 10, stk. 4 i IR BEK. 

134. Sekretariatet har i maj måned indhentet oplysninger vedrørende eksiste-
rende lån med det formål, at vurdere selskabernes aktuelle rentespreads. 
Rentespreadet er defineret som det tillæg til markedsrenten selskaberne be-
taler for deres lån.  
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135. DONG Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution A/S har 
indberettet låneoplysninger der indikerer, at det er muligt, at hjemtage lån til 
en rente med risikotillæg 1,5 – 1,7 procentpoint. Da låneoplysningerne er 
indhentet i indeværende år kan der kun være en begrænset usikkerhed bl.a. i 
forhold til variation over tid.  

136. I en rapport fra Grant Thornton, udarbejdet for Energitilsynet angå-
ende Energigruppen Jylland Varme A/S, er der foretaget en analyse af kre-
ditrisikotillægget. Analysen er baseret på udviklingen i risikopræmien for et 
indeks af A-rated forsyningsselskaber udarbejdet af JP. Morgan.  

137. For perioden april 2006 til februar 2009 beregnes den gennemsnitli-
ge risikopræmie til 0,72 procentpoint. Den gennemsnitlige risikopræmie 
dækker dog over store forskelle indenfor perioden og sekretariatet vurderer, 
at denne ikke kan ligge til grund for sammenligning med selskabernes aktu-
elle spreads. For perioden april 2006 til august 2007 er risikopræmien under 
0,50 procentpoint, hvorimod risikopræmien er steget til ca. 1,5–2,0 procent-
point fra oktober 2008 og frem. Ved fastsættelsen af aktuelle og fremadret-
tet risikotillæg vurderer sekretariatet, at sammenligningsgrundlaget må være 
en risikopræmie på 1,5-2,0 procentpoint. 

138. Da DONG Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution A/S 
ikke bliver kreditvurderet, kan sekretariatet kun med forbehold anvende 
analysen foretaget af Grant Thornton. 

139. Til sammenligning har DONG Energy A/S en kreditvurdering på 
BBB+ hos Standard & Poor’s (tilsvarende Baa1 hos Moody’s). Sekretaria-
tets anser DONG Gas Distribution A/S, som værende mindre risikofyldt end 
DONG Energy A/S. Sekretariatet vurderer derfor, at DONG Gas Distributi-
on A/S med en vis rimelighed kan sammenlignes med andre A-rated forsy-
ningsvirksomheder. 

140. I relation til ovenstående bemærkes det således, at udviklingen og 
niveauet i DONG Gas Distribution A/S’s og Naturgas Fyn Distribution 
A/S’s rentespreads ligeledes kan genfindes hos sammenlignelige forsy-
ningsselskaber. 

141. Sekretariatet vurderer, at det vil være mest korrekt at fastsætte risi-
kotillægget for DONG Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution 
A/S på baggrund af deres faktiske låneoplysninger, såfremt disse er på et 
rimeligt niveau i forhold til sammenlignelige selskaber. 

142. Analysen fra Grant Thornton understreger, at selskabernes spreads 
følger niveauet for sammenlignelige forsyningsselskaber. På denne bag-
grund finder sekretariatet, at risikotillægget bør fastsættes til mellem 1,50 og 
1,70 procentpoint. 
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143. Da udviklingen i kreditrisikotillægget er behæftet med en vis usik-
kerhed vurderer sekretariatet, at risikotillægget bør fastsættes til 1,70 pro-
centpoint. Risikotillægget fastsættes således i den høje ende af intervallet for 
at sikre, at selskaberne modtager et risikotillæg, der dækker selskabernes fi-
nansieringsomkostninger. Sekretariatet er dog opmærksomt på, at dette risi-
kotillæg historisk set er højt og derfor muligvis skal justeres i løbet af perio-
den. 

144. HNG/Midt-Nord I/S har overfor sekretariatet tilkendegivet, at selska-
bernes risikotillæg bør fastsættes til 0,4 procentpoint for at neutralisere ud-
viklingen på finansmarkedet siden 2008. Et risikotillæg på 0,40 procentpoint 
vil svare til en stigning på 0,28 procentpoint i forhold til reguleringsperio-
den 2006-2009.  

145. HNG/Midt-Nord I/S er kreditvurderet til Aaa hos Moody’s, hvilket er 
den bedst mulige kreditvurdering. Med udgangspunkt i den generelle udvik-
ling på de finansielle markeder vurderer sekretariatet at HNG/Midt-Nord I/S 
ikke længere kan optage lån med et risikotillæg på 0,12 procentpoint, på 
trods af selskabernes høje kreditværdighed. 

146. Sekretariatet fastsætter HNG/Midt-Nord I/S’s risikotillæg på baggrund 
af selskabernes fremsendte oplysninger vedrørende finansieringsforholdene 
og vurdering af et rimeligt tillæg. Sekretariatet vurderer således, at risikotil-
lægget med rimelighed kan fastsættes til 0,4 procentpoint for HNG/Midt-
Nord I/S. 

Tabel 22. Risikotillæg: 
DONG Gas Distribution 
A/S 

HNG/Midt-Nord I/S Naturgas Fyn A/S 

1,70 % 0,40 % 1,70 % 
 

147. Ovenstående afspejler det faktum, at HNG/Midt-Nord i dag er det ene-
ste selskab der fortsat optager nye lån med kommunegaranti.  

148. HNG/Midt-Nord I/S angiver i sit høringssvar, at selskaberne fra 2011 
bør modtage et højere risikotillæg på 0,8 procentpoint, da selskabernes 
overgår fra lån på det korte marked i henhold til fastrenteaftalen, til den af 
Energitilsynet bestemte rentefastsættelsesmodel.  

149. Sekretariatet kan ikke på nuværende tidspunkt af- eller bekræfte selska-
bets påstand om nødvendigheden af et højere risikotillæg for perioden 2011-
2013. Risikotillægget fastholdes derfor foreløbigt på 0,4 procentpoint og se-
kretariatet undersøger inden udgangen af 2010 om tillægget skal ændres for 
perioden 2011-2013. 
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2.3. Kompensation for opgørelse af markedsværdi af lån og fi-
nansielle aftaler 

150. Med overgangen til indtægtsrammeregulering i 2005 opstod et problem 
med selskabernes eksisterende gæld i forhold til den kommende rentefast-
sættelse. Selskabernes eksisterende lån/finansielle aftaler var opta-
get/indgået til en rente der oversteg den rente, der blev fastsat for perioden 
2006-2009. 

151. Energitilsynet kunne ikke se bort fra selskabernes eksisterende lån og 
fandt derfor, at situationen bedst kunne håndteres ved at opgøre markeds-
værdien af selskabernes eksisterende forpligtigelser. Med denne opgørelse 
kunne selskaberne principielt indløse alle deres eksisterende forpligtigelse 
og låne i henhold til den af tilsynet fastsatte rentesats. 

152. Tilsynet valgte således, at der skulle fastsættes et kompensationsbeløb 
for selskaberne, som angav det beløb, som selskaberne skulle modtage på 
daværende tidspunkt, som kompensation for de lån og finansielle aftaler, der 
var indgået til en høj rente. 

153. Dette beløb blev indregnes som et tillæg til annuiteten på nettogælden i 
en periode svarende til, hvornår det sidste lån eller finansielle aftale udløber. 
Af de tre distributionsselskaber mangler kun Naturgas Fyn Distribution A/S, 
at modtage det fulde kompensationsbeløb, hvilket er baggrunden for den 
fortsatte indregning af dette beløb. 

154. Selskaberne indberettede ved forrige reguleringsperiode markedsværdi-
en af deres lån og finansielle aftaler pr. 1. oktober 2005. Da indberetninger-
ne var foreløbige bemyndigede Energitilsynet sekretariatet til at validere og 
evt. korrigere disse.  

155. Kompensationsbeløbet blev i afgørelse af 31. marts 2006 fastsat til 
38,554 mio. kr. for Naturgas Fyn Distribution A/S. 

156. Selskabet kompensation blev fastsat som en annuitet med en løbetid 
svarende til, hvornår det sidste lån eller finansielle aftale udløb. For Natur-
gas Fyn Distribution A/S betyder dette, at kompensationen først er afviklet i 
2012. 

157. Tillægget for opgørelse af markedsværdi fastsættes som en annuitet af 
kompensationsbeløbet på 38,554 mio. kr. med en løbetid fra 2006-2012 og 
en rentesats svarende til en 7-årig swaprente på 3,35 tillagt et risikotillæg på 
1,0 procentpoint, jf. tabel 23. 
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Tabel 23. Naturgas Fyn Distribution A/S: 
Kompensation  
(mio.kr): 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kompensation, primo år 38,554 33,724 28,685 23,425 17,938 12,211 6,236 

Tillæg (annuitet) 6,507 6,507 6,507 6,507 6,507 6,507 6,507 

 

2.4. HNG og Midt-Nord’s fastrenteaftale 

158. I henhold til § 10, stk. 5 i IR BEK skal annuiteten for HNG/Midt-Nord 
I/S korrigeres for disse selskabers fastrenteaftaler, som er indgået med staten 
for perioden 2006-2010. Selskaberne er således i 2010 på baggrund af be-
kendtgørelsen berettiget til, at modtage et tillæg til annuiteten på selskaber-
nes nettogæld. 

159. HNG/Midt-Nord I/S har indgået en aftale med staten for et beløb på 
3.050 mio. kr. i 2010. Aftalen er del af det økonomiske grundlag i Skt. 
Hans-aftalen af 23. juni 1999 mellem staten, HNG og Midt-Nord om struk-
tur og støtteforhold i gassektoren. 

160. Aftalen indebærer, at staten sikrer selskaberne en fast rente på 6,12 % 
p.a. på den aftalte hovedstol. Det bemærkes, at selskabernes ikke har lånt 
pengene af staten, men derimod har indgået en gensidig forpligtelse om ren-
tebetalingerne6.   

161. Såfremt renten på HNG/Midt-Nord I/S’s lån er lavere end 6,12 % skal 
HNG/Midt-Nord I/S betale differencen til staten. Hvis renten derimod er hø-
jere end 6,12 %, modtager selskaberne differencen fra staten. Aftalen svarer 
således i princippet til, at selskaberne havde lånt hovedstolen af staten til en 
fast rente på 6,12 %. 

162. På nuværende tidspunkt ligger Cibor-renten under den aftalte rente på 
6,12 % og selskaberne betaler således differencen til staten. Det bestemmes 
i bekendtgørelsen, at selskaberne forrentningssats skal korrigeres for fast-
renteaftalen. 

163. I praksis foretages korrektionen ved, at beregne et tillæg til annuiteten 
på baggrund af forskellen mellem aftalens hovedstol/rentesats og den bereg-
nede nettogæld/fastsatte rentesats. 

164. Først beregnes selskabernes annuitet i fraværet af fastrenteaftalen. An-
nuiteten består af et beløb til forrentning af nettogælden primo året tillagt et 
beløb til årets afdrag. Næste års primo gæld er således det foregående års 
primo nettogæld fratrukket årets beregnede afdrag. 

                                                 
6 Dette betegnes ofte som en Contract For Difference (CFD). 
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165. Efter fastsættelsen af annuiteten afgøres det hvorvidt selskabernes be-
regnede nettogæld overstiger fastrenteaftalens hovedstol. Såfremt dette er 
tilfældet skal selskaberne modtage fastrenteaftalens renteudgift plus den 
fastsatte rente på resten af gælden, der overstiger hovedstolen. 

166. Tillægget fastsættes som forskellen på forrentningen inkluderet i annui-
teten beregnet uden hensyn til fastrenteaftalen og forrentningen af hovedsto-
len i henhold til fastrenteaftalen. Dette tillæg fastsættes for 2010 til 63,863 
mio. kr., jf. tabel 24. 

167. Fastsættelsen af ovenstående tillæg følger i øvrigt samme principper, 
som anvendt ved fastsættelsen af indtægtsrammer for reguleringsperioden 
2006-2009. 

Tabel 24. Indregning af fastrenteaftalen i indtægtsrammerne for 2010-2013: 
  2010 
Aftalt rente (a) 6,12 % 
Aftalt gæld/hovedstol (b) 3.050,0 
Aftalt rentebetaling (c) = (a)*(b) 186,660 
   
Nettogæld m.v. (d) 2.761,418 
Nettogæld udover den aftalte gæld (e) = (d)-(b) -288,582 
Rente på nettogæld (f) 4,45 % 
Forrentning (g) = (f)*(e) 0,0 
   
Samlet forrentning (h) = (c) + (g) 186,660 
   
Forrentning i indtægtsrammen (i) 122,797 
Rentetillæg pga. fastrenteaftalen (j) = (h) – (i) 63,863 
 

168. Aftalens hovedstol er på 3.050 mio. kr. med en rente på 6,12 %. Sel-
skaberne har således renteudgifter på 186,660 mio. kr. som følge af fastren-
teaftalen. 

169. Da selskabernes beregnede nettogæld på 2.761 er lavere end aftalens 
hovedstol, skal der ikke indregnes en ekstra forrentning til nettogælden. 
Dette ville kun være aktuelt, hvis den beregnede nettogæld oversteg hoved-
stolen. 

170. HNG/Midt-Nord I/S’s annuitet skal således indeholde et beløb på 
186,66 til forrentning. I beregningen af annuitet af nettogælden uden hensyn 
til fastrenteaftalen opgøres forrentning til 122,797 mio. kr. 

171. Tillægget til HNG/Midt-Nord I/S’s annuitet på baggrund af fastrenteaf-
talen kan således opgøres som differencen mellem 186,66 mio. kr. og 
122,797 mio. kr., dvs. 68,863 mio. kr. 
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2.5. Beløb til forrentning og afdrag af nettogælden  m.v. 

172. I de følgende tabeller angives beløbet til forrentning og afdrag af netto-
gælden m.v. med de ovenfor fastsatte rentesatser, risikotillæg, kompensation 
i forbindelse med opgørelse af markedsværdi samt HNG/Midt-Nord’s fast-
renteaftale. 

Tabel 25. DONG Gas Distribution A/S: 
 2010 2011 2012 2013 

Annuitet 321,834 322,343 322,882 323,451 

 
Tabel 26. HNG/Midt-Nord I/S: 
 2010 2011 2012 2013 

Annuitet 620,375 621,788 623,264 624,806 

tillagt fastrenteaftalen 63,863 - - - 

korrigeret annuitet 684,238 621,788 623,264 624,806 

 
Tabel 27. Naturgas Fyn Distribution A/S: 
 2010 2011 2012 2013 

Annuitet 71,706 71,826  71,953  72,087  

tillagt kompensation 6,507 6,507 6,507 - 

korrigeret annuitet 78,213  78,333  78,460  72,087  

 
 

3. Forrentning af aktiver idriftsat efter 1. januar  2005 
samt forrentning af en nødvendig nettoomsætnings-
formue 2010-2013 
173. Det tredje element i indtægtsrammerne er forrentningen af værdien af 
materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 1. januar 2005 ultimo det sid-
ste år i den forudgående reguleringsperiode, tillagt en nødvendig nettoom-
sætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteter. 

174. Forrentningssatsen fastsættes som en WACC (Weighted Average Cost 
of Capital). Beslutningsgrundlaget for fastsættelse af rentesatsen offentlig-
gøres i øvrigt i henhold til bekendtgørelsens § 12, stk. 3 i IR BEK. 

175. Forrentningsgrundlaget udgøres af selskabernes materielle anlægsakti-
ver og en nødvendig nettoomsætningsformue. Værdien af de materielle an-
lægsaktiver baseres på anmeldelser fra selskaberne, hvorimod den nødven-
dige nettoomsætningsformue beregnes med en af sekretariatet fastsat meto-
de. 
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3.1. Fastsættelse af forrentningssats 

176. WACC’en fastsættes som et vægtet gennemsnit af afkastet til fremmed-
kapital (70 %) og egenkapital (30 %) korrigeret for skat i henhold til § 12, 
stk. 1 i IR BEK.  

177. Den risikofri rente fastsættes ud fra en swap referencerente med en lø-
betid på 4 år svarende til reguleringsperioden. For eliminere muligheden for 
rentearbitrage fastsættes denne risikofri rente for hele perioden. 

178. Grundlaget for fastsættelsen af rentesatsen følger i øvrigt samme prin-
cipper som rentesatserne i låneporteføljen ved nettogælden. Renten fastsæt-
tes således på baggrund af den gennemsnitlige 4-årige swaprente fra marts 
til august måned 2009 til 3,13 %.  

179. Omkostningerne til fremmedkapital i modellen fastsættes på baggrund 
af ovenstående risikofri rente og det tidligere fastsatte risikotillæg til 3,53 % 
for HNG/Midt-Nord I/S og 4,83 % for DONG Gas Distribution A/S og Na-
turgas Fyn Distribution A/S. 

180. Omkostningerne til egenkapital fastsættes ved brug af en CAPM (Capi-
tal Asset Pricing Model). Modellens beregninger baseres på en række under-
liggende parametervalg angående selskabernes egenkapital risiko, markeds-
risikotillægget og selskabernes effektive skattesats. 

181. Selskabernes egenkapitalrisiko fastsættes på baggrund af sammenlig-
ninger ved andre selskaber og anvendte parametre hos andre regulatorer. Ri-
sikoen fastsættes til 0,79 for DONG Gas Distribution A/S og 0,93 for 
HNG/Midt-Nord I/S og Naturgas Fyn Distribution A/S. En egenkapitalrisi-
ko på under 1 angiver, at selskaberne betragtes som mindre risikofyldte end 
markedet set som helhed. 

182. Markedsrisikotillægget fastsættes til 4,50 % på baggrund af historiske 
data for tillægget og anvendte tillæg hos aktieanalytikere og finansielle råd-
givere. Parametervalgene medfører, at egenkapitalrenten sættes til 8,90 % 
for DONG Gas Distribution A/S og 7,33 % for HNG/Midt-Nord I/S og Na-
turgas Fyn Distribution A/S. 
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Tabel 28. Rentesatser vedr. nye aktiver og nødvendig nettoomsætningsfor-
mue, 2010-2013: 
Pct. DONG Gas 

Distribution 
A/S 

HNG/MN I/S Naturgas Fyn 
A/S 

Risikofri rente,  
4-årig swap 

3,13 % 3,13 % 3,13 % 

+Kreditrisikotillæg 1,70 % 0,40 % 1,70 % 
=Samlet fremmedkapi-
talrente 

4,83 % 3,53 % 4,83 % 

Egenkapitalrente før skat 8,90 % 7,33 % 7,33 % 
WACC  6,05 % 4,67 % 5,58 % 

 

183. WACC’en kan således beregnes til 6,05 % for DONG Gas Distribution 
A/S, 4,67 % for HNG/Midt-Nord I/S og 5,58 % for Naturgas Fyn Distribu-
tion A/S, jf. tabel 28. En detaljeret gennemgang af fastsættelsen af 
WACC’en, herunder parametervalg og antagelser, findes i bilag 3. 

3.2. Opgørelse af materielle anlægsaktiver idriftsa t efter 1. janu-
ar 2005 

184. Forrentningsgrundlaget fastsættes jf. § 11, stk. 3 i IR BEK foreløbigt på 
grundlag af de materielle anlægsaktivers værdi ultimo det tredje år i den fo-
regående reguleringsperiode, dvs. 2008. Ved korrektionen af indtægtsram-
mer efter kapitel 5 korrigeres forrentningen som følge af ændringer i for-
rentningsgrundlaget i det fjerde år af foregående reguleringsperiode, dvs. 
2009. 

185. Selskaberne har anmeldt værdien af materielle anlægsaktiver ultimo 
2008, jf. tabel 29. 

Tabel 29. Værdien af materielle anlægsaktiver ultimo 2008: 
Mio. kr. DONG Gas Distri-

bution A/S 
HNG/MN I/S Naturgas Fyn A/S 

Aktiver idriftsat efter 1. januar 
2005 

254,644 627,999 41,145 

Afskrivninger 38,438 102,038 2,954 
Forrentningsgrundlag 216,206 525,961 38,191 
 

186. Forrentningsgrundlaget for materielle anlægsaktiver i reguleringsperio-
den 2010-2013 er fastlagt i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 11 
og er uændret i perioden. Forrentningen af materielle anlægsaktiver fremgår 
af tabel 30. 
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187. Forrentningen af materielle anlægsaktiver fastsættes således til 13,088 
mio. kr. for DONG Gas Distribution A/S, 24,576 mio. kr. for HNG/Midt-
Nord I/S og 2,132 mio. kr. for Naturgas Fyn Distribution A/S. 

Tabel 30. Forrentning af materielle anlægsaktiver: 
Mio. kr. DONG Gas Distri-

bution A/S 
HNG/MN I/S Naturgas Fyn A/S 

Forrentningsgrundlag 216,206 525,961 38,191 
    
Forrentningssats 2010 6,05 % 4,67 % 5,58 % 
Forrentning 2010 13,088 24,576 2,132 
    
Forrentningssats 2011 6,05 % 4,67 % 5,58 % 
Forrentning 2011 13,088 24,576 2,132 
    
Forrentningssats 2012 6,05 % 4,67 % 5,58 % 
Forrentning 2012 13,088 24,576 2,132 
    
Forrentningssats 2013 6,05 % 4,67 % 5,58 % 
Forrentning 2013 13,088 24,576 2,132 
 

3.3. Opgørelse af en nødvendig nettoomsætningsformu e 

188. Energitilsynet vedtog på mødet den 27. juni 2005 principperne for fast-
sættelse af den nødvendige nettoomsætningsformue for reguleringsperioden 
2005. Ved afgørelsen den 31. oktober 2005 blev det ligeledes vedtaget, at 
anvende principperne for reguleringsperioden 2006-2009. Det er sekretaria-
tets vurdering, at samme opgørelsesprincipper kan anvendes for regule-
ringsperioden 2010-2013. 

189. Nettoomsætningsformuen fastsættes derved ved en simpel og retvisende 
metode, der tager udgangspunkt i indtægtsrammen for det pågældende år. 
På baggrund af selskabernes gennemsnitlige kredittider for henholdsvis ind-
tægter og udgifter bør nettoomsætningsformuen efter sekretariatets vurde-
ring således fastsættes til 1/6 af indtægtsrammen. 

190. Det er dog ikke muligt, at opgøre indtægtsrammens størrelse før end 
størrelsen på nettoomsætningsformuen foreligger. Nettoomsætningsformuen 
opgøres derfor konkret som 1/6 af indtægtsrammen opgjort ekskl. forrent-
ning af nettoomsætningsformue, men tillagt en andel, der afhænger af for-
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rentningssatsen og som sikrer, at nettoomsætningsformuen reelt beregnes 
som 1/6 af den samlede indtægtsramme7. 

191. Nedenfor beregnes den nødvendige nettoomsætningsformue (samt for-
rentningen heraf) på baggrund af ovennævnte metode for hvert af distributi-
onsselskaberne for 2010-2013. Det skal bemærkes, at ved efterfølgende kor-
rektion af indtægtsrammen på baggrund af bl.a. selskabernes faktiske § 13-
omkostninger og den faktiske udvikling i pris- og lønindekset vil den bereg-
nede nettoomsætningsformue og dermed også forrentningen heraf ligeledes 
blive korrigeret. 

192. Forrentningen af en nødvendig nettoomsætningsformue fastsættes for 
DONG Gas Distribution A/S til 5,317 mio. kr. i 2010, 5,414 mio. kr. i 2011, 
5,514 mio. kr. i 2012 og 5,609 mio. kr. i 2013, jf. tabel 31. 

Tabel 31. Den nødvendige nettoomsætningsformue samt forrentning heraf 
for DONG Gas Distribution A/S for 2010-2013: 
Mio. kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 Refe-

rence 
Effektivitetsreguleret omkostnings-
ramme 

137,205 144,760 151,613 158,780 Pkt. 
108 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld 
mv. 

321,834 322,343 322,882 323,451 Pkt. 
172 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 49,599 50,999 53,472 55,023 Pkt. 
207 

+ Forrentning af materielle anlægsakti-
ver idriftsat efter 1. januar 2005 

13,088 13,088 13,088 13,088 Pkt. 
187 

= Indtægtsramme ekskl. forrentning af 
nettoomsætningsformue 

521,726 531,190 541,055 550,342  

Beregnet nettoomsætningsformue 87,841 89,434 91,095 92,659 Pkt. 
189 

Forrentningssats 6,05 % 6,05 % 6,05 % 6,05 % Pkt. 
183 

Forrentning af nettoomsætningsformue 5,317 5,414 5,514 5,609  

                                                 
7 Da nettoomsætningsformuen (N) vurderes, at skulle udgøre 1/6 af indtægtsrammen (I) fås: 

( ) ( )fINNfININ −=⇒×+=⇒= 6ˆ6ˆ6 , hvor Î er defineret som indtægts-

rammen eksklusiv forrentning af nettoomsætningsformuen og f er forrentningssatsen. 
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193. Forrentningen af en nødvendig nettoomsætningsformue fastsættes for 
HNG/Midt-Nord I/S til 8,411 mio. kr. i 2010, 8,003 mio. kr. i 2011, 8,146 
mio. kr. i 2012 og 8,289 mio. kr. i 2013, jf. tabel 32. 

Tabel 32. Den nødvendige nettoomsætningsformue samt forrentning heraf 
for HNG/Midt-Nord I/S for 2010-2013: 
Mio. kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 Refe-

rence 
Effektivitetsreguleret omkostnings-
ramme 

272,163 280,420 294,578 308,566 Pkt. 
109 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld 
mv. 

684,238 621,788 623,264 624,806 Pkt. 
172 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 90,602 92,822 95,441 98,145 Pkt. 
208 

+ Forrentning af materielle anlægsakti-
ver idriftsat efter 1. januar 2005 

24,576 24,576 24,576 24,576 Pkt. 
187 

= Indtægtsramme ekskl. forrentning af 
nettoomsætningsformue 

1.071,578 1.019,606 1.037,860 1.056,093  

Beregnet nettoomsætningsformue 179,998 171,268 174,334 177,397 Pkt. 
189 

Forrentningssats 4,67 % 4,67 % 4,67 % 4,67 % Pkt. 
183 

Forrentning af nettoomsætningsformue 8,411 8,003 8,146 8,289  
 

194. Forrentningen af en nødvendig nettoomsætningsformue fastsættes for 
Naturgas Fyn Distribution A/S til 1,535 mio. kr. i 2010, 1,571 mio. kr. i 
2011, 1,608 mio. kr. i 2012 og 1,585 mio. kr. i 2013, jf. tabel 33. 

Tabel 33. Den nødvendige nettoomsætningsformue samt forrentning heraf 
for Naturgas Fyn Distribution A/S for 2010-2013: 
Mio. kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 Refe-

rence 
Effektivitetsreguleret omkostnings-
ramme 

40,762 42,453 44,228 46,090 Pkt. 
110 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld 
mv. 

78,213 78,333 78,460 72,087 Pkt. 
172 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 42,386 44,328 46,366 48,505 Pkt. 
209 

+ Forrentning af materielle anlægsakti-
ver idriftsat efter 1. januar 2005 

2,132 2,132 2,132 2,132 Pkt. 
187 

= Indtægtsramme ekskl. forrentning af 
nettoomsætningsformue 

163,493 167,247 171,186 168,814  

Beregnet nettoomsætningsformue 27,505 28,136 28,799 28,400 Pkt. 
189 

Forrentningssats 5,58 % 5,58 % 5,58 % 5,58 % Pkt. 
183 

Forrentning af nettoomsætningsformue 1,535 1,571 1,608 1,585  
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3.4 Fastsættelse af forrentning af materielle anlæg saktiver 
idriftsat efter 1. januar 2005 og en nødvendig nett oomsætnings-
formue 

195. Forrentningen af de to delkomponenter kan samles til den foreløbige 
forrentning af materielle anlægsaktiver og nettoomsætningsformue, som 
skal indregnes i indtægtsrammerne. 

Tabel 34. Forrentning af materielle anlægsaktiver og en nødvendig nettoom-
sætningsformue for DONG Gas Distribution A/S for 2010-2013: 
Mio. kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 Refe-

rence 
Forrentning af materielle anlægsaktiver 
idriftsat efter 1. januar 2005 

13,088 13,088 13,088 13,088 Pkt. 187 

Forrentning af nettoomsætningsformue 5,317 5,414 5,514 5,609 Pkt. 192 

Forrentning i alt 18,405 18,502 18,602 18,697  
 

Tabel 35. Forrentning af materielle anlægsaktiver og en nødvendig nettoom-
sætnings-formue for HNG/Midt-Nord I/S for 2010-2013: 
Mio. kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 Refe-

rence 
Forrentning af materielle anlægsaktiver 
idriftsat efter 1. januar 2005 

24,576 24,576 24,576 24,576 Pkt. 187 

Forrentning af nettoomsætningsformue 8,411 8,003 8,146 8,289 Pkt. 193 

Forrentning i alt 32,987 32,579 32,722 32,866  
 

Tabel 36. Forrentning af materielle anlægsaktiver og en nødvendig nettoom-
sætnings-formue for Naturgas Fyn Distribution A/S for 2010-2013: 
Mio. kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 Refe-

rence 
Forrentning af materielle anlægsaktiver 
idriftsat efter 1. januar 2005 

2,132 2,132 2,132 2,132 Pkt. 187 

Forrentning af nettoomsætningsformue 1,535 1,571 1,608 1,585 Pkt. 194 

Forrentning i alt 3,668 3,703 3,740 3,718  
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4. Budgetterede § 13 omkostninger 2010-2013 
196. Indtægtsrammen indeholder jf. § 6, stk. 1, nr. 4 i IR BEK de omkost-
ninger, som selskaberne i årene 2010-2013 budgetterer at afholde i henhold 
til bekendtgørelsens § 13, stk. 1. Det drejer sig om omkostninger ved myn-
dighedsbetjening og nettab, samt de omkostninger, som selskaberne er på-
lagt i henhold til lov om gasinstallationer i forbindelse med vand- og afløbs-
ledninger. 

197. Disse budgetterede omkostninger tillægges særskilt udenom den effek-
tivitetsregulerede omkostningsramme således, at de indgår i indtægtsram-
men i størrelsesordenen 1:1.  

198. Det bemærkes, at der efter hvert kalenderår foretages efterregulering af 
indtægtsrammen vedr. de budgetterede § 13-omkostninger i forhold til de 
faktiske afholdte § 13-omkostninger, jf. kapitel 5 i IR BEK. 

199. Principperne for opgørelse af § 13-omkostningerne følger foregående 
reguleringsperiode og er nærmere beskrevet i afgørelsen af 30. maj 2005 
(Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber – Principper for opgø-
relse af driftsomkostninger, 1:1 omkostninger og afskrivninger).  

200. Udover de omkostninger, der direkte kan henføres til ovenstående § 13-
aktiviteter, skal der i opgørelsen heraf tillægges en andel af overheadom-
kostninger. Tillæggets størrelse fastlægges på baggrund af den fordelings-
metode, der er blevet fastsat forrige reguleringsperiode og som anvendes 
ved benchmarkingen af selskaberne. 

201. For DONG Gas Distribution A/S er anmeldt følgende budgetterede § 
13-omkostninger for 2010-2013: 

Tabel 37. Budgetterede § 13-omkostninger (ekskl. tillæg) for DONG Gas 
Distribution A/S 2010-2013: 
 Mio. kr. 

Budgetterede § 13-omkostninger 2010 (ekskl. tillæg for overhead) 22,000 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,000 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 
forbindelse med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 

20,500 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 0,500 

  

Budgetterede § 13-omkostninger 2011 (ekskl. tillæg for overhead) 22,000 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,000 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 
forbindelse med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 

20,500 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 0,500 
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Budgetterede § 13-omkostninger 2012 (ekskl. tillæg for overhead) 23,000 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,000 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 
forbindelse med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 

21,500 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 0,500 

  

Budgetterede § 13-omkostninger 2013 (ekskl. tillæg for overhead) 23,000 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,000 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 
forbindelse med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 

21,500 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 0,500 

 

202. For HNG/Midt-Nord I/S er anmeldt følgende budgetterede § 13-
omkostninger for 2010-2013: 

Tabel 38. Budgetterede § 13-omkostninger (ekskl. tillæg) for HNG/Midt-
Nord I/S 2010-2013: 
 Mio. kr. 

Budgetterede § 13-omkostninger 2010 (ekskl. tillæg for overhead) 39,327 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,700 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 
forbindelse med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 

37,627 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 0 

  

Budgetterede § 13-omkostninger 2011 (ekskl. tillæg for overhead) 38,946 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,700 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 
forbindelse med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 

37,246 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 0 

  

Budgetterede § 13-omkostninger 2012 (ekskl. tillæg for overhead) 38,828 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,700 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 
forbindelse med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 

37,128 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 0 
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Budgetterede § 13-omkostninger 2013 (ekskl. tillæg for overhead) 38,650 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 1,700 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 
forbindelse med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 

36,950 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 0 

 

203. For Naturgas Fyn Distribution A/S er anmeldt følgende budgetterede § 
13-omkostninger for 2010-2013: 

Tabel 39. Budgetterede § 13-omkostninger (ekskl. Tillæg) for Naturgas Fyn 
Distribution A/S 2010-2013: 
 Mio. kr. 

Budgetterede § 13-omkostninger 2010 (ekskl. tillæg for overhead) 10,003 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,288 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 
forbindelse med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 

7,281 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 2,434 

  

Budgetterede § 13-omkostninger 2011 (ekskl. tillæg for overhead) 10,303 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,297 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 
forbindelse med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 

7,500 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 2,507 

  

Budgetterede § 13-omkostninger 2012 (ekskl. tillæg for overhead) 10,613 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,306 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 
forbindelse med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 

7,724 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 2,582 

  

Budgetterede § 13-omkostninger 2013 (ekskl. tillæg for overhead) 10,931 

Heraf:  

- myndighedsbetjening (§ 13, stk. 1, nr. 1) 0,315 

- omkostninger i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 
forbindelse med vand- og afløbsledninger (§ 13, stk.1, nr. 2) 

7,956 

- nettab (§ 13, stk.1, nr. 3) 2,660 

 

204. Tillægget for overhead beregnes på baggrund af metoden for omkost-
ningsfordeling i forbindelse med benchmarking af selskabernes driftsom-
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kostninger i 2008. For reguleringsperioden 2010-2013 budgetteres med 
samme omkostninger som i 2008 korrigeret for pris- og lønudviklingen. 

205. Ved den efterfølgende årlige korrektion af indtægtsrammerne vil den 
andel af overheadomkostningerne, der vedrører § 13-aktiviteter (og dermed 
holdes uden for effektiviseringskravet) blive justeret på baggrund af selska-
bernes indsendelse af reguleringsmæssige regnskabstal for det pågældende 
år. 

206. . Nedenstående tabel beregner pris- og lønkorrektionen for tillægget til 
omkostninger der vedrører § 13, stk. 1, nr. 2 i IR BEK: 

Tabel 40. Pris- og lønkorrektion af tillæg til omkostninger vedrørende § 13, 
stk. 1, nr. 2 for andel af overheadomkostninger i 2008: 
Mio. kr. DONG Gas 

Distribution 
A/S 

HNG/MN I/S Naturgas Fyn 
Distribution 

A/S 
Tillæg, 2008 25,005 46,455 29,339 

Tillæg, pris- og lønkorrigeret til 2010 27,599 51,275 32,382 

Tillæg, pris- og lønkorrigeret til 2011 28,999 53,876 34,025 

Tillæg, pris- og lønkorrigeret til 2012 30,472 56,613 35,754 

Tillæg, pris- og lønkorrigeret til 2013 32,023 59,495 37,574 

 

207. For DONG Gas Distribution A/S beregnes følgende budgetterede § 13-
omkostninger 2010-13: 

Mio. kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 

§ 13, stk. 1, nr. 1 1,000 1,000 1,000 1,000 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (direkte henførbare 
omkostninger) 

20,500 20,500 21,500 21,500 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (tillæg for andel af 
overhead) 

27,599 28,999 30,472 32,023 

§ 13, stk. 1, nr. 2, i alt 48,099 49,499 51,972 53,523 

§ 13, stk. 1, nr. 3 0,500 0,500 0,500 0,500 

§ 13-omkostninger, i alt 49,599 50,999 53,472 55,023 
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208. For HNG/MN I/S beregnes følgende budgetterede § 13-omkostninger 
2010-13: 

Mio. kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 

§ 13, stk. 1, nr. 1 1,700 1,700 1,700 1,700 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (direkte henførbare 
omkostninger) 

37,627 37,246 37,128 36,950 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (tillæg for andel af 
overhead) 

51,275 53,876 56,613 59,495 

§ 13, stk. 1, nr. 2, i alt 88,902 91,122 93,741 96,445 

§ 13, stk. 1, nr. 3 0 0 0 0 

§ 13-omkostninger, i alt 90,602 92,822 95,441 98,145 

 

209. For Naturgas Fyn Distribution A/S beregnes følgende budgetterede § 
13-omkostninger 2010-13: 

Mio. kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 

§ 13, stk. 1, nr. 1 0,288 0,297 0,306 0,315 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (direkte henførbare 
omkostninger) 

7,281 7,500 7,724 7,956 

§ 13, stk. 1, nr. 2 (tillæg for andel af 
overhead) 

32,382 34,025 35,754 37,574 

§ 13, stk. 1, nr. 2, i alt 39,663 41,524 43,478 45,530 

§ 13, stk. 1, nr. 3 2,434 2,507 2,582 2,660 

§ 13-omkostninger, i alt 42,386 44,328 46,366 48,505 
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5. Fastsættelse af indtægtsrammer 2010-2013 
210. Nedenfor beregnes selskabernes indtægtsrammer for reguleringsperio-
den 2010-2013. 

Tabel 41. Indtægtsrammer for DONG Gas Distribution A/S, 2010-13: 
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Refe-

rence 
Effektivitetsreguleret omkostningsramme 137,205 144,760 151,613 158,780 Pkt. 108 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 321,834 322,343 322,882 323,451 Pkt. 172 

+ Forrentning af nettoomsætningsformue og 
materielle anlægsaktiver 

18,405 18,502 18,602 18,697 Pkt. 195 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 49,599 50,999 53,472 55,023 Pkt. 207 

Indtægtsramme 527,044 536,604 546,569 555,951  

 
Tabel 42. Indtægtsrammer for HNG/MN I/S, 2010-13: 
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Refe-

rence 
Effektivitetsreguleret omkostningsramme 272,163 280,420 294,578 308,566 Pkt. 109 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 684,238 621,788 623,264 624,806 Pkt. 172 

+ Forrentning af nettoomsætningsformue 
og materielle anlægsaktiver 

32,987 32,579 32,722 32,866 Pkt. 195 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 90,602 92,822 95,441 98,145 Pkt. 208 

Indtægtsramme 1.079,989 1.027,609 1.046,006 1.064,382  

 
Tabel 43. Indtægtsrammer for Naturgas Fyn A/S, 2010-13: 
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Refe-

rence 
Effektivitetsreguleret omkostningsramme 40,762 42,453 44,228 46,090 Pkt. 110 

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv. 78,213 78,333 78,460 72,087 Pkt. 172 

+ Forrentning af nettoomsætningsformue og 
materielle anlægsaktiver 

3,668 3,703 3,740 3,718 Pkt. 195 

+ Budgetterede § 13-omkostninger 42,386 44,328 46,366 48,505 Pkt. 209 

Indtægtsramme 165,029 168,817 172,794 170,400  

 


