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Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 

Bilag 3 – Fastsættelse af WACC forrentning 

1. I henhold til bekendtgørelsen fastsættes rentesatsen, til brug for aktiver 
idriftsat fra og med den 1. januar 2005 og en nødvendig nettoomsætnings-
formue, for det enkelte selskab som en risikofri rente tillagt et risikotillæg, 
der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. Ved fastsæt-
telsen af forrentningssatsen anvendes en egenkapitalandel på 30 %, jf. § 12, 
stk. 1. 

2. Rentesatsen fastsættes dermed som en WACC. WACC’en (Weighted 
Average Cost of Capital) udtrykker de gennemsnitlige kapitalomkostninger 
til egenkapital og fremmedkapital. Fra bekendtgørelsen antages det i rente-
fastsættelsen, at nyinvesteringer og den nødvendige nettoomsætningsformue 
finansieres med 30 % egenkapital og 70 % fremmedkapital. 

3. WACC’en fastsættes ud fra følgende formel: 

GfkrGekrWACC ×+−×= )()1()(  

, hvor  

)(ekr  : egenkapitalforrentning før skat 

)( fkr  : fremmedkapitalforrentning 

G  : Gearing, dvs. andelen af fremmedkapital 

τ  : skattesats 

4. Fremmedkapitalrenten fastsættes som en risikofri rente tillagt et kredit-
risikotillæg. Egenkapitalrenten fastsættes ud fra en CAPM1 (Capital Asset 
Pricing Model). 

                                                 
1 Ideen bag CAPM er, at investorer skal kompenseres på to måder for at investere i risiko-
fyldte aktiver. For det første skal de kompenseres for at stille penge til rådighed i en given 
periode, hvilket afspejles i indregningen af en risikofri rente. For det andet skal de kompen-
seres for risikoen forbundet ved aktivet, hvilket afspejles i ligningens sidste led. 
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, hvor 

)( fr  : risikofri rente 

)(ekβ  : selskabsspecifik risiko vedr. egenkapitalen 

)()( frmr −  : markedsrisikotillæg  

5. Nedenfor følger fastsættelsen af modellernes parametre. 

Risikofri rente 

6. I den forrige reguleringsperiode blev den risikofri rente fastsat årligt på 
baggrund af CIBOR renten med en løbetid på 12 måneder. Denne løbetid 
blev af selskaberne anset som værende for kort, hvilket de klagede til Ener-
giklagenævnet. Klagenævnet stadfæstede dog ET’s afgørelse. 

7. For reguleringsperioden 2006-2009 anvendte Energitilsynet tre grund-
læggende kriterier for fastsættelsen af den risikofri rente: 

• At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile ind-
tægtsrammer og tariffer. 

• At modellen ikke giver mulighed for eller kun begrænset mulighed for 
rentearbitrage. 

• At modellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig for 
selskaber og Energitilsynet. 

8. Sekretariat har fortsat valgt at basere valget af den risikofri rente på 
ovenstående kriterier.  

9. Der findes ikke i praksis én risikofri rente, men derimod mange forskel-
lige risikofrie renter, idet rentesatsen kan udtrykkes som funktion af den 
valgte løbetid. Den risikofrie rente kan endvidere være renten på bl.a. stats-
obligationer eller renten på interbankmarkedet. 

10. Selskaberne låner typisk til interbankrenten (CIBOR) plus et tillæg og 
sekretariatet vurderer derfor, at den risikofri rente også bør fastsættes på 
denne baggrund. Så længe den valgte løbetid er under 12 måneder kan 
CIBOR renten anvendes i denne sammenhæng. CIBOR renten opgøres ikke 
for løbetider over 12 måneder og i stedet anvendes swaprenten, der offent-
liggøres med løbetider fra 2 til 10 år. 
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11. 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 
CIBOR-rente. 

12. 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. 

13. Valget af løbetid på den risikofri rente bør, ifølge Independent Regula-
tors Group (IRG2), matche enten investeringshorisonten, planlægningshori-
sonten eller reguleringshorisonten på det underliggende aktiv3. Alternativt 
kan der anvendes en kort løbetid for at undgå muligheden for rentearbitrage.   

14. Anvendelse af investeringshorisonten afspejler, at investorer forventer 
at blive kompenseret for langvarige investeringer. Den risikofri rente bør 
derfor afspejle investors forventning over den relevante tidsperiode. Læng-
den af den relevante tidshorisont er dog i sagens natur en subjektiv vurde-
ring. 

15. Planlægningshorisonten afspejler den gennemsnitlige levetid på de un-
derliggende aktiver, der udgør forrentningsgrundlaget. Denne metode vil 
kræve en individuel opgørelse af den gennemsnitlige levetid på foretagne 
nyinvesteringer hos hvert enkelt selskab.  

16. Anvendelse af reguleringshorisonten betyder, at kapitalomkostningerne 
bliver konsistente med den reguleringsperiode hvortil de vedrører. Selska-
berne bliver beskyttet imod renteændringer i reguleringsperioden, som 
strækker sig over en kendt tidshorisont på 4 år. Fordelen ved denne metode 
er, at den er nem at administrere og at løbetiden kan fastsættes med sikker-
hed. 

17. IRG fremhæver ikke én de ovenstående metoder som værende mere 
korrekt end andre. Energitilsynets sekretariat vurderer dog, at investerings-
horisonten ikke kan anvendes i denne sammenhæng på grund af usikkerhe-
den vedrørende den relevante tidshorisont. Endvidere vurderer sekretariatet, 
at anvendelse af planlægningshorisonten er mere administrativ besværlig 
end reguleringshorisonten og dels vil være påvirket af eventuel usikkerhed i 
opgørelsen af nyinvesteringernes gennemsnitlige levetid. Alene anvendelse 
af reguleringshorisonten vurderes at udgøre et administrativt enkelt og sik-
kert grundlag for fastsættelsen af løbetiden på den risikofri rente.  
                                                 
2 IRG blev etableret i 1997 som et forum for europæiske nationale regulatorer indenfor tele-
sektoren, hvor der kan udveksles erfaringer omkring emner der vedrører regulering. 
3 IRG – Regulatory Accounting, Principles of Implementation and Best Practice for WACC 
calculations, Februar 2007 
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18. Valget af en risikofri rente med en løbetid på over ét år, i dette tilfælde 
4 år, betyder ikke nødvendigvis, at selskaberne har mulighed for rentearbi-
trage. Hvorvidt denne mulighed eksisterer, afhænger af hvordan den risiko-
frie rente fastsættes.  

19. I tilfældet hvor den risikofri rente justeres årligt kan selskaberne opnå 
en risikofri rentegevinst, idet selskaberne modtager den lange rente og sam-
tidigt kan låne til den typisk lavere korte rente. Hvis det i forbindelse med 
den årlige justering skulle vise sig, at den korte rente ligger over den lange 
rente, vil selskaberne kunne vælge den lange rente frem for den korte rente. 
Selskaberne påtager sig dermed ingen risiko. 

20. I tilfældet hvor den risikofri rente ligger fast for hele perioden har sel-
skaberne ingen mulighed for rentearbitrage. Fastfrysning af renten betyder 
endvidere, at tarifferne indenfor reguleringsperioden bliver stabile for så 
vidt angår denne del af indtægtsrammen. Tariffer kan dog ændre sig mellem 
reguleringsperioderne i det omfang renten har ændret sig. 

21. Sekretariatet mener, at hensynet til ændringer i tarifferne kan tillægges 
mindre vægt, da forrentning af aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 og en 
nødvendig nettoomsætningsformue udgør en lille del af indtægtsrammen – 
ca. 3 pct. Hensynet til at undgå muligheden for rentearbitrage vægtes der-
imod højere, da dette alt andet lige vil føre til, at distributionstarifferne bli-
ver højere end nødvendigt. 

22. Fra ovenstående vurderer sekretariatet, at den risikofri rente skal fast-
sættes som en 4-årig swaprente, der er fastlagt for hele reguleringsperioden.  

23. Rent teoretisk vil den nuværende rente perfekt afspejle fremtidige for-
ventninger (ved fuldstændigt effektive kapitalmarkeder) og dermed være det 
korrekte mål for den risikofri rente. I praksis udviser rentemarkedet mindre 
udsving på dagsbasis, jf. figur 1, hvilket gør det uegnet at anvende data for 
kun en dag. Den mest retvisende rentesats opnås derfor ved, at betragte et 
gennemsnit for en længere periode. 
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Figur 1. 4-årig swap rente 2009: 
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24. I sidste reguleringsperiode og for forrentning af nettogælden i denne re-
guleringsperiode er der etableret den praksis, at rentesatserne for et givent år 
fastsættes på baggrund af den gennemsnitlige rente i august måned året før.  

25. Da den risikofri rente fastholdes i hele reguleringsperioden vurderer se-
kretariatet, at renten bør fastsættes på baggrund af en længere historisk peri-
ode. Der skal således foretages en afvejning mellem en tilstrækkelig lang 
observationsperiode og datas aktualitet. Derudover skal der tages hensyn til 
uhensigtsmæssige påvirkninger på renteniveauet som følge af enestående 
begivenheder, som f.eks. den finansielle uro i slutningen af 2008. 

26. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at den risikofri rente bør fast-
sættes på baggrund af den gennemsnitlige 4-årige swaprente fra marts til 
august 2009. Denne 6 måneders periode reducerer betydningen af korte ud-
sving i renteniveauet, rentedata er ikke påvirket af den finansielle uro i 2008 
og rentedata har endvidere en passende aktualitet. 

27. På denne baggrund fastsættes den risikofri rente til 3,13 %, jf. tabel 1. 

Tabel 1. 4-årige swap renter 
 Marts-

August 2009 
Gennemsnit 3,13 % 

Kreditrisikotillæg 

28. I forbindelse med fastsættelsen af forrentning af nettogæld mv., jf. af-
snit 2.2, har sekretariatet fastsat et rimeligt kreditrisikotillæg for selskaber-
ne.  
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29. Risikotillæg finder også anvendelse i denne sammenhæng og sekreta-
riatet vurderer derfor, at risikotillægget fortsat fastsættes til 1,70 pct. for 
DONG Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution A/S og 0,4 pct. 
for HNG/Midt-Nord I/S, jf. tabel 2. Der henvis til afgørelsens afsnit 2.2 for 
en nærmere beskrivelse af fastsættelsen af kreditrisikotillæg. 

Tabel 2. Selskabernes kreditrisikotillæg: 
DONG Gas Distribution 
A/S 

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

1,70 % 0,4 % 1,70 % 

Beta 

30. )(ekβ afspejler selskabets egenkapitalrisiko bl.a. baseret på selskabets 
kapitalstruktur. For børsnoterede selskaber kan )(ekβ  beregnes ud fra ud-
viklingen i selskabets aktiekurs og udviklingen i en markedsportefølje. 
Denne metode kan ikke anvendes for naturgasdistributionsselskaberne. 

31. Fastsættelsen af )(ekβ  sker derfor på baggrund af sammenligninger 
med ensartede selskaber, for hvilke )(ekβ  kan beregnes. Da )(ekβ  afhæn-
ger af det enkelte selskabs kapitalstruktur er det dog ikke muligt, at foretage 
en direkte sammenligning af )(ekβ  mellem selskaber.  

32. Til sammenligning mellem selskaber anvendes derimod )(aktiverβ  - 
også kaldet det ugearet beta, da effekten af kapitalstruktur ikke indgår. Med 
fastsættelse af )(aktiverβ kan )(ekβ  efterfølgende beregnes ud fra følgende 
formel4:  
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33. Det antages ofte, at )( fkβ  er tæt på eller lig nul. I afgørelsen fra 2005 
blev )( fkβ  fastsat til 0,1, idet den fastsatte fremmedkapitalrente oversteg 
den risikofri rente. Sekretariatet vurderer ikke, at forholdene har ændret sig 
væsentligt siden 2005 og )( fkβ  fastsættes fortsat til 0,1. 

34. Fastsættelsen af )(aktiverβ sker på baggrund af sammenligninger med 
andre selskaber og regulatorer. Selvom gasdistributionsselskaberne i teorien 
har individuelle )(aktiverβ -værdier kan der således ikke skelnes imellem 
dem i denne sammenhæng. Der fastsættes én )(aktiverβ -værdi for alle tre 
selskaber. 

                                                 
4 T. Conine, ”Corporate Debt and Corporate Taxes: An Extension”, The Journal of Finance, 
September 1980, pp. 1033-1037 



 7/13 
 
 

35. I en 2005 rapport fra den hollandske regulator DTE vedrørende gas og 
el distribution angives )(aktiverβ til intervallet [0,23; 0,36] på baggrund af 
data fra en række internationale regulerede selskaber. Betragtes alene data 
for naturgasdistributionsselskaber øges intervallet en anelse til [0,23; 0,40]. 

36. I en 2009 rapport fra den tjekkiske regulator ERO fastsættes 
4,0)( =aktiverβ for gasdistribution. Fastsættelsen sker på baggrund af en 

sammenligning af anvendte værdier hos andre europæiske regulatorer5, hvor 
)(aktiverβ falder i intervallet [0,18; 0,58] med et gennemsnit på 0,39. Stør-

stedelen af regulatorerne anvender ifølge rapporten et )(aktiverβ i interval-
let [0,30; 0,45]. 

37. Grant Thornton6 har i 2009 beregnet )(aktiverβ -værdier til WACC 
fastsættelsen for Energigruppen Jylland Varme A/S på baggrund af andre 
regulerede selskaber. Betaestimaterne opdeles i primære og sekundære 
sammenlignelige selskaber og gennemsnittet er hhv. 0,18 og 0,28 med et 
samlet gennemsnit på 0,24. Sekretariatet vurderer dog, at varmeforsyning er 
mindre risikofyldt end gasdistribution og beta derfor lavere. 

38. Fastsættelsen af )(aktiverβ er i henhold til ovenstående knyttet med en 
vis usikkerhed og der forekommer ikke at være én korrekt værdi. Sekretaria-
tet vurderer, at værdien for )(aktiverβ  kan indsnævres til et rimeligt inter-
val på [0,23; 0,45]. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at )(aktiverβ  
bør fastsættes til 0,35, hvilket omtrent er middelværdien i det sandsynlige 
interval.  

39. Dette estimat er i den høje ende af DTE’s interval og den lave ende af 
ERO’s interval. Estimatet er ligeledes en del større end Grant Thornton’s 
estimat, hvilket også forventes på baggrund af forskellene mellem varme-
forsyning og gasdistribution. 

40. På grund af usikkerheden foretages dog i sidste afsnit en følsomheds-
analyse med hensyn til parametervalget. 

Markedsrisikotillæg 

41. Markedsrisikotillægget afspejler det merafkast en investor kræver ved 
investering i en risikofyldt gennemsnitlig markedsportefølje sammenholdt 
med en risikofri investering. Denne risiko er ikke selskabsspecifik, men 
knytter sig til markedet som helhed. For reguleringsperioden 2006-2009 
fastsatte Energitilsynet markedsrisikotillægget til 3,75 %. 

                                                 
5 Slovenien, Danmark, Finland, Frankrig, Nederlandene, Irland, Italien, Portugal, Storbri-
tannien, Ungarn og Østrig. 
6 Udkast til ”Rimelig afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme A/S” 
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42. For reguleringsperioden 2006-2009 blev markedsrisikotillægget endvi-
dere tillagt differencen mellem 12-måneders CIBOR renten og renten på 10-
årige statsobligationer. Denne difference blev tillagt fordi det anvendte mar-
kedsrisikotillæg var beregnet på basis af en 10-årig fordring og markedspor-
teføljen, hvorimod der blev anvendt en 12-måneders Cibor som risikofri 
rente. 

43. I fastsættelsen af markedsrisikotillægget anvendes betragtninger vedrø-
rende det historiske risikotillæg i Danmark og markedsundersøgelser af an-
vendte risikotillæg. Sekretariatet vurderer ikke at det er meningsfyldt, at 
sammenligne markedsrisikotillæg med andre udenlandske regulatorer. Op-
gørelser mellem lande kan indeholde betydelige forskelle på grund af bl.a. 
forskelle i beskatning og forskellige landespecifikke risici. 

44. Dimson, Marsh og Staunton7 estimerer et historisk, langsigtet markeds-
risikotillæg for en række lande, herunder Danmark. Det gennemsnitlige 
markedsrisikotillæg for perioden 1900-2005 er 2,07 % p.a. (geometrisk 
gennemsnit8) og 3,27 % p.a. (aritmetisk gennemsnit9) vurderet i forhold til 
langvarige statsobligationer. Vurderet i forhold til kortvarige instrumenter 
(løbetid under ét år) bliver markedsrisikotillægget hhv. 2,87 % p.a. og 4,54 
% p.a. 

45. I Revision & Regnskabsvæsen nr. 12 2008 analyseres bl.a. fastsættelsen 
af markedsrisikopræmie i lyset af den seneste udvikling på de finansielle 
markeder. Analysen baseres på en årlig undersøgelse udført af Pricewater-
houseCoopers, hvor aktieanalytikere og finansielle rådgivere spørges om 
anvendte markedsrisikopræmier. 

46. Analysen viser, at der er forskel på perioderne 1998-2001 og 2002-2008 
med hensyn til størrelsen af markedsrisikopræmien. I perioden 1998-2001 er 
præmien 3,9 % i gennemsnit, hvorimod den stiger til 4,54 % i gennemsnit 
for perioden 2002-2008, jf. figur 2. Det bemærkes, at udviklingen på de fi-
nansielle markeder i 2008 ikke giver anledning til nævneværdige ændringer 
i markedsrisikopræmien. 

                                                 
7 Dimson, Marsh og Staunton, ”The Worldwide Equity Premium”, EFA 2006 Zurich Meet-
ings Paper; AFA 2008 New Orleans Meetings Paper. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=891620 
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Figur 2. Anvendt markedsrisikotillæg 1998-2008: 
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47. I en rapport fra Grant Thornton6, udarbejdet for Energitilsynet angående 
Energigruppen Jylland Varme A/S, anbefales et markedsrisikotillæg på 4,5 
%. Grant Thornton vurdering baseres bl.a. på ovenstående analyse fra Revi-
sion & Regnskabsvæsen, men indeholder også yderligere gennemgang af 
historiske markedsrisikopræmier. 

48. På baggrund af ovenstående vurderer sekretariatet, at markedsrisikotil-
lægget med rimelighed kan fastsættes til 4,5 %. Det fastsatte markedsrisiko-
tillæg er større end det langsigtede, historiske markedsrisikotillæg for perio-
den 1900-2005 og på niveau med anvendte markedsrisikotillæg for 2002-
2008. 

49. Sekretariatet vurderer ikke, at markedsrisikotillægget for perioden 
2010-2013 skal tillægges et rentespænd, som var tilfældet for perioden 
2006-2009. Analysen fra Revision & Regnskabsvæsen er lavet på baggrund 
af en spørgeskemaundersøgelse og det fremgår ikke hvilke fordringer (om 
nogen) respondenterne har baseret vurderingen af tillægget på. Derudover 
stemmer sekretariatets valg af markedsrisikotillæg overens med det langsig-
tede historiske markedsrisikotillæg, selv når dette vurderes i forhold til in-
strumenter med kort løbetid (under ét år).   

Skat 

50. I det omfang et selskab er skattepligtigt skal der i henhold til ovenstå-
ende ligninger korrigeres herfor. I denne sammenhæng bør parameteren τ  
afspejle selskaberne effektive skattesats, der af flere grunde kan afvige fra 
selskabsskatten på 25 %. 

51. Selskaberne HNG/Midt-Nord I/S er ikke skattepligtige og derfor fast-
sættes 0=τ for disse. 
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52. Selskaberne DONG Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution 
A/S er begge skattepligtige. For reguleringsperioden 2006-2009 vurderede 
Energitilsynet, at selskaberne ikke kunne forventes at betale skat i perioden 
pga. eksisterende regulatoriske skatteaktiver. 

53. DONG Gas Distribution A/S er omfattet af regler om tvungen sambe-
skatning med DONG Energy A/S og en gennemgang af seneste årsregnskab 
for distribution viser, at selskabet ikke længere har et skatteaktiv. DONG 
Gas Distribution A/S er således skattepligtige af fremtidige overskud og 
derfor fastsættes 25,0=τ  for selskabet. 

54. En gennemgang af seneste årsregnskab for Naturgas Fyn Distribution 
A/S viser, at selskabet har et udskudt skatteaktiv på omtrent 55 mio. Det må 
derfor forventes, at Naturgas Fyn Distribution A/S, på trods af skattepligt, 
ikke vil skulle betale skat i den kommende reguleringsperiode. På denne 
baggrund fastsættes 0=τ  for selskabet. 

WACC 

55. Ovenstående parametre anvendes til at fastsætte WACC ud fra neden-
stående ligninger: 










−
×−×−









−
×−+×=

G

G
fk

G

G
aktiverek

1
)1()(

1
)1(1)()( τβτββ  

)1(

))()(()()(
)(

τ
β

−
−×+= frmrekfr

ekr  

GfkrGekrWACC ×+−×= )()1()(  

56. Med hensyn til de underliggende parametre har sekretariatet gennem-
ført en følsomhedsanalyse i forhold til )(aktiverβ . Forskellen mellem den 
fastsatte værdi på 0,35 og højeste/laveste værdier er på omtrent +/- 0,5 pct. 
point, jf. tabel 3. Ændringen i WACC’en er således relativt beskeden i for-
hold til den relative ændring i parameteren. 

Tabel 3. Sammenhæng mellem )(aktiverβ  og WACC: 
)(aktiverβ  0,23 0,30 0,35 0,40 0,45 

DONG Gas Distri-
bution A/S 

5,46 % 5,80 % 6,05 % 6,30 % 6,54 % 

HNG/Midt-Nord I/S 4,13 % 4,44 % 4,67 % 4,89 % 5,12 % 
Naturgas Fyn Dis-
tribution A/S 

5,04 % 5,35 % 5,58 % 5,80 % 6,03 % 
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57. Som gennemgået i ovenstående afsnit er sekretariatet klar over, at fast-
sættelsen af )(aktiverβ -værdien er genstand for usikkerhed. Følsomheds-
analysen viser dog, at WACC’en er relativt ufølsom overfor ændring i beta-
værdien.  

58. En større og mere dybdegående analyse med formålet at yderligere 
præcisere )(aktiverβ vil således ikke bidrage væsentligt til fastsættelsen af 
WACC’en. Sekretariatet vurder derfor, at den foreliggende analyse er til-
strækkelig og værdien på 0,35 fastholdes.  

59. På baggrund af selskabernes effektive skattesats medfører )(aktiverβ = 
0,35, at )(ekβ  fastsættes til 0,79 for DONG Gas Distribution A/S, 0,93 for 
HNG/Midt-Nord I/S og 0,93 for Naturgas Fyn Distribution A/S, jf. tabel 4. 

Tabel 4. )(ekβ  for selskaberne: 
 DONG Gas Dis-

tribution A/S 
HNG/Midt-Nord 
I/S 

Naturgas Fyn Di-
stribution A/S 

)(ekβ  0,79 0,93 0,93 

 

60. Parametrene anvendt i fastsættelsen af WACC for reguleringsperioden 
2010-2013 er således: 

Tabel 5. Beregning af WACC for 2010 
 DONG Gas Dis-

tribution A/S 
HNG/Midt-Nord 
I/S 

Naturgas Fyn 
Distribution A/S 

Risikofri rente 3,13 % 3,13 % 3,13 % 
Kreditrisikotillæg 1,70 % 0,4 % 1,70 % 
Fremmedkapitalafkast 4,83 % 3,53 % 4,83 % 
Beta (ek) 0,79 0,93 0,93 
Gearing 70 % 70 % 70 % 
Markedsrisikotillæg 4,5 % 4,5 % 4,5 % 
Skattesats 25 % 0 % 0 % 
Egenkapitalforrentning 
før skat 

8,90 % 7,33 % 7,33 % 

 

61. Valget af parametre medfører, at WACC’en for reguleringsperioden 
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 Distribution A/S, jf. tabel 
6. Det bemærkes, at selskabernes WACC er uændret igennem regulerings-
perioden på grund af valget af risikofri rente. 

62. Sekretariatet kan dog stadig ændre rentesatsen forud for et kalenderår 
som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund for fastsættel-
sen af satsen, jf. § 12, stk. 2 i IR BEK.  
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Tabel 6. WACC for perioden 2010-13 
 DONG Gas Dis-

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

stribution A/S 
2010-2013 6,05 % 4,67 % 5,58 % 
 

63. Til sammenligning var WACC’en for reguleringsperioden 2006-2009: 

Tabel 7. Endelig WACC for perioden 2006-09 
 DONG Gas Dis-

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

stribution A/S 
2006 4,82 % 4,20 % 4,82 % 
2007 5,86 % 5,25 % 5,86 % 
2008 6,75 % 6,13 % 6,75 % 
2009 7,38 % 6,76 % 7,38 % 

 

64. I forhold til reguleringsperioden 2006-2009 er kreditrisikotillægget og 
markedsrisikotillægget begge forøget, kun modsvaret af et mindre fald i 

)(ekβ . Forskellen i WACC mellem 2009 og 2010 skyldes hovedsageligt, at 
renten er faldet betydeligt i perioden. 

65. Sekretariatet har i det nedenstående dekomponeret betydningen af æn-
dringer i parametrene for udviklingen i WACC’en mellem 2009 og 2010. 

66. Sekretariatets ændring af grundlaget for fastsættelsen af den risikofri 
rente – fra CIBOR 12 måneder til Swap 4 år – medfører isoleret set en stig-
ning i WACC’en på 0,98 pct. point.  

67. Sekretariatets valg af kreditrisikotillæg medfører ligeledes en stigning i 
WACC’en på 0,49 pct. point for DONG Gas Distribution A/S og Naturgas 
Fyn Distribution A/S. For HNG/Midt-Nord I/S medfører ændringen af kre-
ditrisikotillægget en stigning på 0,20 pct. i WACC’en. 

68. Ændringerne i CAPM parametre (markedsrisikotillæg og )(aktiverβ ) 
medfører samlet set en stigning i WACC’en på 0,27 pct. point. 

69. DONG Gas Distribution A/S har som det eneste selskab fået ændret de-
res vurdering af effektiv skattesats, hvilket har resulteret i en stigning på 
0,47 pct. point i WACC’en. 

70. Ovenstående opdatering af modellernes parametre giver således en en-
tydig stigning i selskabernes WACC. Når WACC’en på trods af dette er la-
vere i 2010 end 2009 skyldes dette udelukkende, at renten er faldet markant 
fra august 2008 (CIBOR: 5,69 %) til august 2009 (CIBOR: 2,15 %). 
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Tabel 8. Dekomposition af ændring i WACC fra 2009 til 2010: 
 DONG Gas Distri-

bution A/S 
HNG/Midt-Nord 
I/S 

Naturgas Fyn Di-
stribution A/S 

WACC 2009 7,38 % 6,76 % 7,38 % 
Rentefald - 3,54 % - 3,54 % - 3,54 % 
Ændring af anvendt 
risikofri rente 

+ 0,98 % + 0,98 % + 0,98 % 

Ændring i kreditri-
sikotillæg 

+ 0,49 % + 0,20 % + 0,49 % 

Ændring i CAPM 
parametre 

+ 0,27 % + 0,27 % + 0,27 % 

Ændring i effektiv 
skattesats 

+ 0,47 % - - 

WACC 2010 6,05 % 4,67 % 5,58 % 
 


