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Bilag  
 
Indledning  
Dette bilag eksemplificerer tilsynsnotatets argumentation og konklusioner om den rimelige 
forrentning på nødkapacitet i de danske naturgaslagre. Bilaget skal udelukkende opfattes 
som et eksempel på, hvorledes en rimelig forrentning for nødkapacitet kan fastsættes for et 
fiktivt lagerselskab.   
Udgangspunktet for lagerselskabernes pris for nødkapacitet er, at selskaberne kan få dæk-
ket deres omkostninger ved driften og samtidig opnå en "rimelig forrentning" af den inve-
sterede kapital.    
Den investerede kapital opgøres som den regulatoriske aktivbase (RAB) ultimo kalender-
året. Den relevante RAB for lagerkapacitet til nødforsyning findes som andelen ? af lagersel-
skabets samlede RAB.   
Andelen af et lagerselskabs samlede lagerkapacitet, som ENDK køber til brug for nødforsy-
ning, kaldes ?.    
Lagerselskabets omkostninger til produktet "nødkapacitet" for et lagerår beregnes som 
andelen ? af selskabets samlede budgetterede omkostninger og afskrivninger for lageråret.  

Rimelig forrentning 
Den rimelige forrentning af kapitalen kan findes som den regulatoriske aktivbase (RAB) 
ganget med en rimelig forrentningssats kaldet Weighted Average Cost of Capital (WACC).   
Den relevante RAB for lagerkapacitet til nødforsyning findes som andelen ? af lagerselska-
bets samlede RAB.   
Hovedprincippet i at sætte en forrentningssats som en WACC er, at fremmedkapital og 
egenkapital ikke kræver samme forrentning. Da et selskabs indtægter først bruges til at 
servicere fremmedkapitalen og først herefter egenkapitalen, så bærer egenkapitalen største-
delen af selskabets risiko for svigtende indtægter. Derfor kræver egenkapital en højere for-
rentning end fremmedkapital.   
Udgangspunktet for beregningen af en WACC er fordelingen af selskabets passiver mellem 
fremmedkapital med andelen w1 og egenkapital med andelen w2. Forrentningssatsen for 
lager til nødforsyning sættes med udgangspunkt i fordelingen af det enkelte selskabs passi-
ver i kalenderåret før det givne lagerår starter ? altså 2007 for lageråret 2008/2009.    
For det fiktive selskab i dette eksempel antages følgende fordeling af passiver: w1 = 70 pct. 
og w2 = 30 pct. Denne antagelse om finansieringsstruktur ligger bl.a. til grund for fastsæt-
telsen af en WACC for naturgasdistributionsselskaberne for 2006-2009 i tilsynets afgørelse 
af 31. oktober 2005.   
Forrentningssatsen, WACC, fastlægges ud fra finansieringsstruktur og rentestørrelser som 
et vejet gennemsnit for kapitalomkostningerne ud fra modellen:    
I.                    WACC = w1*rfk(t) + w2*rek(t), hvor  
·        w1 + w2 = 1 og w2 udgør soliditetsgraden ((egenkapital)/( egenkapital + fremmedkapi-
tal)),  
·        rfk er finansieringsomkostninger (nominel årlig rente) vedrørende fremmedkapital 
mens  
·        rek er finansieringsomkostninger (nominel årlig rente) vedrørende egenkapital.   
Rentestørrelserne for fremmedkapital og egenkapital bestemmes i de to følgende afsnit.  

Forrentning af fremmedkapital 
Forrentningen af fremmedkapital udgøres af en risikofri rente samt et risikotillæg.   
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Den risikofri rente sættes som gennemsnittet af Danmarks Nationalbanks 1-årige CIBOR 
rente i 4. kvartal af kalenderåret før det givne lagerår starter ? altså 4. kvartal 2007 for la-
geråret 2008/2009. I 4. kvartal 2007 var dette gennemsnit på 4,87 pct.    
Risikotillægget på fremmedkapital udtrykker den risiko, som en kreditor påtager sig ved at 
låne penge til selskabet. For det fiktive selskab i nærværende eksempel antages et risikotil-
læg på fremmedkapital på 1 pct. Et sådant risikotillæg ligger bl.a. til grund for fastsættelsen 
af en WACC for flere af naturgasdistributionsselskaberne for 2006-2009 i tilsynets afgørel-
se af 31. oktober 2005.   
Den rimelige forrentning af fremmedkapitalen for det fiktive lagerselskab fastsættes til 5,87 
pct., jf. tabel 1.   
Tabel 1: Rimelig forrentning af lagerselskabernes fremmedkapital for 2008/2009  
  

  Fiktivt lagerselskab (pct.) 

Risikofri rente 4,87 

Risikotillæg  1,00 

Fremmedkapitalforrentning 5,87 

Kilde: Nationalbanken.  

Forrentning af egenkapital 
Forrentningen af egenkapital udgøres af en risikofri rente og et risikotillæg specifikt for det 
enkelte selskab. Der indgår ikke skattebetaling, i dette eksempel.   
Den risikofri rente sættes som gennemsnittet af Danmarks Nationalbanks 1-årige CIBOR 
rente i 4. kvartal af kalenderåret før det givne lagerår starter ? altså 4. kvartal 2007 for la-
geråret 2008/2009. I 4. kvartal 2007 var dette gennemsnit på 4,87 pct.    
Det risikospecifikke tillæg for egenkapitalen bestemmes på baggrund af den generelle mar-
kedsrisiko i Danmark, og hvorledes lagerselskabets risiko på egenkapitalen, ?(egenkapital), 
adskiller sig herfra.    
Den generelle markedsrisiko fastsættes som et simpelt gennemsnit af år-til-år stigninger i 
det danske C20 aktieindeks i de sidste 10 år op til lageråret (altså 1998-2007 for lageråret 
2008/2009) fratrukket den risikofri rente. Gennemsnittet af år-til-år stigningerne i C20 for 
perioden 1998-2007 er 12,32 pct. Fratrukket den risikofri rente på 4,87 pct. fås et generelt 
markedsrisikotillæg på 7,46 pct. for lageråret 2008/2009.   
Lagerselskabets risiko på egenkapitalen, ?(egenkapital), afhænger af selskabets soliditets-
grad, selskabets risiko som helhed, ?(aktiver), samt risikoen på selskabets fremmedkapital, 
?(fremmedkapital). Det antages, at ?(fremmedkapital) er 0, hvilket er en ganske almindelig 
antagelse, som bl.a. følger IT- og Telestyrelsens fastsættelse af en WACC for TDCs fastnet-
ydelser fra oktober 2008[1] og den nederlandske regulators fastsættelse af en WACC for 
TenneT i 2006[2] Herved kan ?(egenkapital) bestemmes via nedenstående version af Mo-
digliani-Miller formlen herunder, hvori der ikke er indregnet en skattebetaling.   
II.                  ?(aktiver) = ?(egenkapital) * w2ó  
III.                 ?(egenkapital) = ?(aktiver) / w2  
Først findes lagerselskabets risiko som helhed, ?(aktiver). Et selskab med en ?(aktiver) på 
mellem 0 og 1 har en lavere risiko end markedet generelt, mens et selskab med en ?(aktiver) 
på over 1 har en større risiko end markedet generelt.    
Begge lagerselskabers risiko på salg af lagerkapacitet til nødforsyning er væsentligt lavere 
end den generelle markedsrisiko. Risikoen for selskaber involveret i gasforsyning er lav og 
overordnet set ligger ?(aktiver) på ca. 0,5 for gasforsyningsvirksomheder[3]. Af disse har 
transmissionsselskaber den laveste risiko efterfulgt af lagerudbydere. Den nederlandske 
energi-regulator har på baggrund af en undersøgelse af en række el- og gas-
transmissionsselskaber i 2005 fastsat en ?(aktiver) for el-transmission i Nederlandene på 
0,28[4]. Udbud af kommerciel lagerkapacitet i Danmark bør have en højere ?(aktiver) end 
transmission, der har en lavere risiko for bortfald af efterspørgsel.    
Nødkapacitet er et særligt produkt, som har en lav forretningsmæssig risiko sammenlignet 
med kommerciel kapacitet. Dette skyldes primært to forhold:    
1.      ENDK har i dag brug for de to danske lagre til at sikre forsyningssikkerheden i Dan-
mark. Selv når ENDK bruger sine øvrige værktøjer fuldt ud, har ENDK tvunget til at købe en 
vis mængde nødkapacitet for at have det nødvendige ekstraordinære udtræk til rådighed i 
en nødsituation. Dette salg kan blive mindre i fremtiden, men er i dag relativt konstant, og 
lagerselskaberne kender niveauet på forhånd, og er sikker på at realisere salget. Efter-
spørgslen efter kommerciel kapacitet kan til gengæld principielt være 0 ved en given pris. 
Først når der findes alternativer forsyningskilder og/eller andre produkter til sikring af 
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forsyningssikkerheden, vil lagerselskabernes risiko for ikke at kunne afsætte nødkapacitet 
stige. Dette kan tidligst ske i 2013-15, hvor ENDK eventuelt har udbygget transmissionslini-
erne til andre lande, jf. også selskabets nuværende Open Season model.   
2.      Nye eller forbedrede transmissionsforbindelser, som vil kunne øge risikoen ved at 
udbyde "nødkapacitet", vil rent faktisk samtidig give lagerselskaberne bedre muligheder for 
at afsætte kapacitet til anden side.    
Tilsynets fastsættelse af ?(aktiver) for nødkapacitet på gaslager har altså et solidt udgangs-
punkt i ?(aktiver) for el-transmission i Nederlandene, hvor risikoen dog naturligvis ikke er 
fuldstændig sammenlignelig med risikoen på nødkapacitet på gaslager. Derfor inddrager 
tilsynet altså også den generelle risiko ved gaslagervirksomhed samt risikoen ved den særli-
ge nødkapacitet. Disse to justeringer trækker risikovurderingen hver sin vej i forhold til 
udgangspunktet.  
Tilsynet vurderer derfor at risikoen ved at sælge nødkapacitet i Danmark er meget lav sam-
menlignet med risikoen ved kommerciel lagerdrift, På grund af sikkerheden for efterspørgs-
len ligger den ganske tæt på risikoen for el-transmission i Nederlandene. Derfor sættes 
?(aktiver) til 0,30 for det fiktive lagerselskab, jf. tabel 2.   
?(egenkapital) kan dermed findes vha. formlen III ovenfor. For det fiktive lagerselskab 
udgør ?(egenkapital) 1,00.    
Tabel 2: Risikoen på det fiktive lagerselskabs egenkapital for 2008/2009 

  Fiktivt lagerselskab 

?(aktiver) 0,30 

?(egenkapital) 1,00 

Det risikospecifikke tillæg for et lagerselskabs egenkapital findes ved at gange ?(egenkapi-
tal) på det generelle markedsrisikotillæg. For det fiktive lagerselskab udgør dette tillæg i 
2008/2009 7,46 pct.  
Hermed kan den rimelige forrentning af det fiktive lagerselskabs egenkapital opgøres til 
12,32 pct. ved at lægge selskabernes risikospecifikke tillæg til den risikofri rente, jf. tabel 3.   
Tabel 3: Rimelig forrentning af det fiktive lagerselskabs egenkapital for 2008/2009 

    Fiktivt lagerselskab (pct.) 

A Risikofri rente 4,87 

B Risikospecifikt tillæg  7,46 

A+B Egenkapitalforrentning  12,32 

WACC 
Den rimelige forrentning for nødkapacitet kan altså findes som en vægtning af fremmedka-
pital-forrentning og egenkapitalforrentning på baggrund af selskabernes finansieringsstruk-
tur, jf. identitet I. Det fiktive selskabs rimelige forrentningssats (WACC) for nødkapacitet i 
2008/2009 kan dermed opgøres til 7,80 pct., jf. tabel 4.    
Tilsynet gør opmærksom på, at denne beregnede forrentningssats udelukkende skal opfat-
tes som et vejledende eksempel på beregningen af rimelige forrentningssatser for nødkapa-
citet.   
Tabel 4: Rimelig forrentning på nødkapacitet i 2008/2009 

  Fiktivt lagerselskab (pct.) 

Andel fremmedkapital 70 

Fremmedkapitalforrentning 5,87 

Andel egenkapital 30 

Egenkapitalforrentning  12,32 

WACC 7,80 

  

 
[1] Denne kan findes på: www.itst.dk/samtrafikregulering/filarkiv-samtrafik-og-
brugerregulering/telepriser-pa-engrosniveau/lraic/lraic-
priser/2009/Bilag%202%20Notat%20om%20estimat%20af%20beta.pdf 
[2] Denne kan findes på: 
www.energiekamer.nl/images/Addendum%20G%20The%20cost%20of%20capital%20for
%20TenneT%20by%20Frontier%20Economics_tcm7-98493.pdf 

http://www.itst.dk/samtrafikregulering/filarkiv-samtrafik-og-brugerregulering/telepriser-pa-engrosniveau/lraic/lraic-priser/2009/Bilag%202%20Notat%20om%20estimat%20af%20beta.pdf
http://www.itst.dk/samtrafikregulering/filarkiv-samtrafik-og-brugerregulering/telepriser-pa-engrosniveau/lraic/lraic-priser/2009/Bilag%202%20Notat%20om%20estimat%20af%20beta.pdf
http://www.itst.dk/samtrafikregulering/filarkiv-samtrafik-og-brugerregulering/telepriser-pa-engrosniveau/lraic/lraic-priser/2009/Bilag%202%20Notat%20om%20estimat%20af%20beta.pdf
http://www.energiekamer.nl/images/Addendum%20G%20The%20cost%20of%20capital%20for%20TenneT%20by%20Frontier%20Economics_tcm7-98493.pdf
http://www.energiekamer.nl/images/Addendum%20G%20The%20cost%20of%20capital%20for%20TenneT%20by%20Frontier%20Economics_tcm7-98493.pdf
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[3] Professor Aswath Damodaran fra Stern School of Business på New York University vur-
derer ?(aktiver) for gasforsyning i USA til at være 0,53 
(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html). 
[4] Frontier Economics lavede i 2006 en rapport for den nederlandske regulator med anbe-
falinger til fastsættelsen af en WACC for TenneT 
(http://www.energiekamer.nl/images/Addendum%20G%20The%20cost%20of%20capital
%20for%20TenneT%20by%20Frontier%20Economics_tcm7-98493.pdf).  
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