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Indledning 
1.                   DONG Naturgas A/S (DONG) har med brev den 1. oktober 2001 anmeldt 
transmissions- og nødforsyningstariffer for 1-årige standardaftaler ved anvendelse af sel-
skabets transmissionsnet med ikrafttrædelse den 1. oktober 2001. Selskabet har endvidere 
med brev af 3. december 2001 anmeldt en ændret betaling for nødforsyning gældende fra 1. 
december 2001.  
2.                   Ifølge DONG har selskabet fastsat de anmeldte tariffer med udgangspunkt i 
omkostningerne ved transmission. Samtidig har selskabet taget udgangspunkt i priser for 
transmissionsydelser på tilsvarende udenlandske markeder, hvilket ifølge DONG indebærer 
fastsættelse af priser, der er lavere end de omkostningsberettigede.  
3.                   Selskabet har beregnet en underdækning for DONG Naturgas for perioden 
1977-2000, der efter selskabets opfattelse kan indregnes i de kommende års priser i medfør 
af naturgasforsyningslovens § 38. En del af underdækningen vedrører selskabets transmis-
sionsaktiviteter.  
4.                   I Energitilsynets vurdering af rimeligheden af DONG´s priser for benyttelse af 
transmissionssystemet i medfør af naturgasforsyningslovens § 38 indgår en række overve-
jelser. Tilsynet finder ikke, at udkast til åbningsbalancer og budgetter fra DONG´s interne 
regnskaber for bl.a. selskabets transmissionsenhed udarbejdet i medfør af naturgasforsy-
ningslovens § 47 kan stå alene som grundlag ved vurderingen af, hvorvidt transmissionsta-
rifferne er fastsat under hensyntagen til selskabets omkostninger. Det skyldes bl.a., at an-
lægsaktiverne i åbningsbalancen er værdiansat ud fra selskabets forventninger til disses 
indtjening - hvilket netop er genstand for tilsynets vurdering.  
5.                   Tilsynet har som grundlag for vurderingen af, hvorvidt prisfastsættelsen er i 
overensstemmelse med naturgasforsyningslovens bestemmelser, beregnet omkostnings-
rammer for DONG´s transmissionsenhed for 2001 dækkende rimelige omkostninger ved 
selskabets transmissionsaktiviteter. Disse omkostningsrammer sammenlignes med 
DONG´s budgetterede indtægter for 2001.  
6.                   En beregnet omkostningsramme for 2001, hvor der ikke indgår en betragtning 
vedrørende ejernes hidtidige forrentning af den investerede kapital i DONG Naturgas, ud-
gør 808 mio. kr. Sammenlignet med DONG´s budgetterede indtægter for 2001 på 1.039 
mio. kr., er DONG´s aktuelle prisniveau højere.   
7.                   Lovens § 38, stk. 1, indebærer, at priserne for transmissionsydelser fastsættes 
under en hensyntagen til ejernes hidtidige forrentning af den investerede kapital. Energitil-
synet har på denne baggrund beregnet en korrigeret omkostningsramme for 2001, hvori 
indgår en forrentning af en (forhøjet) egenkapital, som denne ville have været, hvis ejerne 
hidtil havde opnået en rimelig forrentning af den investerede kapital i perioden 1977-2000.  
8.                   Den korrigerede omkostningsramme udgør herved 933 mio. kr., hvorved om-
kostningsrammen for DONG Transmission skal nedsættes med 106 mio.kr. i forhold til 
selskabets budget for 2001, hvis ikke indtægterne skal overstige den beregnede omkost-
ningsramme. Det svarer til en nedsættelse af omkostningerne på 10 %.  
9.                   Tilsynet har i sine beregninger anvendt en anden metode og en anden forrent-
ning af den investerede kapital, end der ligger til grund for DONG´s anmeldte tarif. Centralt 
for Energitilsynets resultat er størrelsen på den forrentning, som selskabet med rimelighed 
kan indregne i priserne. Energitilsynet estimerer, at selskabsøkonomisk forrentning på 7,4 
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% af kapitalen er rimelig når der tages hensyn til risikoen ved de aktiviteter som sker i 
DONG Transmission. Heraf udgør forrentningen af  egenkapitalen 8,3 %.  
10.               Beregningerne hviler på en række antagelser, der indebærer, at de fundne resul-
tater er behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerheden er dog ikke så stor, at den kan be-
grunde det aktuelle prisniveau.  
11.               Til grund for beregningsresultaterne ligger endvidere en række skøn foretaget af 
Energitilsynet. Her kan nævnes, at tilsynet har lagt danske erfaringer med investeringsaf-
kast, og en konkret vurdering af de risici som DONG Transmission er udsat for, til grund for 
den anvendte forrentningsstørrelse.  
12.               Endvidere har tilsynet ikke tillagt det statslige ejerskab af DONG betydning for 
vurderingen af risikoforholdene og dermed for forrentningens størrelse. Endelig er anvendt 
samme forrentningsstørrelse (målt ved et risikotillæg) i hele perioden fra tidspunktet for det 
første statsindskud i 1977 frem til 2001 ved indregning af en rimelig forrentning af den 
anvendte kapital i priserne. Energitilsynet har således indregnet et skøn for en forrentning, 
der svarer til den forrentning, som en virksomhed på et tilsvarende kommercielt marked vil 
opnå.  
13.               Det er Energitilsynets opfattelse, at den anvendte metode ved opgørelse af for-
rentning som helhed giver DONG en rimelig forrentning af den investerede kapital.  
14.               Ifølge naturgasforsyningslovens § 38 må DONG´s tariffer ikke overstige priserne 
i andre lande i væsentlig grad. Sammenligninger af transportpriser foretaget af Energitilsy-
net og EU-kommissionen viser, at de anmeldte tariffer ikke på dette punkt er i strid med § 
38.  
15.               Energitilsynet lægger her til grund, at transmissionstariffer i andre lande ikke 
indeholder en betaling for nødforsyning svarende til den danske. Herved udelades nødfor-
syningstariffen, der udgør 10 - 44 % af den samlede transmissionspris (afhængig af afbryde-
lighed), af de internationale sammenligninger. De konkrete sammenligningsresultater af-
hænger dog af valg af landesammensætning, transporttype, valg af gennemsnit m.v.  
16.               Sammenfattende finder Energitilsynet, at DONG´s anmeldte tariffer for anven-
delse af transmissionssystemet er i strid med naturgasforsyningslovens § 38, stk. 1, idet 
prisfastsættelse ikke tager hensyn til selskabets omkostninger, herunder omkostninger til 
en rimelig forrentning af den i selskabet investerede kapital.  
17.               I forlængelse heraf pålægges DONG at nedsætte sine priser, således de er i over-
ensstemmelse med rimelige omkostninger forbundet med transmissionsvirksomhed.  
18.               Prisændringen bør ske under hensyntagen til selskabets regnskab for 2001 og 
budget for 2002.  

Afgørelse 

19.               Det meddeles DONG Naturgas A/S,  
20.               at Energitilsynet i medfør af naturgasforsyningslovens § 38, stk. 2, finder, at 
DONG Naturgas A/S’ budgetterede indtægter for 2001 hidrørende fra transportbetaling ved 
adgang til selskabets transmissionssystem overstiger en beregnet ramme for rimelige om-
kostninger forbundet med selskabets virksomhed i 2001, herunder omkostninger forbundet 
med en rimelig forrentning af den i selskabet investerede kapital, med 14 %, jf. § 38, stk. 1.  
21.               at Energitilsynet i medfør af naturgasforsyningslovens § 38, stk. 2, finder, at 
DONG Naturgas A/S’ budgetterede indtægter for 2001 hidrørende fra betaling for nødfor-
syning ved adgang til selskabets transmissionssystem overstiger en beregnet ramme for 
rimelige omkostninger forbundet med selskabets virksomhed i 2001, herunder omkostnin-
ger forbundet med en rimelig forrentning af den i selskabet investerede kapital, med 6 %, jf. 
§ 38, stk. 1.  
22.               at Energitilsynet finder, at de anmeldte tariffer for adgang til DONG Naturgas 
A/S’ transmissionssystem, herunder henholdsvis transporttarif og nødforsyningsbetaling, 
er i strid med naturgasforsyningslovens § 38, stk. 1, 2. punktum, idet prisfastsættelsen ikke 
afspejler selskabets omkostninger, herunder omkostninger til en rimelig forrentning af den i 
selskabet investerede kapital.  
23.               at det i medfør af naturgasforsyningslovens § 41, stk. 1, pålægges DONG at æn-
dre henholdsvis  transporttarif og betaling for nødforsyning ved adgang til selskabets 
transmissionssystem, således at selskabets priser kommer i overensstemmelse med lovens § 
38, stk. 1.  
24.               at det i medfør af naturgasforsyningslovens § 41, stk. 1, pålægges DONG at æn-
dre sine priser med virkning senest fra den 1. maj 2002 efter drøftelse med Energitilsynets 
sekretariat og under hensyntagen til selskabets regnskab for 2001 samt budgetter for 2002.  
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25.               at der ikke med denne afgørelse er taget stilling til mulighederne for en fortsat 
effektivisering af driften, men at dette vil indgå i Energitilsynets løbende vurdering af priser 
for transmissionsydelser i de kommende år.  

Sagsfremstilling 

26.               Priser og betingelser for benyttelse af DONG´s transmissionssystem fastsættes i 
medfør af naturgasforsyningslovens § 20, stk. 1, af DONG selv som transmissionsselskab. 
Selskabet skal i medfør af samme bestemmelse offentliggøre tariffer og betingelser for be-
nyttelse af transmissionsnettet.  
27.               DONG Naturgas A/S (DONG) har med brev den 1. oktober 2001 til Energitilsy-
net anmeldt tariffer og betingelser for en 1-årig standardtransportaftale, herunder anmeldt 
transmissions- og nødforsyningstariffer (bilag 1, bilagssiderne 1-3). DONG har efterfølgende 
med brev af 3. december 2001 anmeldt ændrede tariffer for betaling for nødforsyning (bilag 
2, bilagsside 4).  
28.               Tariffer og betingelser fremgår endvidere af selskabets ”Kommercielle hovedvil-
kår” (bilag 3, bilagssiderne 5-10) og af det af DONG fremsendte ”Regler for Gastransport og 
Gaslagerydelser”. Informationerne findes endvidere offentliggjort på DONG’s hjemmeside 
www.dong.dk.  
29.               Energitilsynet har ikke modtaget anmeldelse af konkrete transportaftaler vedrø-
rende anvendelse af transmissionsnettet fra DONG eller andre, jf. lovens § 40, stk. 1.  
30.               I medfør af naturgasforsyningslovens § 38, stk. 2, fører Energitilsynet tilsyn med 
rimeligheden af priser for ydelser fra transmissionsselskaber, jf. lovens § 38, stk. 1. Tilsynet 
anser en rimelighedsvurdering af DONG´s transmissionspriser som væsentlig uanset, at der 
endnu ikke foreligger eksempler på konkrete transportaftaler indgået med tredjeparter. 
Danmark er et af de få lande i EU, hvor der endnu ikke er indgået transportaftaler med 
tredjeparter, og det er Energitilsynets opgave bl.a. at vurdere, hvorvidt dette skyldes urime-
lige transportpriser.  
31.               Energitilsynet har forberedt et beslutningsgrundlag i sagen bl.a. ud fra udkast til 
budgetmateriale fra DONG vedrørende bl.a. transmissionsvirksomhed for året 2001. DONG 
har fremsendt en foreløbig skitse til budget for året 2002, jf. bilag 8, men materialet forelig-
ger på nuværende tidspunkt ikke i en form, der gør det anvendeligt som grundlag for en 
vurdering af prisfastsættelsen. Ligeledes er ikke anmeldt regnskab for transmissionsaktivi-
teter for 2001 til tilsynet.  
32.               Det er tilsynets udgangspunkt for den aktuelle rimelighedsvurdering, at det 
generelle prisniveau for anvendelse af DONG´s transmissionsnet i 2002 udtrykt ved de 
anmeldte tariffer er som i 2001 udtrykt ved de indikative tariffer for gasåret 1. oktober 2001 
– 1. oktober 2002, når der bortses fra den generelle prisudvikling. En sammenligning af 
tarifoversigter for de to år bekræfter dette.  
33.               I den aktuelle rimelighedsvurdering anvendes det udkast til budget 2001 for 
DONG Transmission ,som selskabet har sendt til tilsynet, som en del af grundlaget for op-
gørelsen af selskabets omkostninger.  
34.               Energitilsynet tager med sin beslutning i denne sag stilling til rimeligheden i 
transmissionsprisernes gennemsnitlige niveau. Det gælder såvel den del af transmissions-
betalingen, der vedrører den rene transport, som den del, der vedrører betaling for forsy-
ningssikkerhed.  
35.               Tilsynet tager i sagen derimod ikke stilling til rimeligheden i prisstrukturen ved 
køb af transmissionsydelser, herunder rimeligheden i prissætningen overfor de enkelte 
kundegrupper i forhold til hinanden. Det gælder herunder f.eks. prissætningen af afbrydeli-
ge transportaftaler set i forhold til uafbrydelige transportaftaler samt prissætningen overfor 
gastransporter med retning med den fysiske gasstrøm i forhold til priser for transporter 
med retning mod den fysiske gasstrøm.  

DONG Naturgas’ prissætning af transmissionsydelser 
36.               Det fremgår af DONG´s kommercielle hovedvilkår, at betalingen for transport i 
transmissionssystemet er baseret på et frimærkeprincip, således at transport af naturgas 
koster det samme, uafhængigt hvor i transmissionssystemet naturgassen leveres (ind i 
transmissionssystemet), og hvor den releveres (tages ud af transmissionssystemet).  
37.               Selskabets samlede transportpris består af en transmissionstarif samt en nødfor-
syningstarif, der i henhold til naturgasforsyningsloven betales af de danske naturgasforbru-
gere for DONG´s varetagelse af opretholdelsen af en nødforsyning som en del af den samle-

http://www.dong.dk/
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de pris for benyttelse af transmissionsnettet. Eksport- og transitleveringer betaler derimod 
ikke for opretholdelse af en nødforsyning.  
38.               Naturgastransport til indenlandske forbrugere foregår dels på afbrydelige vilkår 
dels på uafbrydelige vilkår. Afbrydeligheden vedrører alene den obligatoriske nødforsy-
ningsbetaling og indebærer, at der er to forskellige priser ved adgang til transmissionssy-
stemet.  
39.               Strukturen for transmissionstariffen består af en kapacitetsbetaling og en volu-
menbetaling. DONG har oplyst, at betalingen for den reserverede kapacitet udgør omkring 
95% af tarifbetalingen, mens betalingen for den faktiske transport udgør omkring 5%.  
40.               Kapacitetsbetalingen består af en betaling for reservation ved leveringspunktet 
(entry) og en betaling for reservation ved releveringspunktet (exit). Størstedelen af betalin-
gen er lagt på reservationen ved udgangen af transmissionssystemet i releveringspunktet, 
således at naturgaskundens reserverede kapacitet ved aftag fra systemet er af primær be-
tydning for betalingen. En eventuel forskel mellem en transportkundes levering og releve-
ring vil sædvanligvis indebære lagerforskydninger.  
41.               Nødforsyningstariffen består af en kapacitetsafgift, der ligeledes er opdelt i en 
entry- og en exitbetaling, hvor hovedparten af betalingen hviler på kapaciteten ved aftag fra 
systemet (exit).  
42.               Tabel 1 viser med et uddrag fra DONGs kommercielle hovedvilkår sammensæt-
ningen af DONG´s transmissionstariffer.  
Tabel 1. Transmisions- og nødforsyningstariffer ved anvendelse af DONG´s transmissions-
net. Gældende fra den 1. oktober / 1. december 2001.  
  Variabel betaling Kapacitetsbetaling Kapacitetsbetaling 

Transportarif 
(kr./kWh/time/år) 

Grundtarif, trans-
port 

Leveringspunkt 
(DKK/maks. kWh/år) 

Releveringspunkt 
(DKK/maks kWh/år) 

Transportarif  0,0525  8,85  26,45  

Nødforsyning  
-         Afbrydelig 
-         Uafbrydelig 

  1,1 
7,5  

3,3 
22,5  

  
Kilde: DONG Naturgas, Kommercielle hovedvilkår (bilag 3).  
  
43.               Tabel 2 viser, ligeledes ved et uddrag fra DONG´s kommercielle hovedvilkår, et 
konkret eksempel på en transportbetaling, hvor betalingen er omregnet til en gennemsnitlig 
betaling pr. transporteret m3.  
44.               Tabel 2. Tarifeksempel ved køb af transportydelse i DONG Naturgas’ transport-
system beregnet ud fra tariffer gældende fra 1. oktober 2001.   
Betaling for transport: 
Loadfaktor: 0,7   

Kapacitet/grundtarif 7,1 øre/m3  
Volumen 0,6 øre/m3  

I alt, excl. Nødforsy-
ning 

7,7 øre/m3  

Betaling for nødforsyning: 
Loadfaktor: 0,7 Uafbrydelig 

nødforsyning 
Afbrydelig 
nødforsyning 

Nødforsyning 6,0 øre/m3  0,9 øre/m3  
  
Betaling for transport og nødforsyning: 
Loadfaktor: 0,7 Transport + 

uafbrydelig 
nødforsyning 

Transport + 
afbrydelig 
nødforsyning 

I alt, incl. nødforsy-
ning 

13,7 øre/m3  8,6 øre/m3  

Kilde: DONG Naturgas, Kommercielle hovedvilkår (bilag 3).    
45.               Ovenstående eksempel udtrykker prisen for en gastransport for transportaftaler 
med en loadfaktor på 0,7. En gastransports loadfaktor udtrykker graden af variation i den 
transporterede mængde over en transportperiode og måles ved gennemsnitsbelastningen 
pr. time i transportperioden (f.eks. 7.000 kWh/time) set i forhold til maksimalbelastningen 
i en enkelt time i transportperioden (f.eks. 10.000 kWh/time).  
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46.               Det fremgår af tabel 2, at transportprisen for en sådan transport ekskl. nødfor-
syningsbetaling udgør 7,7 øre pr. m3 målt som gennemsnit over transportperioden. Hertil 
kommer betalingen for nødforsyning 6,0 øre pr. m3 for en uafbrydelig kunde og 0,9 øre pr. 
m3 for en afbrydelig kunde.  
47.               Det indebærer en samlet gennemsnitlig transportpris for indenlandske brugere 
med den pågældende loadfaktor på henholdsvis 13,7 øre pr. m3 (uafbrydelige) og 8,6 øre pr. 
m3 (afbrydelige).  

Transmissionssystemets historiske baggrund 
48.               Transportydelsen gennem transmissionsnettet blev med offentliggørelsen af 
DONG´s indikative tariffer pr. 1. oktober 2000 for første gang prissat selvstændigt[1]. Tidli-
gere har naturgasforsyning foregået som et samlet (bundlet) produkt, der også inkluderede 
transport af gassen til den enkelte forbruger gennem bl.a. transmissionsnettet. Samtidig har 
ingen naturgaskunder tidligere haft mulighed for at vælge leverandør. Prisen for naturgas 
har gennem bl.a. bestemmelser i den tidligere varmeforsyningslov (jf. lov nr. 382 af 13. juni 
1990) været tæt knyttet til olieprisen.  
49.               Opbygningen af det danske transmissionssystem foregik fra 1980 og specielt i de 
første år i firserne var anlægsaktiviteten høj. Samlet er der blevet investeret 5,7 mia. kr. (de 
enkelte års priser) i transmissionssystemet, heraf 4,5 mia. kr. alene i perioden 1982-1985. 
Investeringerne i transmissionssystemet har udgjort knap halvdelen af de foretagne investe-
ringer i DONG Naturgas, hvis der ses bort fra DONG´s tilkøbte distributionsaktiver i 
1999/2000.  
50.               Finansieringen af investeringerne i DONG Naturgas, der udover investeringer i 
transmissionssystem også har omfattet anlæggelse af naturgaslagre og opstrømsledninger 
fra felterne i Nordsøen, er sket primært gennem låneoptagelse. DONG´s ejer, staten, har 
herudover indskudt kapital i selskabet. Staten har i perioden fra 1977-2001 i alt indskudt 1,8 
mia. kr. (de enkelte års priser) i DONG Naturgas, heraf hovedparten i årene 1979, 1985 og 
1986. Låneoptagelsen vedrørende DONG Naturgas’ eksterne finansiering er frem til 1995 
sket med statsgaranti.  

DONG´s transmissionsaktiviteter – åbningsbalance primo 2001 og budget 
2001 
51.               Med ikrafttrædelsen af naturgasforsyningsloven den 1. juli 2000 har DONG 
Naturgas i medfør af lovens § 47, stk. 2, skullet udarbejde interne regnskaber for selskabets 
enkelte bevillingsområder, herunder bl.a. transmissionsaktiviteter. DONG Naturgas har 
oplyst, at dette er sket fra og med regnskabsåret 2001. For regnskabsår til og med år 2000 
har DONG Naturgas alene udarbejdet regnskaber for hele selskabet under ét.  
52.               DONG har udarbejdet og fremsendt materiale, der belyser selskabets budget 
2001 opdelt i de enkelte naturgasaktiviteter. DONG har udarbejdet dette materiale i hen-
hold til naturgasforsyningslovens § 47, stk. 2, om separate interne regnskaber for de enkelte 
bevillingsområder/enheder (Transmission, Lager, Faste vilkår og Handel). Til dette formål 
er udarbejdet såvel åbningsbalancer (primo 2001) som budgetter (for året 2001) for de 
enkelte enheder.  
53.               DONG har som nævnt ikke anmeldt budgettal for 2002 eller anmeldt regnskabs-
tal for 2001. Til grund for tilsynets vurdering er taget udgangspunkt i budgetmateriale for 
2001.  
54.               Åbningsbalancen for DONG´s transmissionsvirksomhed (DONG Transmissi-
on) er omtalt i DONG´s notat af 19. januar 2001 ”Forklaring af enkeltposter i den budgette-
rede resultatopgørelse 2001 og åbningsbalancen” (bilag 4). DONG har yderligere redegjort 
for de unbundlede åbningsbalancer, herunder transmissionsvirksomhed, i notat af 19. janu-
ar 2001 ”Unbundling af DONG Naturgas, åbningsbalance”, (bilag 5). Åbningsbalancen for 
DONG Transmission fremgår af nedenstående tabel 3.  
55.               Tabel 3. Åbningsbalance primo 2001. DONG Transmission. 

Mia. kr. Budget 2001 

Anlægsaktiver 6,6 

Omsætningsaktiver 0,3 

Aktiver i alt 6,9 

    

Egenkapital 1,7 

Anden gæld 0,1 

Intern ml. værende 5,1 

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn1
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Passiver i alt 6,9 

Bem.:Der er tale om udkast.  
Kilde: DONG.  
56.               Anlægsaktiverne i DONG Transmission omfatter transmissionsnettet, herun-
der rør, målerstationer, gasbehandlingsanlæg m.v. DONG Naturgas foretog en opskrivning 
af disse aktivers bogførte værdi ultimo 1999.  
57.               DONG foretog frem til ultimo 1999 en værdiansættelse af anlægsaktiverne ud fra 
aktivernes anskaffelsesværdi og ud fra en afskrivningshorisont på 20 år. Det fremgår af 
DONG´s årsregnskab for 1999, at anlægsaktiverne pr. 31.12.1999 værdiansættes ud fra 
aktivernes forventede fremtidige indtjening. Samme princip er anvendt i åbningsbalancen 
for DONG Transmission.  
58.               Anlægsaktivernes bogførte værdi i DONG Transmission udgjorde 6,6 mia. kr. 
primo 2001, jf. tabel 3. Det kan tilføjes, at opskrivningen af transmissionsaktivernes bogfør-
te værdi ultimo 1999 udgjorde 4,8 mia. kr. Den samlede bogførte nettoopskrivning af an-
lægsaktivernes værdi i hele DONG Naturgas (Transmission, Lager og Opstrømsledninger) 
udgjorde 7,1 mia. kr.  
59.               Vedrørende omsætningsaktiver i DONG Transmission omfatter de alene den 
fysiske gas, der udgør nødforsyningslageret. Andre omsætningsaktiver i DONG Naturgas, 
herunder likvider m.v., er placeret hos DONG-Handel.  
60.               Vedr. størrelsen på egenkapitalen i DONG-Transmission udgør denne i 
DONG´s interne regnskaber 25 % af aktivernes bogførte værdi. Det kan tilføjes, at for 
DONG´s øvrige bevillingsområder (distribution, lager og forsyning på faste vilkår) er egen-
kapitalen i åbningsbalancen ligeledes fastsat af DONG som en andel af aktivernes værdi i 
det enkelte bevillingsområde. Residualen i DONG Naturgas’ samlede egenkapital er henført 
til den kommercielle del af DONG, DONG-Handel.  
61.               Anden gæld er ikke-rentebærende gæld (af mindre omfang), som er henført til 
Transmission direkte eller ved fordelingsnøgler.  
62.               Interne Mellemværende er DONG Transmissions gæld til DONG-Handel. 
Posten kan betragtes som fremmedkapital i DONG Transmission. Størrelsen udgør residua-
len mellem aktivernes samlede værdi og de øvrige passiver i DONG Transmission, således at 
summen af aktiver og passiver ækvivalerer. Hvor det sædvanligvis er egenkapitalen, som 
udgør residualen i balancen, er det i DONG Transmissions åbningsbalance fremmedkapita-
len i form af posten ”Interne mellemværender”.  
63.               DONG´s resultatopgørelse (budget 2001) vedrørende transmissionsvirksom-
hed er omtalt i DONG´s notat af 19. januar 2001 ”Forklaring af enkeltposter i den budgette-
rede resultatopgørelse 2001 og åbningsbalancen” (bilag 5). DONGs resultatopgørelse (bud-
get 2001) er vist i nedenstående tabel 4.  
Tabel 4. Budget 2001 (resultatopgørelse) for DONG Transmission 

(Mio. kr.)  Budget 2001 

Omsætning 1.039 

Salg af Transport til Handel 1.020 

Salg af Transport til Handel (TPA-kunder) 19 

    

    

Infrastruktur omkostninger -305 

Omkostninger til lager til nødforsyning -160 

Omkostninger til kapacitet i Syd Arne Ledning til nødforsyning -120 

Omkostninger til balancelager -25 

Bruttoavance  734 

    

Andre driftsindtægter 10 

    

Kapacitetsomkostninger -144 

Afskrivninger -346 

Resultat før finansiering 254 

    

Finansieringsomk., netto -247 
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Resultat før skat 7 

    

Skat af resultat -2 

Resultat efter skat 5 

Bem.: Der er tale om udkast.  
Kilde: DONG Naturgas  
64.               Omsætningen stammer fra DONG Transmissions salg af transportydelser til 
DONG Handel og DONG Faste vilkår i forbindelse med disse enheders salg af naturgas til 
deres kunder. Transportprisen blev i budget 2001 forventet at svare til de offentliggjorte 
indikative tariffer gældende frem til 31. september 2001 for alle transportkunder. Dette 
niveau svarer generelt til de offentliggjorte faste tariffer gældende fra 1. oktober 2001, hvor-
ved DONG Transmissions indtægter i 2002 forventes at være på niveau med 2001 korrige-
ret for prisudviklingen.  
65.               Infrastrukturomkostninger består hovedsagelig af omkostninger ved 
transmissionsenhedens varetagelse af nødforsyningsforpligtelsen. En mindre del består af 
balancelageromkostninger.  
66.               Kapacitetsomkostninger består af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
af transmissionsnettet samt administrative omkostninger henført til transmissionsenehe-
den ud fra fordelingsnøgler.  
67.               Vedr. afskrivninger af anlægsaktiver sker det i budgettet lineært over 20 år fra 
år 2000 i forhold til den ansatte værdi (forventede fremtidig indtjening). DONG Transmis-
sion har oplyst, at afskrivningsperioden på 20 år afspejler selskabets forventninger til an-
lægsaktivernes restlevetid.  
68.               Finansieringsomkostninger udgøres af renter af ”Interne mellemværende”, 
dvs. DONG Transmissions gæld til DONG Handel. Der anvendes den gennemsnitlige rente 
af DONG Naturgas´ samlede rentebærende gæld.  
69.               Transmissionsenhedens forventede resultat i 2001 er udgifter og indtægter af 
samme størrelse, dermed et nul-resultat.  

DONG Naturgas' grundlag for prissætningen af transmissionsydelser 
70.               DONG har oplyst, at selskabet har fastsat sine transmissionspriser under hen-
syntagen til selskabets omkostninger forbundet med transmissionsvirksomhed.  
71.               Samtidig har DONG taget hensyn til prisniveauet for gastransmission i andre 
europæiske lande, hvilket ifølge selskabet indebærer, at selskabet ikke opnår fuld omkost-
ningsdækning med sine priser. Det er DONG´s opfattelse, at selskabets transmissionspriser 
ikke overstiger priserne på tilsvarende markeder.  
72.               På denne baggrund finder DONG, at selskabets prissætning er i overensstem-
melse med lovens § 38, stk. 1.  
73.               Vedrørende omkostningsgrundlaget finder DONG, at en hensyntagen til en ri-
melig forrentning af statens investeringer i DONG Naturgas siden indskuddene blev foreta-
get, indebærer, at der er et omkostningsgrundlag i DONG Naturgas (og dermed også i 
DONG´s transmissionsenhed) i form af en underdækning, der langt overstiger de anvendte 
priser.  
74.               Underdækningen i DONG Naturgas ult. 2000 udgør ifølge selskabets beregnin-
ger 6,7 mia. kr. med anvendelse af en forrentning af ejerens indskud svarende til en obliga-
tionsrente plus et risikotillæg på 5 %. Heraf vedrører en del DONG´s transmissionsaktivite-
ter.  
75.               Det er opfattelsen, at selskabet har beregnet underdækningen ved at fremskrive 
statens indskud i DONG Naturgas til ultimo 2000 med en forrentning svarende til en obli-
gationsrente tillagt et risikotillæg, fratrukket de udbetalte udbytter til ejerne (fremskrevet 
med samme forrentningssats til ult. 2000) og fratrukket det overførte overskud samt aktie-
kapitalen, som ejerne har stående i DONG Naturgas ult. 2000.  
76.               DONG finder på baggrund af beregningerne, at der er rigelig omkostningsdæk-
ning for selskabets priser. Selskabet har derfor ikke fundet det nødvendigt nærmere at spe-
cificere budgettets forudsætninger eller detaljer. Det er ifølge selskabet tilpasningen til 
priser for transmissionsydelser hos andre transmissionsselskaber i udlandet, der udgør den 
begrænsende faktor for prisniveauet.  
77.               Selskabet har fremført en række kritikpunkter i forlængelse af beregninger fore-
taget af Energitilsynet af en ramme for rimelige omkostninger for DONG Transmission. 
DONG´s anbringender vedrører metoden til opgørelse af en rimelig forrentning for DONG 
Transmission og i særdeleshed vedrørende størrelsen på en rimelig forrentningssats. DONG 
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har i denne forbindelse fået udarbejdet redegørelser af det engelske konsulentfirma The 
Brattle Group. DONG´s hovedanbringender af 7. februar 2002 fremgår af bilag 7, bilagssi-
derne 69-81, og The Brattle Group´s senest udarbejdede rapport fremgår af bilag 6, bilags-
siderne 24-68.  
78.               DONG gør gældende, at opgørelsen af en rimelig forrentning indeholder en 
opgørelse af størrelsen på en underdækning i DONG Naturgas (og som en del heraf i DONG 
Transmission). En eventuel underdækning kan efter selskabets opfattelse indregnes i pri-
serne efter DONG´s valg.  
79.               Helt centralt såvel for DONG´s opgørelse af en underdækning som for Energitil-
synets rimelighedsvurdering af transmissionspriserne generelt er de forrentningssatser, der 
med rimelighed kan indregnes i priserne, herunder såvel for egenkapital (indskudskapital) 
som for fremmedkapital.  
80.               Vedrørende størrelsen på en rimelig forrentning af egenkapital har det engelske 
konsulentfirma, The Brattle Group, for selskabet beregnet en rimelig forrentning (efter 
skat) for DONG Transmission med udgangspunkt i en række amerikanske energiselskaber 
og internationale erfaringer med merafkast for egenkapital. Risikotillægget svarer til renten 
på en 10-årig statsobligation tillagt et risikotillæg på godt 4 %.  
81.               DONG har endvidere henvist til forrentningsstørrelser godkendt af myndigheder 
for transmissionsselskaber i andre europæiske lande.  
82.               DONG har vedrørende spørgsmålet om en rimelig forrentning af ejerens ind-
skud i DONG endelig henvist til den forrentning af indskudskapitalen i NESA, der blev 
godkendt af Elprisudvalget i marts 1999, som rimelig at indregne i NESA´s priser i det på-
gældende år. I den konkrete sag blev anvendt et risikotillæg på 5 %. DONG har i denne 
forbindelse fremført, at gastransport er behæftet med større risiko end eltransport.  
83.               Omkring størrelsen på en rimelig forrentning af fremmedkapital har DONG 
gjort gældende, at denne, som tilfældet er for egenkapitalen, skal bestemmes ud fra et risi-
kotillæg, der tillægges en obligationsrente. The Brattle Group har for selskabet beregnet et 
risikotillæg for fremmedkapital for DONG Transmission med udgangspunkt i erfaringer fra 
en række amerikanske energiselskaber på 1,9 % i forhold til forrentningen af en 10-årig 
statsobligation.  
84.               Der henvises til notatets afsnit 256-320, der i forlængelse af beregninger af om-
kostningsrammer for DONG Transmission foretaget af Energitilsynet beskriver og vurderer 
DONG´s anbringender.  

Begrundelse 
Lovgrundlag 
85.               Energitilsynets generelle udgangspunkt for vurderingen af rimeligheden af 
DONG´s transmissionspriser er naturgasforsyningslovens § 38 med tilhørende forarbejder 
(alm. bemærkninger, pkt. 2, e samt specielle bemærkninger, § 38).  
86.               Af lovens § 38, stk. 1, fremgår det, at:  
”Priser og betingelser for ydelser fra transmissions-, lager og LNG-selskaber skal fastsættes 
således, at der ikke diskrimineres mellem systembrugerne. Ved prisfastsættelsen tages hen-
syn til selskabernes omkostninger samt til, at der skal kunne opnås et rimeligt afkast af den 
i selskaberne investerede kapital.”  
87.               Stk. 2 fastsætter, at:  
”Energitilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rimelighed, jf. stk. 1.”  
88.               I forarbejderne til lov 449 af 31. maj 2000, vedr. lovens § 38, stk. 1, hedder det, 
at:  
”Selskaberne ikke må diskriminere mellem systembrugere. Selskaberne må således ikke 
fastsætte priser og betingelser over for egne tilknyttede selskaber, der favoriserer disse.”  
89.               Det hedder i forarbejderne til § 38, stk. 2, at:  
”Tilsynet skal ved vurderingen af, hvorvidt priserne er rimelige, forholde sig til forholdet 
mellem pris og omkostninger forbundet med transmissions-, lager og LNG-selskabets virk-
somhed, herunder den af selskabet investerede kapital, samt forholde sig til om omkostnin-
gerne ved drift af transmissions-, lager- og LNG-selskabet svarer til omkostningerne ved en 
effektiv drift heraf. Tilsynet tager i vurderingen af priser og betingelser hensyn til priser og 
betingelser, der gælder på tilsvarende markeder”.  Samt  
”Energitilsynet skal i forbindelse med tilsynet med prisernes og betingelsernes rimelighed 
tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i gassektoren. Transmissions- og 
lagerselskaberne er f.eks. pålagt offentlige forpligtelser, som er begrundet i hensynet til 
forsyningssikkerheden, jf. lovens § 12, stk. 1, nr. 3, og § 15, stk. 1, nr. 3.”  
90.               Det fremgår af lovforslagets alm. bemærkninger pkt. 2, e), at:  
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”Energitilsynet skal også føre tilsyn med, at der ikke finder krydssubsidiering sted mellem 
de bevillingspligtige aktiviteter samt mellem bevillingspligtige aktiviteter og sideordnet 
virksomhed.”  
91.               I forarbejderne til lov nr. 481 af 7. juni 2001, § 38, om ændring af lov om natur-
gasforsyning hedder det bl.a., at:  
”Endvidere præciseres det i ændringsforslaget, at der ved prisfastsættelsen skal tages hen-
syn til, at der bør være mulighed for at opnå et rimeligt afkast af den investerede kapital. 
Selskaberne vil i kraft af en sådan regulering ved prisfastsættelsen kunne få dækning for, at 
der hidtil ikke har været mulighed for at opnå en rimelig forrentning af indskudskapitalen.”  
”…Der har imidlertid været rejst kritik af, at miljø- og energiministeren i kraft af den fore-
slåede bemyndigelsesbestemmelse fik mulighed for at fastsætte regler, der havde direkte 
indflydelse på prisfastsættelsen i DONG, idet staten som ejer af aktiekapitalen har en selv-
stændig økonomisk interesse heri.  
Ændringsforslaget tilsigter at tage højde for denne kritik.  
Ved ændringsforslaget bortfalder miljø- og energiministerens bemyndigelse til at fastsætte 
regler om opgørelsen af den i selskaberne investerede kapital samt om fastlæggelsen af 
forrentningssatsen….”  
”Det er ligeledes fortsat hensigten, at tilsynet ved vurderingen efter pkt. 2 skal forholde sig 
til, om omkostningerne ved drift af de pågældende virksomheder svarer til en effektiv drift 
af disse. Ligeledes er det fortsat hensigten, at tilsynet ved vurderingen efter stk. 2 skal påse, 
at priserne for ydelser fra transmissions-, lager- og LNG-selskaber ikke i væsentlig grad må 
overstige prisniveauet på tilsvarende markeder”.  

Diskriminering mellem systembrugere samt prisstruktur 
92.               I forhold til Energitilsynets vurdering af, hvorvidt der diskrimineres mellem 
systembrugere (jf. lovens § 38, stk. 1), er det væsentligt, at de priser for transmissionsydel-
ser, som tredjeparter betaler, svarer til de priser, som DONG Naturgas selv betaler for 
samme ydelser ved levering af gas til sine kunder.  
93.               Et diskriminationsspørgsmål mellem to transportkunder vil som udgangspunkt 
kunne belyses ud fra konkrete transportaftaler indgået med tredjeparter og vil ikke blive 
genstand for en yderligere vurdering her.  
94.               Vedrørende prisstrukturen er der, modsat transporttarifferne i distributionsnet-
tet, ikke i naturgasforsyningsloven bestemmelser, der pålægger transmissionsselskabet at 
udforme sine transmissionspris i forhold til en afstandsuafhængig pris (frimærkeprincip).  
95.               Transmissionstarifferne er i de fleste lande udarbejdet som afstandsafhængige 
tariffer eller et betalingssystem, hvor transportkunden betaler for levering i forhold til det 
konkrete leveringspunkt og for relevering i forhold til, hvilket konkret releveringspunkt, der 
anvendes ved transporten (Entry-Exit-system). Enkelte lande, herunder Sverige og Irland, 
anvender dog ligesom DONG frimærkeprincippet.  
96.               En nærmere vurdering af tarifsystemet vil dog ikke blive foretaget her.  
97.               Fordelingen mellem kapacitetsbetaling og volumenbetaling (95% / 5%) i 
DONG´s transmissionstariffer indebærer, at DONG ligesom transmissionsselskaberne i de 
fleste andre lande har en relativ høj andel af betalingen lagt på kapacitetsforhold.  
98.               Kapacitetsbetalingen er fast uanset den faktisk transporterede mængde den 
enkelte time, og udtrykker den maksimale transportmængde i en enkelt time og dermed den 
maksimale belastning af transmissionsnettet set over transportperioden.  
99.               Vurderet umiddelbart virker denne fordeling mellem kapacitets- og volumenbe-
taling rimelig i forhold til fordelingen mellem (store) faste og (begrænsede) variable om-
kostninger i DONG Transmission. Strukturen i priserne for adgang til DONG Naturgas 
transmissionssystem er ikke genstand for en nærmere vurdering i denne sag.  

Rimeligheden af DONG Naturgas’ transmissionspriser – vurderet ud fra om-
kostninger angivet i budget 2001 for DONG Transmission 
100.            Naturgasforsyningslovens § 38, stk. 1, bestemmer, at prissætningen af DONG 
Naturgas’ transmissionsydelser sker under hensyntagen til selskabernes omkostninger, 
herunder et rimeligt afkast af den i selskaberne investerede kapital.  
101.            Som nævnt foreligger der ikke regnskabsoplysninger separat for DONG Natur-
gas´ transmissionsaktiviteter. Det foreliggende grundlag for en vurdering af prisernes rime-
lighed er transmissionsenhedens budget for 2001.  
102.            Med de anvendte regnskabsprincipper synes budgettet dog ikke hensigtsmæssigt 
at anvende som grundlag for en rimelighedsvurdering. Afsnit 53-83 redegør for transmissi-
onsenhedens åbningsbalance og årsbudget for enheden udarbejdet i medfør af naturgasfor-
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syningslovens § 47. Der er ikke i loven fastsat nærmere retningslinjer for, hvordan DONG 
skal føre de interne regnskaber efter § 47. (Miljø- og) energiministeren har bemyndigelse til 
at fastsætte retningslinjer om selskabernes regnskabsføring, jf. lovens § 47, stk. 4, men 
ministeren har på nuværende tidspunkt ikke benyttet sig af denne ret.  
103.            DONG Naturgas har som beskrevet værdiansat sine anlægsaktiver i transmissi-
onsenheden svarende til aktivernes forventede fremtidige indtjening set over disses levetid.  
104.            Med denne værdiansættelse er det ikke overraskende, at DONG Transmissions 
budget for 2001 viser et nul-resultat. Afskrivningernes størrelse kan således – set over akti-
vernes samlede levetid – betragtes som en residual, der sikrer balance mellem udgifter og 
indtægter. Hvis der ikke var balance mellem udgifter og indtægter, skulle aktiverne – med 
den valgte opgørelsesmetode – have en anden værdi.  
105.            Med en pris fastsat under hensyn til omkostninger forstås vanligvis, at prisen for 
en bestemt ydelse er bestemt i forhold til de faktiske omkostningselementer. I DONG Na-
turgas’ interne regnskaber forholder det sig omvendt. I budget 2001 er prisen bestemt ude-
fra og størrelsen på omkostningerne (herunder afskrivningerne) er tilpasset priserne gen-
nem værdiansættelsen af anlægsaktiverne.  
106.            I forhold til vurderingen af DONG Transmissions budget 2001 er det endvidere 
relevant, at finansieringsomkostningerne i DONG Transmission er bestemt ud fra selska-
bets interne fordeling i åbningsbalancen af egenkapital (25 % af aktivernes værdi i DONG 
Transmission) og fremmedkapital (residual i balancen). Egen- og fremmedkapitalen i 
DONG Naturgas er derimod ikke henført til de enkelte enheder, som kapitalen vedrører. En 
stor del af gælden i DONG Naturgas vedrører DONG´s overtagelse af Naturgas Syd, men 
Syd-gælden er i det interne regnskab fordelt ud på alle DONG´s aktivitetsområder, herun-
der DONG-Transmission.  
107.            I det omfang, at der ikke er stor forskel på forrentningen af egen- og fremmedka-
pital, er fordelingen af egen- og fremmedkapital dog kun af mindre betydning i forhold til 
en rimelighedsvurdering af priserne.   
108.            I forbindelse med en vurdering af transmissionsprisernes rimelighed set i for-
hold til omkostningerne forbundet med transmissionsvirksomhed, er en vurdering af om-
kostningselementerne afskrivninger og forrentning af afgørende betydning.  
109.            I DONG Naturgas’ budget 2001 for transmissionsvirksomhed udgør afskrivnin-
ger og finansieringsomkostninger knap 78 % af omkostningerne, hvis der ses bort fra om-
kostninger til overholdelse af nødforsyningsforpligtelsen.  
110.            Ovennævnte budget og åbningsbalance for DONG Transmission kan efter tilsy-
nets vurdering ikke bruges til at vurdere rimeligheden af DONG Naturgas’ transmissions-
priser.  
111.            Omvendt kan det konstateres, at hvis Energitilsynet ikke finder DONG´s trans-
missionspriser urimelige, så giver aktivernes prissætning et retvisende billede af anlægsak-
tivernes værdi ud fra en værdiansættelse af indtjeningspotentialet.  
112.            I det efterfølgende gennemføres to beregninger af en omkostningsramme for 
DONG Transmission, der på enkelte områder inddrager oplysninger fra DONG´s udarbej-
dede budget for 2001. Metoden til opgørelse af omkostningselementet ”forrentning” er 
forskellig i de to beregninger, idet der i den første beregnede omkostningsramme ikke ind-
går en hensyntagen til en eventuel manglende forrentning af ejernes indskudskapital i 
DONG Naturgas i tidligere perioder.  
Rimeligheden af DONG Naturgas’ transmissionspriser vurderet ud fra en omkostnings-
ramme for 2001 eksklusiv en hensyntagen til forrentningen af ejerens indskudskapital hidtil 
113.            Udgangspunktet for en vurdering af transmissionsprisernes rimelighed kan ske 
med udgangspunkt i en beregning af en ramme for rimelige omkostninger forbundet med 
transmissionsvirksomhed. Beregningen sker for året 2001 Denne omkostningsramme 
sammenlignes herefter med DONG Naturgas’ budgetterede indtægter for 2001.  
114.            I dette afsnit betragtes en omkostningsramme for året 2001 isoleret set uden 
hensyntagen til ejerens krav på at opnå rimelig forrentning af den oprindelige indskudska-
pital, jf. lovens § 38, stk. 1.  
Model for omkostningsramme 
115.          Model for omkostningsrammeOmkostningsrammen for DONG Transmission i 
periode t, OR(t), tager udgangspunkt i følgende model:  
116.            (1) OR(t) = I(t) + C(t) + A(t) + F(t), hvor  
117.            I(t) er infrastrukturomkostninger (dækkende omkostninger til nødforsyning og 
balancelager),  
118.            C(t) udgør drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (netto),  
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119.            A(t) er afskrivninger, a*AG(t), hvor a er afskrivningsraten og AG(t) er afskriv-
ningsgrundlaget.  
120.            F(t) udgør forrentning af kapital, r(t)*FG(t), hvor r(t) er forrentningssatsen og 
FG(t) er forrentningsgrundlaget.  
121.            Modellens opbygning og metoden til beregning af størrelsen på omkostnings-
rammens enkelte elementer er inspireret af indtægtsrammereguleringen af de danske el-
transportselskaber (jf. bl.a. bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 og bekendtgørelse 
nr. 1182 af 15. december 2000) samt af udenlandske energiregulatorers metoder ved regule-
ring af nationale gastransportselskaber, herunder primært den engelske regulator, 
OFGEM´s, regulering af det engelske gastransportselskab Transco.   
Infrastrukturomkostninger 
122.            Infrastrukturomkostninger, I(t), udgør i omkostningsrammen 276 mio. kr.. 
De delelementer, der indgår i transmissionsenhedens omkostninger til nødforsyning og 
balancelager fremgår af tabel 5 nedenfor med angivelse af budgetterede beløb foretaget af 
DONG Naturgas samt Energitilsynets vurdering af de beløb, der med rimelighed kan ind-
regnes i priserne.  
123.            Tabel 5. Infrastrukturomkostninger, 2001 (omkostningselementer ved opfyldelse 
af DONG´s nødforsyningsforpligtelse samt balancelageromkostninger).  

(Mio. kr.)  Energitilsynet DONG Naturgas 
(budget 2001) 

      

Syd Arne kapacitet  
DUC 

120 
5 

120 
5 

Nød lagerreservation (lagerpakker) 59 85 

Ekstraudtræk 55 55 

Forrentning af lagergas 14 21 

Sæsonlagergas 4 0 

Balancelagerudtræk 0 0 

Omkostninger vedr. nødforsyning i alt  257 286 

      

Omkostninger til balancelager 19 19 

Infrastrukturomkostninger i alt 2761 305 

1I den korrigerede omkostningsramme, jf. tabel 10, anvendes infrastrukturomkostninger på 
290 mio. kr. I denne beregning indgår lagerpakkeomkostninger svarende til 72 mio. kr.  
Kilde: DONG Naturgas og Energitilsynets beregninger.  
124.            Det fremgår af tabellen, at Energitilsynet anser infrastrukturomkostninger på 
276 mio. kr. som et omkostningsniveau, der er rimeligt at indregne i transmissionspriserne i 
2001. Beløbet skal ses i forhold til det af DONG Naturgas budgetterede beløb vedrørende 
infrastrukturomkostninger på 305 mio. kr..  
125.            Energitilsynets beregning indebærer, at DONG´s nødforsyningsbetaling, hvorfra 
indtægterne forventes at dække de i 2001 budgetterede omkostninger på 286 mio. kr., skal 
nedsættes med omkring 10 %, hvis ikke den beregnede ramme for rimelige omkostninger 
skal overskrides.   
126.            Vedr. de enkelte omkostningsposter kan nævnes, at Energitilsynet på det forelig-
gende grundlag ikke finder det urimeligt at indregne et omkostningsgrundlag på 120 mio. 
kr. i transmissionspriserne i for leje af den rigelige kapacitet i Syd-Arne-ledningen i Nord-
søen som budgetteret af DONG. Energitilsynet har her lagt til grund, at en væsentlig be-
grundelse for anlæggelse af Syd Arne-ledningen netop var hensynet til nødforsyning.  
127.            Energitilsynet finder endvidere ikke grundlag for at finde det urimeligt at indreg-
ne de budgetterede omkostninger vedrørende betaling til DUC samt betaling for køb af 
ekstra udtrækskapacitet i priserne. Det skal her bemærkes, at omkostningsgrundlaget ved-
rørende disse beløb efter tilsynets opfattelse ikke har kunnet dokumenteres af DONG i til-
strækkeligt omfang, hvorved tilsynet ikke kan vurdere rimeligheden heraf.  
128.            Energitilsynet finder det derimod på det foreliggende grundlag ikke rimeligt at 
indregne et omkostningsgrundlag på 85 mio. kr. for køb af lagerpakker i transmissionspri-
serne. En rimelig omkostning til køb af lagerpakker udgør efter Energitilsynets vurdering 59 
mio. kr.[2] Ligeledes vurderer Energitilsynet, at DONG´s forrentning af lagergas er sat for 
højt i budgettet.  
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129.            Bilag 10 redegør nærmere for DONG Naturgas’ nødforsyningsforpligtelse og 
Energitilsynets overvejelser vedrørende rimeligheden af omkostningselementerne forbun-
det med DONG Naturgas’ varetagelse af nødforsyningsforpligtelsen.  
130.            Endelig har tilsynet på det foreliggende grundlag ikke fundet de budgetterede 
omkostninger til balancelager (19 mio. kr.) urimelige.    
Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
131.            Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (netto), C(t), udgør i omkost-
ningsrammen 134 mio. kr. (144 mio. kr. i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (brutto) 
fratrukket 10 mio. kr. i ”andre driftsindtægter”).  
132.            Beløbet svarer til, hvad DONG Naturgas har budgetteret med for 2001. Energitil-
synet har ikke foretaget en nærmere vurdering af, hvorvidt dette omkostningsniveau er 
udtryk for en effektiv drift af selskabet. Energitilsynet forventer på et senere tidspunkt at 
gennemføre/medvirke i en international sammenligning af drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger i gastransmissionsselskaber. Et eventuelt krav om reduktion af priserne hos 
DONG Transmission gennem besparelser på driftsomkostningerne i forbindelse med denne 
sammenligning vil ikke ske med tilbagevirkende kraft.  
Afskrivninger 
133.            Afskrivninger A (t), a*AG(t), udgør i omkostningsrammen 143 mio. kr.  
134.            I bestemmelsen af afskrivningernes størrelse i vurderingen af prisernes rimelig-
hed antages en økonomisk levetid for anlægsaktiverne på 40 år fra anskaffelsestidspunktet. 
Det forekommer realistisk i forhold til de intervaller for transmissionssystemers økonomi-
ske levetid, som anbefales anvendt af den europæiske organisation for transmissionsselska-
ber, GTE. Samtidig er levetiden bekræftet af DONG som en realistisk antagelse. Der antages 
at ske en afskrivning over det enkelte aktivs levetid med lige store årlige beløb. Afskriv-
ningsraten a udgør hermed 1/40.  
135.            Afskrivningsgrundlaget (AG(t)) antages at udgøre historiske anskaffelsespriser 
for anlægsaktiverne opgjort ultimo 2000 som oplyst af DONG Naturgas. Samme metode til 
bestemmelse af afskrivningsgrundlaget benyttes ved fastsættelse af afskrivninger som ele-
ment i indtægtsrammereguleringen af net- og transmissionsselskaber i den danske elsektor. 
AG(2001) udgør hermed 5.705 mio. kr. Energitilsynet har ikke taget stilling til, hvorvidt de 
foretagne investeringer, der udgør afskrivningsgrundlaget, er udtryk for effektiv drift af 
virksomheden. Energitilsynet forventer ikke at tage spørgsmålet om investeringseffektivitet 
op uden at inddrage internationale erfaringer på området.   
Forrentning af kapital 
136.            Forrentning af kapital F(t), r(t)*FG(t) , udgør i omkostningsrammen 255 
mio. kr.  
137.            Forrentningsgrundlaget, FG (t), i omkostningsrammen udgøres af summen af 
værdien af anlægsaktiver og omsætningsaktiver ultimo 2000. Anlægsaktivernes værdi i 
forrentningsgrundlaget antages at udgøre anlægsaktivernes anskaffelsespris (historisk inve-
stering) fratrukket de akkumulerede afskrivninger frem til ult. 2000. Samme metode benyt-
tes i indtægtsrammereguleringen af net- og transmissionsselskaberne i elsektoren i Dan-
mark.  
138.            Ultimo 2000 udgjorde de akkumulerede ny- og reinvesteringer 5.705 mio. kr. og 
med en afskrivningshorisont på 40 år udgjorde de akkumulerede afskrivninger 2.223 mio. 
kr. Dermed kan anlægsaktivernes værdi i forrentningsgrundlaget beregnes til 3.483 mio. kr.  
139.            Der foreligger ikke tal for omsætningsaktivernes størrelse i DONG Transmission. 
I transmissionsenhedens åbningsbalance indgår lagergas vedrørende nødforsyning som 
eneste omsætningsaktiv. Forrentning af denne indgår allerede i infrastrukturomkostnin-
gerne, I(t).  
140.            Den engelske regulator opgør omsætningsaktiverne specifikt for Transco, mens 
udmeldingen fra den hollandske regulator DTe i reguleringen af det hollandske gastrans-
portselskab Gasunie er, at omsætningsaktiver til forrentning bør udgøre omkring 2 % af 
nettoomsætningen i selskabet[3]. Dette svarer til ca. 20 mio. kr. i DONG Naturgas tilfælde.  
141.            Med den samme antagelse som den hollandske regulator udgør det samlede for-
rentningsgrundlag herefter 3.503 mio. kr.  
142.            Forrentningssatsen, r(t), er fastlagt ud fra antagelser om finansieringsstruktur og 
rentestørrelser som et vejet gennemsnit for kapitalomkostningerne ud fra modellen  
143.             r(t) = w1*rfk(t) + w2*rek(t), hvor  
144.            w1 + w2 = 1 og w2 udgør soliditetsgraden ((ek)/(ek+fk)),  
145.            rfk er finansieringsomkostninger (nominel årlig rente) vedrørende fremmedkapi-
tal mens  
146.            rek er finansieringsomkostninger (nominel årlig rente) vedrørende egenkapital.  
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147.            Denne model til fastlæggelse af en forrentningssats  er meget almindelig og an-
vendes bl.a. af den engelske regulator OFGEM´s regulering af det britiske gastransportsel-
skab Transco[4].  
148.            Ved fastlæggelse af w2 antages en effektiv kapitalstruktur i form af en hensigts-
mæssig fordeling af fremmed- og egenkapital i DONG Transmission, der afspejler selska-
bets muligheder og prisen for fremmedfinansiering i forhold til en finansiering med egen-
kapital, der normalt kræver en højere aflønning.  
Soliditetsgrad 
149.            Som ovenfor nævnt udgør Energitilsynet beregning af forrentningsgrundlaget 
3.503 mio. kr., og soliditetsgraden kan beregnes som egenkapitalens andel heraf.  
150.            Egenkapitalens størrelse kan beregnes udfra DONG Naturgas A/S’ årsregnskab 
for 2000. Det bogførte overførte overskud samt den bogførte aktiekapital udgør ultimo 
2000 henholdsvis 2.303 mio. kr. og 1.794 mio. kr. Fordeles disse to værdier på DONG Na-
turgas aktivitetsområder (Transmission, Lager og Opstrømsledningsnet) efter investerings-
omfang uden hensyntagen til DONG Handel (DONG Transmissions andel udgør 46,9 %[5]) 
fås en egenkapital på 1.921 mio. kr. Fremmedkapitalen vil dermed udgøre 1.582 mio. kr.  
151.            Soliditetsgraden kan herefter beregnes til 1.921 / 3.503 = 55 %.  
Fremmedkapital 
152.            Fremmedkapitalrenten rfk(t) skal fastlægges som den risikofri rente plus et tillæg, 
der svarer til den risiko man som kreditor påtager sig ved at yde lån til selskabet.  
153.            DONG Naturgas A/S er blevet kreditvurderet af selskabet Moodys og har aktuelt 
en (long term) kreditværdighed (”rating”) på Aa3, hvilket er udtryk for en meget høj kredit-
værdighed. Staten har til sammenligning en rating på AAA.  
154.            Set i forhold til den risiko man løber ved en investering i statsobligationer, som 
statens rating er et udtryk for, er det tilsynets vurdering, at man som kreditor i DONG Na-
turgas A/S ikke løber en væsentlig større risiko. Endvidere vurderes DONG Transmission 
som værende den mindst risikofyldte del af DONG Naturgas A/S.  
155.            Fremmedkapitalrenten rfk(2001) skal derfor fastlægges som den risikofri rente 
plus 0,5 %-point. Jævnfør afsnit 157 nedenfor udgør den risikofri rente 5,1 %, og rfk(2001) 
kommer dermed til at udgøre 5,6 %, hvilket må vurderes som værende rimeligt, bl.a. set i 
forhold til DONG Naturgas A/S’ rating.  
156.            DONG har oplyst, at Moody’s overvejer at reducere DONGs kreditrating.  
Egenkapital 
157.            Ved fastlæggelsen af rek(t) antages denne at bestå af tre elementer. For det første 
en forrentning af en risikofri investering, for det andet et virksomhedsspecifikt risikotillæg 
vedrørende egenkapitalfinansiering for DONG Transmission og for det tredje et tillæg vedr. 
betaling af selskabsskat. Renter af fremmedkapital er fradragsberettiget ved virksomhedens 
selskabsskattebetaling, og rfk(t) indeholder derfor ikke et selskabsskatteelement.  
158.            Den risikofri rente udtrykkes sædvanligvis ved den effektive forrentning på kort-
fristede statsobligationer. For de 2001 udgjorde den effektive forrentning på 2-årige stats-
obligationer ifølge nationalbankens tal 4,5 % (nominelt). For langfristede statsobligationer 
(10-årige stående lån) har den effektive forrentning i 2001 ifølge samme kilde udgjort 5,1 % 
(nominelt).  
159.            Det virksomhedsspecifikke risikoelement for egenkapital i DONG Transmission 
antages at bestå af to delelementer. Der tages udgangspunkt i det generelle risikotillæg, som 
en investor vil kræve ved investering i en differentieret portefølje af aktier i Danmark (mar-
kedsporteføljen). Det kan opfattes som et gennemsnitligt merafkast for egenkapital i forhold 
til en risikofri forrentning. Det svarer til en beta-værdi, der er et udtryk for størrelsen på 
risikoen ved en investering, på 1.  
160.            Risikotillægget justeres herefter under hensyntagen til de risikoforhold, der spe-
cifikt gør sig gældende for DONG Transmission set i forhold til markedet generelt. Dette 
gøres ud fra en antagelse om en værdi af DONG Transmissions beta-værdi (b) vedrørende 
egenkapitalen. Ved en b-værdi mellem 0 og 1 antages risikoen ved den pågældende investe-
ring at være mindre end markedet generelt og vil indebære et formindsket risikotillæg, 
mens en b-værdi større end 1 vil forøge risikotillægget svarende til en forøget risiko i forhold 
til markedet generelt[6].  
161.            Med hensyn til det generelle risikotillæg for investeringer i det danske marked 
generelt, er der udarbejdet analyser over danske tidsserier, der over en årrække beskriver 
merafkastet ved en investering i aktier udtrykt ved en markedsportefølje i forhold til en 
risikofri investering i obligationer. Energitilsynet har anvendt resultater fra to danske un-
dersøgelser.  
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162.            Talmaterialet i en af disse analyser viser[7], at det nominelle årlige merafkast ved 
en investering i markedsporteføljen i perioden 1925-1997 har udgjort 1,9 %-points (før inve-
stor-skat) i forhold til en investering i langfristede (30-årige) realkreditobligationer[8].  
163.            Energitilsynet anvender her undersøgelsens resultat ved brug af et geometrisk 
gennemsnit af investeringernes årlige afkast[9]. Anvendelsen af et geometrisk gennemsnit 
begrundes med, at investorerne i DONG Transmission ikke er udsat for markedets variatio-
ner i afkastet som reguleret og ikke børsnoteret virksomhed. Et geometrisk gennemsnit 
udtrykker samtidig, hvad en investering er værd efter en længere periode[10].  
164.            Der bør dog ifølge undersøgelsen tages højde for konkursrisiko ved investering i 
virksomhederne i markedsporteføljen. Denne antages at udgøre ca. 0,3 pct-points[11]. Her-
ved fås et merafkast på 1,6 %-points.  
165.            Til de 1,6 %-points bør der foretages den korrektion, at tidsserien ser på merafka-
stet i forhold til en investering i 30-årige realkreditobligationer, som ikke med rimelighed 
kan siges at være risikofrie. I perioden 1988-2001 har den årlige effektive forrentning af 30-
årige realkreditobligationer ifølge Nationalbankens statistikker i gennemsnit været 1,2 %-
points højere end den effektive rente på den 10-årige statsobligation. En del af denne forskel 
skyldes dog også forskelle i løbetid og varighed. Det nominelle merafkast for markedsporte-
føljen i forhold til den 10-årige statsobligation i undersøgelsen kan herefter antages forsig-
tigt at udgøre 1,6 %-points + 1,2 %-points = 2,8 %-points.  
166.            En anden undersøgelse vedr. tidsserier over historiske afkast ved investeringer i 
Danmark[12] kommer man til et lavere merafkast, idet det nominelle merafkast ved aktie-
investeringer i forhold til en effektiv rente på en 10-årig statsobligation (ligeledes målt ved 
de årlige geometriske gennemsnit) i denne serie kan beregnes til 1,7 %-points[13].  
167.            Gennemsnittet af de to resultater medfører et risikotillæg ved markedsporteføljen 
på 2,3 % i forhold til en 10-årig statsobligation.  
168.            Energitilsynet finder det mest nærliggende at anvende danske erfaringer som 
reference for markedsrisikotillægget i forbindelse med investering i det danske naturgasnet. 
Det er dog et faktum, at i forhold til de undersøgelser af markedsrisikotillæg, som tilsynet 
anvender, har tillægget over tid været højere i de fleste udlande end i Danmark.  
169.            Det danske kapitalmarked er indenfor de seneste 10-20 år blevet internationali-
seret i stigende grad. Sagkundskaben er dog ikke enige i omfanget af denne internationali-
sering. Det danske markedsrisikotillæg kan dog antages gradvist at tilnærme sig de uden-
landske.Tilsynet finder det således rimeligt at lægge 0,5 %-point til det ovenfor nævnte 
gennemsnit på 2,3 %, således at markedsrisikotillægget i de efterfølgende beregninger ud-
gør 2,8 %.  
170.            DONG har anvendt en rapport udarbejdet af The Brattle Group til at anføre, at 
markedsrisikotillægget bør udgøre 6,1 %.  
171.            I forbindelse med bestemmelse af risikotillægget for DONG´s transmissionsakti-
viteter set i forhold til markedet generelt (b) er en vurdering af risikoforholdene for investo-
rer og kreditorer i DONG Naturgas’ transmissionsenhed væsentlig. En række faktorer er her 
af betydning.  
172.            Det er væsentligt, at DONG Transmission er en del af en stor virksomhed og 
opererer på et voksende marked for naturgastransport som eneudbyder.  
173.            Selskabets position på markedet for naturgastransport adskiller sig herved fra en 
række andre gastransportselskaber i Europa og USA, hvor transportselskaberne er udsat for 
konkurrence fra andre transportveje og udbydere.  
174.            DONG Transmissions rolle som eneudbyder må antages at være forholdsvis sik-
ker fremover. For det første er det en erklæret politisk målsætning i Danmark at bevare det 
statslige ejerskab af transmissionsnettet. For det andet vanskeliggør naturgasforsyningslo-
vens bestemmelser alternative rørføringer i Danmark, der vil kunne konkurrere med 
DONG´s transmissionssystem, jf. lovens § 13. En eventuel udbygning af transmissionsnettet 
vil følgelig kun kunne ske ved overefterspørgsel efter transportydelser i forhold til det eksi-
sterende net.  
175.            Det er også af betydning for en risikovurdering, at der aktuelt planlægges anlagt 
nye gasledninger til og fra Danmark, hvorved transmissionsnettet ikke som i dag alene har 
til rolle at transportere (stigende mængder) naturgas fra de danske felter i Nordsøen til det 
danske, svenske og tyske marked, men tillige at være en integreret del af det europæiske 
naturgasnet anvendt til eksport, import og transit.  
176.            Disse forhold indikerer, at risikotillæggene ved ydelse af kredit til eller ved ejer-
skab af DONG Transmission er betydeligt mindre end ved sammenlignelige konkurrence-
udsatte virksomheder.  
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177.            At naturgas i visse tilfælde er i konkurrence med andre energiformer, herunder 
primært olie, og at prisen på naturgas svinger betydeligt over tid, vurderes ikke at påvirke 
risikoforholdene for transportenheden, men alene have betydning for risikoen ved selve 
naturgashandel[14].  
178.            Som tidligere nævnt bliver DONG Naturgas A/S kreditvurderet af kreditvurde-
ringsselskabet Moody’s til en (long term) rating på Aa3. Det er som nævnt udtryk for en 
meget høj kreditværdighed.  
179.            Risikoen ved DONG´s transmissionsaktiviteter isoleret set vurderes ikke at være 
større end i DONG Naturgas under ét. Tværtimod repræsenterer transmissionsenheden 
som reguleret monopolvirksomhed et af de mindst risikofyldte aktivitetsområder i DONG 
Naturgas[15]. Det vurderes således at indebære en lavere risiko for DONG Naturgas' trans-
missionsenhed, når denne i medfør af naturgasforsyningslovens bestemmelser fremover 
skal udskilles i et selvstændigt selskab.  
180.            Ved Moody´s kreditvurdering af gastransportselskaber (f.eks. DONG Naturgas’ 
transmissionsenhed) har det helt afgørende betydning, at et gastranspotselskab er reguleret 
af en offentlig myndighed fremfor at være markedsudsat. Således får de kreditvurderede 
gastransportselskaber en langt bedre rating end andre selskaber med samme finansielle 
nøgletal, p.g.a. den beskyttelse som reguleringen giver[16].  
181.            Andre forhold, der ifølge Moody´s indebærer en lavere risiko og en højere kredit-
værdighed hos gastransportselskaber, er bl.a. en god beliggenhed i forhold til gasfelter og 
omfanget af langtidskontrakter knyttet hertil. På disse områder vurderes DONG Transmis-
sion at være godt stillet i de kommende årtier.  
182.            Fastlæggelsen af DONG Transmissions b-værdi for egenkapitalen (b(ek)), foreta-
ges ud fra en vurdering af selskabets samlede risiko, udtrykt ved en b-værdi for aktiverne 
(b(aktiver)).  
183.            b(aktiver) kan på følgende måde udtrykkes som en sammenhæng mellem kapi-
talstrukturen i selskabet og b-værdierne for henholdsvis egenkapital - b(ek) - og fremmed-
kapital - b(fk).[17]  
184.            b(aktiver) = b(fk) * w1 + b(ek) * w2  
185.            Som tidligere er w1 + w2 = 1 og w2 udgør soliditetsgraden  
186.            b(aktiver) vil dog forblive konstant uanset kapitalstruktur – den samlede risiko 
ved selskabet ændrer sig ikke, uanset hvordan finansieringen er skruet sammen.[18] Æn-
dring af kapitalstruktur får dermed kun indflydelse på b(fk) og b(ek). Da risikoen ved 
fremmedkapital er lav, antages b(fk) oftest at være tæt på eller lig 0.[19]  
187.            Energitilsynet antager som tidligere nævnt, at rfk(2001) udgør 5,6 %, hvilket 
ligger over den risikofri rente, og tilsynet vil derfor endvidere i det efterfølgende antage, at 
b(fk) udgør 0,1. Det antages endvidere, at b(fk) er uafhængig af kapitalstruktur og den vil 
derfor også forblive konstant.Sammenhængen mellem b(aktiver) og b(ek) kan således angi-
ves på følgende måde.  
188.            b(ek) = (b(aktiver) – (b(fk) * w1)) / w2 , hvor w2 er soliditetsgraden.  
189.            Da b(aktiver) og b(fk) som nævnt antages at være konstante, vil b(ek) afhænge af 
kapitalstrukturen i selskabet og vil være høj, når soliditetsgraden er lav.  
190.            OFGEM anvender bl.a. en række estimerede b(aktiver)-værdier for børsnoterede 
forsynings- og infrastrukturvirksomheder i UK som grundlag for sin regulering af Transco. 
Disse b(aktiver)-værdier udgør mellem 0,24 og 0,57 med et gennemsnit på 0,44.  
191.            The Brattle Group har i en rapport udarbejdet for DONG anvendt estimerede 
b(ek)-værdier for seks amerikanske gastransportselskaber. Gennemsnittet af de seks b(ek)-
værdier giver 0,69, med 0,33 som den laveste værdi og 0,82 som den højeste. The Brattle 
Group har i rapporten angivet den gennemsnitlige soliditetsgrad for de seks selskaber til at 
være 63 %. Hvis man antager at b(fk) også for de amerikanske selskaber er 0,1, bliver det til 
et gennemsnit vedr. b(aktiver) på 0,1 * 0,37 + 0,69 * 0,63 = 0,47 – altså stort set hvad 
OFGEM kommer frem til.  
192.            I forhold til de selskaber som OFGEM og The Brattle Group henviser til, må 
risikoen ved DONG Transmission vurderes at være væsentlig lavere, idet en række af sel-
skaberne er udsat for konkurrence fra parallelle/alternative rørføringer eller indeholder 
konkurrenceudsatte handelsaktiviteter. Det gælder i særdeleshed de amerikanske selskaber 
i The Brattle Group’s rapport.  
193.            Sammenholdt med de vurderinger af risici ved DONG Naturgas’ transmissions-
aktiviteter, som er anført ovenfor i afsnit 170-180, antages b(aktiver) at udgøre 0,3.  
194.            En b(ek) på 0,3 er i den nedre ende af det interval, som OFGEM omtaler for 
forsyningsselskaber i UK. Det må dog anses for rimeligt i forhold til de begrænsede risici, 
som DONG Transmission er udsat for.  
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195.            Med en b(aktiver) på 0,3 og en soliditetsgrad beregnet til 55 % kan b(ek) for 
DONG Transmission udregnes til (0,3-(0,1*0,45))/0,55 = 0,5.  
196.            Herved udgør et risikospecifikt tillæg til en 10-årig effektiv statsobligationsrente 
for DONG Transmission 0,5 * 2,8 %-point = 1,4 %-point.  
197.            Den effektive forrentning af en 10-årig statsobligation udgjorde som nævnt i 
2001 5,1 %.  
198.            Herved fremkommer en forrentning af egenkapital i DONG Naturgas’ transmis-
sionsaktiviteter i 2001 på 5,1 % + 1,4 %-point = 6,5 % (efter skat).  
199.            For at investorer i DONG Transmission kan opnå en rimelig forrentning af deres 
investering svarende til ovennævnte, er det nødvendigt at tillægge en betaling for selskab-
skat, idet DONG Naturgas (og dermed også DONG´s transmissionsaktiviteter) er selskabs-
skattepligtig.  
200.            Ved at tillægge skattebetalingen til forrentningssatsen betragtes selskabsskatte-
betalingen på denne måde som en omkostning for ejerne, uanset at DONG Naturgas i dag er 
ejet af den danske stat. Energitilsynet lægger i sin regulering vægt på, at priserne overfor 
forbrugerne herved er uafhængige af, hvorvidt ejerskabet til gastransportnettet er privat 
eller offentligt.  
201.            OFGEM anvender i sin regulering af Transco et tillæg svarende til en effektiv 
betaling af selskabsskat på 30 %. Skattetillægget udgør 43 % i forhold til før-skat renten.  
202.            I Danmark er den formelle selskabsskatteprocent ligeledes 30 %. Den effektive 
skattesats er dog lavere, da denne afhænger af specifikke regler for opgørelse af indkomst, 
afskrivninger, fradragsmuligheder, skattekreditmuligheder m.v.[20]  
203.            Selvom bl.a. afskrivningsreglerne er blevet strammet i de seneste år, gør bl.a. 
straksafskrivninger på videnopbygning, at en antagelse om en lavere effektiv selskabskatte-
sats end den formelle sats virker hensigtsmæssig. I det efterfølgende er antaget en effektiv 
selskabskattesats på 25 % .  
204.            Herved fås en forrentning af egenkapitalen i 2001, rek(2001), svarende til 6,5 * 
(1/(1-0,25)) = 8,7 %.  
205.            Herved fås en sammenvejet forrentningsfaktor r(2001) på, r(2001)= 
w1*rfk(2001) + w2*rek(2001) = 0,45*5,6 % + 0,55*8,7 % = 7,3 %.  
206.            Tabel 6 opsummerer Energitilsynets antagelser vedr. forrentningssats.  
207.            Tabel 6. Anvendte forrentningssatser (nominel årlig rente) ved beregning af en 
omkostningsramme for DONG Naturgas' transmissionsaktivieteter. 
Renteelement Pct-points Pct.-points 

Forrentning, fremmedkapital, 
rfk(2001) 

  5,6 

10-årig statsobligation 5,1   

Risikotillæg, egenkapital 1,4   

Tillæg vedr. selskabsskat  2,2   

Forrentning, egenkapital, 
rek(2001) 

  8,7 

Soliditet (w2) 0,55   

Forrentning, sammenvejet    7,3 

Kilde: DONG Naturgas, Nationalbanken og Energitilsynets beregninger     
208.            Den anvendte forrentningsats for DONG Transmission er højere end den for-
rentning, der anvendes ved indtægtsrammereguleringen af den danske elsektor. Her anven-
des for 2001 en maksimal forrentningssats på 7 % for transmissionsselskaber over 150 kV 
og net- og transmissionsselskaber under 150 kV under forudsætning af en soliditet under 40 
%. I reguleringen af elselskaberne anvendes forrentningssatsen alene i forhold til netakti-
vernes værdi. I vurderingen af DONG´s transmissionspriser indgår såvel anlægs- som om-
sætningsaktiver i forrentningsgrundlaget.  
209.            Det kan tilføjes, at den engelske regulator, OFGEM, forventer at anvende en real 
forrentningssats på 6,0 % vedr. Transco´s transmissionsaktiviteter[21], mens den italienske 
regulator, Eni, anvender en real forrentning på 7,9 % ved fastsættelse af rimelige priser for 
ydelser fra det italienske gastransmissionsselskab SNAM[22].  
210.            Vanskelighederne ved at sammenligne de anvendte forrentningssatser i de for-
skellige lande (og mellem forskellige sektorer) skal dog understreges. Som tidligere nævnt 
kan risikoen ved gastransportører variere i forhold til de gældende markedsforhold i de 
forskellige lande.  
211.            Endvidere er der forskelle mellem prisreguleringen i landene, der vil have indfly-
delse på risikoforholdene. Således stiller såvel de engelske som de italienske regulatorer 
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løbende effektivitetskrav til selskaberne i de respektive lande. I Energitilsynets aktuelle 
rimelighedsvurdering er inddraget DONG´s budgetterede drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger samt de foretagne anlægsinvesteringer som afskrivningsgrundlag uden en effek-
tivitetsvurdering heraf.  
212.            Den, i forhold til Transco og SNAM, relativt lave forrentningssats for DONG 
Transmission kan også henføres til DONG Naturgas’ gode kreditværdighed samt til et histo-
risk relativt lavt krav til egenkapitalens forrentning i Danmark. Endelig kan de engelske og 
italienske regulatorer tænkes at have været for forsigtige ved valg af forrentningssats.  
213.            Som tidligere beregnet udgør forrentningsgrundlaget 3.503 mio. kr., hvilket med 
en forrentningssats på 7,3 % indebærer en forrentning på 255 mio. kr.  
214.            Tabel 7 indeholder en samlet oversigt over den beregnede omkostningsramme 
for DONG Naturgas, 2001, med angivelse af DONG Transmissions budgetterede indtægter 
på baggrund af de nuværende transportpriser.   
Tabel 7. Omkostningsramme for DONG Naturgas’ transmissionsenhed, 2001, samt DONG 
Naturgas’ budgetterede indtægter, 2001. 

(Mio. kr.)  Budget 2001 

    

Infrastruktur omkostninger 276 

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, netto 134 

Afskrivninger  143 

Forrentning  255 

Omkostninger i alt 808 

    

Budgetterede indtægter i alt, DONG Transmission 1.039 

Kilde: DONG Naturgas samt Energitilsynets beregninger.  
215.            Det fremgår af tabellen, at DONG Naturgas’ budgetterede indtægter forbundet 
med transmissionsaktiviteter baseret på en prissætning svarende til de indikative tariffer 
overstiger den beregnede omkostningsramme med 29 %.  
Korrigeret omkostningsramme for DONG Transmission 2001 – korrektion for en rimelig 
forrentning af statens indskudskapital hidtil  
216.            Bemærkningerne til naturgasforsyningslovens § 38, stk. 1, fastslår, at der ved 
prisfastsættelsen skal tages hensyn til, at der skal kunne opnås et rimeligt afkast af den i 
selskaberne investerede kapital, herunder dækning for, hvis det ikke hidtil har været muligt 
for ejerne at opnå en rimelig forrentning af indskudskapitalen.  
217.            Energitilsynet har derfor foretaget en vurdering af, hvorvidt de nuværende trans-
portpriser kan anses for at være rimelige under hensyntagen til, hvis staten ikke hidtil har 
opnået en rimelig forrentning af den investerede kapital.  
218.            Her beregnes en korrigeret omkostningsramme, der sammenlignes med DONG 
Transmissions budgetterede indtægter. I en beregning af en korrigeret omkostningsramme 
for DONG Transmissionen tages udgangspunkt i samme omkostningselementer anvendt i 
modellen i basisberegningen for 2001 ovenfor.  
219.            Her blev anvendt modellen:  
220.          (1) OR(t) = I(t) + C(t) + A(t) + F(t)  
221.            I modellen vedrørende den ukorrigerede omkostningsramme indgik forrent-
ningselementet, F(t), ved r(t)*FG(t), hvor forrentningssatsen udgjorde r(t) = (w1*rfk(t) + 
w2*rek(t)) og forrentningsgrundlaget, FG(t), svarede til den aktuelle værdi af anlægs- og 
omsætningsaktiver.  
Model for en korrigeret omkostningsramme 
222.            Den anvendte model for en korrigeret omkostningsramme kan udtrykkes som:  
223.          (2) OR'(t) = I´(t)+ C(t) + A(t) + rfk(t)*fk(t) + rek'(t)*ek'(t), hvor forrentningen nu 
udgøres af renten på fremmedkapital, rfk, gange fremmedkapitalen, fk(t), samt renten på 
egenkapital, rek', gange en korrigeret egenkapital ek'(t).    
224.            I den korrigerede omkostningsramme for DONG Transmission for 2001, OR'(t), 
svarer omkostningselementer C(t), og A(t) til de anvendte ovenfor i basis-beregningen.  
225.            I´(t) udgør Energitilsynets vurdering af et rimeligt omkostningsniveau til dæk-
ning for omkostninger ved varetagelse af forsyningssikkerhedsstrategien. For så vidt angår 
omkostningselementet, køb af lagerpakker, er denne beregnet analogt med transmissionsta-
riffernes transportdel ud fra en omkostningsramme vedr. lageromkostninger - i dette afsnit 
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under hensyntagen til ejernes hidtidige forrentning af den investerede kapital, jf. også bilag 
10. Hermed udgør rimelige omkostninger til infrastruktur 290 mio. kr.  
226.            Forrentningsgrundlaget beregnes i den korrigerede omkostningsramme med 
udgangspunkt i henholdsvis fremmedkapitalen og en beregnet/korrigeret egenkapital for 
DONG´s transmissionsaktiviteter.  
227.            Fremmedkapitalen udgør det samme beløb, som ved den tidligere ukorrigerede 
beregning - 1.582 mio. kr. Endvidere antages fremmedkapitalrenten stadig at udgøre 5,6 %.  
228.            Den korrigerede egenkapital, ek’(t), udgør, hvad egenkapitalen i DONG´s trans-
missionsenhed ville have udgjort, hvis DONG Naturgas' ejere (staten) havde opnået en 
rimelig forrentning af sin indskudskapital over perioden (og samtidig ikke havde ændret 
ved de udbetalte udbytter).  
229.            Ek’(t) fås ved at fremskrive statens kapitalindskud (fratrukket de udbetalte ud-
bytter) til ult. 2000 i en form for fastlæggelse af en regulatorisk egenkapital.  
230.            Ek'(2001) kan herved ses som udtryk for ejernes berettigede forventning til stør-
relsen på egenkapitalen ult. 2000, hvis ejerne hidtil havde opnået en rimelig forrentning af 
sit indskud. Efter Energitilsynets opfattelse er en forrentning af denne kapital ikke urimelig 
at indregne i de aktuelle priser for transmissionsydelser på baggrund af bestemmelserne i 
lovens § 38.  
231.            Tilsynet har ikke fundet grundlag for at inddrage den betydelige skattebegunsti-
gelse af naturgas i forhold til andre energikilder frem til 2001 ved beregningen af et rimeligt 
forrentningsgrundlag vedrørende egenkapital.   
232.            Samtidig har tilsynet ligeledes ikke fundet grundlag for at reducere egenkapita-
len for de værdiskabende forhold for ejerne, der ikke kommer til udtryk ved de udbetalte 
udbytter. Der tænkes her bl.a. på værdierne af DONG Naturgas handelsaktiviteter.  
233.            Da der ikke til dette formål er udarbejdet anvendelige åbningsbalancer for f.eks. 
DONG Transmission, er det nødvendigt at anvende nogle antagelser bl.a. om fordeling af 
aktiver og passiver i DONG Naturgas på de enkelte aktivitetsområder ved beregningen af 
den korrigerede omkostningsramme. Størrelsen på denne er derfor behæftet med en vis 
usikkerhed.  
Forrentningsgrundlag og forrentningssats 
234.            Ved bestemmelsen af ek’(2001) antages b(aktiver) og b(fk) stadig at udgøre hen-
holdsvis 0,3 og 0,1, ligesom markedsrisikotillægget antages at udgøre 2,8 %-point. Disse 
antagelser gælder for hele fremskrivningsperioden samt for 2001-renten. Hvad angår 
DONG Transmissions samlede risiko – b(aktiver) – synes der ikke grundlag for at antage, at 
den har været anderledes i fremskrivningsperioden set i forhold til i dag.  
235.            Ved den korrigerede beregning skal dog benyttes en anden fremskrivningsfaktor, 
rek'(t), end der blev anvendt som egenkapitalrente ved den ukorrigerede 2001-beregning 
ovenfor, jf. tabel 6.  
236.            Hvis man anvender samme fremskrivningsfaktor som ved den ukorrigerede 
beregning (en b(ek) på 0,5), vil Ek(2001) komme til at udgøre omkring 3,6 mia. kr. (egen-
kapitalen udgjorde ved den ukorrigerede beregning ca. 1,9 mia. kr.), hvilket samtidig bety-
der at DONG Transmissions soliditetsgrad øges til  omkring 70 %.  
237.            Denne soliditetsgrad ligger over de 55 %, som var forudsætningen for den an-
vendte egenkapitalrente i den ukorrigerede beregning. En højere soliditetsgrad vil resultere 
i, at b(ek) blive lavere, da risikoen indenfor aktionærgruppen bliver mindre. Det skyldes 
som tidligere nævnt, at den samlede risko for selskabet – b(aktiver) – forbliver konstant 
uanset kapitalstruktur, og at risikoen ved fremmedkapital – b(fk) – ligeledes antages at 
forblive konstant.  
238.            Med hensyn til soliditetsgraden i selve fremskrivningsperioden må det vurderes, 
at en antagelse om 70 % for hele perioden ligger i overkanten. Fremskrivningen af indskud-
dene vil medføre en soliditetsgrad i 2001 på omkring 70 %, og også i årene op til 2001 vil 
soliditetsgraden være høj. I 1977, hvor indskuddet endnu ikke er blevet fremskrevet, må 
soliditetsgraden formentlig antages at være mindre. Soliditetsgraden i de tidlige år i perio-
den kan kun fastlægges ud fra et skøn, og hvis man anlægger en forsigtighedsbetragtning, 
antages det, at en soliditetsgrad gældende for hele perioden på 60 % ikke er urimelig.  
239.            Jævnfør den tidligere nævnte sammenhæng mellem b(aktiver), b(ek), b(fk) og 
kapitalstruktur, kan b(ek)’ beregnes til:  
(b(aktiver)-(b(fk)*w1))/w2 = (0,3-(0,1*0,4))/0,6 = 0,4  
240.            Ved fremskrivning af indskudskapitalen indgår der ikke et element for betaling 
af selskabsskatter i rek’(t), idet skattebetalinger ikke forbliver i virksomheden som egenkapi-
tal. Ejerne har således kun en berettiget forventning om at løbende få forrentet indskuddet 
med en efter-selskabsskattesats.  
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241.            Ud fra disse betragtninger udgør rek'(t) renten på langfristede statsobligationer 
tillagt 0,4 * 2,8 % = 1,1 %-points[23].  
242.            Værdien af statens indskud i DONG Naturgas ultimo 2000 fremskrevet med 
rek’(t) udgør 12.493 mio. kr. Fremskrivningen fremgår af tabel 8.  
Tabel 8. Statsindskud og udbytter, DONG Naturgas 1977-2000 

År rek(t) Indskud i året 
(mia. kr.) 

Fremskrevet indskud Udbytte 
 (mia. kr.) 

Fremskrevet udbytte 

1977 18,6% 20 20     

1978 19,3% 20 44   0 

1979 19,2% 865 917   0 

1980 19,7% 0 1.098   0 

1981 20,6% 0 1.324   0 

1982 20,5% 0 1.596   0 

1983 13,8% 0 1.815   0 

1984 15,5% 0 2.097   0 

1985 12,7% 500 2.863   0 

1986 11,2% 389 3.572   0 

1987 12,4% 0 4.016   0 

1988 11,0% 137 4.594   0 

1989 10,8% 0 5.091   0 

1990 11,8% 0 5.689   0 

1991 10,4% 0 6.280   0 

1992 10,1% 0 6.916   0 

1993 8,4% 0 7.497   0 

1994 9,0% 0 8.169 359 359 

1995 9,4% 0 8.936 650 1.043 

1996 8,3% 0 9.679 775 1.904 

1997 7,4% 0 10.393 917 2.962 

1998 6,2% 0 11.033 250 3.394 

1999 6,1% 0 11.701 157 3.757 

2000 6,8% 0 12.493 1.344 5.355 

Kilde: DONG Naturgas og Energitilsynets beregninger  
243.            Staten har modtaget udbytte siden regnskabsåret 1993 fra DONG Naturgas. 
Fremskrevet til ultimo 2000 med fremskrivningsfaktor rek(t)= langfristet statsobligations-
rente + 1,1 % udgør udbytterne 5.355 mio. kr. Udbytterne er indregnet fra ultimo regn-
skabsåret, hvorved udbyttet for regnskabsåret 2000 indgår. Fremskrivningen fremgår også 
af tabel 8.  
244.            Som det fremgår af tabel 8 udgør den regulatoriske egenkapital i DONG Natur-
gas herefter 12.493 – 5.355 = 7.138 mio. kr. Fordeles denne på DONG Naturgas aktivitets-
områder (Transmission, Lager og Opstrømsledningsnet) efter investeringsomfang (DONG 
Transmissions andel udgør som tidligere nævnt 46,9 %) fås et forrentningsgrundlag vedrø-
rende egenkapital, ek’(2001), på 3.348 mio. kr.  
245.            Med en fremmedkapital på 1.582 mio. kr., bliver det samlede forrentningsgrund-
lag (aktiverne) til 4.930 mio.kr. Soliditetsgraden for 2001 kan dermed beregnes til 68 %. 
Denne soliditetsgrad ændrer dog ikke på b(ek) ved fastlæggelse af 2001-renten.  
246.            Det bør i den forbindelse nævnes, at de 6 selskaber, som indgår i The Brattle 
Group’s analyse for DONG, som tidligere nævnt har en gennemsnitssoliditet på 63 %. De 11 
forsyningsselskaber, som indgår i OFGEM’s analyser, har en soliditetsgrad mellem 63 % og 
94 %. Soliditetsgraden for DONG Transmission svarer meget godt hertil.  
247.            Den anvendte forrentningssats for egenkapitalen i 2001 – rek(2001) – skal, selv 
om den er ændret i forhold til tidligere beregninger vedr. den ukorrigerede omkostnings-
ramme, tage højde for selskabsskat, idet forrentningen indgår i en omkostningsramme, der 
sammenlignes med selskabets indtægter før selskabsskat. Herved kommer rek(2001) med en 
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b(ek) på 0,4 til at udgøre 8,3 %. Forrentningen af den korrigerede egenkapital udgør heref-
ter 278 mio. kr.  
248.            Fremmedkapitalen forrentes som tidligere med 5,6 %, hvilket svarer til 88 mio. 
kr.  
249.            Således bliver den samlede forrentning i den korrigerede omkostningsramme til 
366 mio. kr., hvilket svarer til en sammenvejet forrentningssats (WACC) før skat på 7,4 %.  
250.            I tabel 9 nedenfor er vist en oversigt over de forskellige parametre, som Energi-
tilsynet antager for gældende ved en beregning af DONG Transmission’s korrigerede om-
kostningsramme. Endvidere er den WACC før skat, der derved fremkommer sammenlignet 
med den WACC, som DONG har anført skal gælde, samt WACC anvendt af andre tilsyns-
myndigheder.  
Tabel 9. Anvendte parametre ved korrigeret beregning samt sammenligning af WACC. 

Risikofri rente 5,1 % 

R(fk) 5,6 % 

b(aktiver) 0,3 

b(fk) 0,1 

b(ek) 0,4 

Soliditetsgrad 68 % 

Markedsrisikotillæg 2,8 % 

R(ek) (før skat) 8,3 % 

sammenvejet forrentningssats (WACC) før skat 7,4 % 

Sammenligning real WACC før skat:1   

Energitilsynet (DONG Transmission) 4,9 % 

Energitilsynet (el transmissions- og netselskaber) 4,5 % 

DONG (The Brattle Group) 7,7 % 

OFGEM’s (engelsk regulator) 6,25 % 

Eni (italiensk regulator) 7,9 % 

CER (irsk regulator) 6,5 % 
1 Inflationen antages at være 2,5 %, jf. Danmarks Statistik   
251.            Tabel 10 indeholder en oversigt over beregningen af forrentningselementet i den 
korrigerede omkostningsramme for DONG Transmission 2001.  
252.            Tabel 10 Forrentning af kapital i korrigeret omkostningsramme for DONG 
Transmission 2001. 
Korrigeret forrentningsgrundlag (egenkapial) 3.348 mio. kr. 

Forrentningssats (egenkapital) 8,3 % 

Forrentning (egenkapital) 278 mio. kr. 

Forrentningsgrundlag (fremmedkapital) 1.582 mio. kr. 

Forrentningssats (fremmedkapital) 5,6 % 

Forrentning, fremmedkapital 88 mio. kr. 

Forrentning af kapital, i alt 366 mio. kr.1 
1Forrentningen i den ukorrigerede beregning for 2001, jf. tabel 7, udgør 255 mio. kr.  
Kilde: Energitilsynets beregninger.  
253.            Af tabel 11 nedenfor fremgår en samlet oversigt over den korrigerede omkost-
ningsramme for DONG Transmission (2001).  
Tabel 11. Korrigeret omkostningsramme for DONG Naturgas’ transmissionsenhed, 2001, 
samt DONG Naturgas’ budgetterede indtægter, 2001. 

(Mio. kr.)  Budget 2001 

    

Infrastruktur omkostninger 290 

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, netto 134 

Afskrivninger  143 

Forrentning  366 

Omkostninger i alt 933 

    

Budgetterede indtægter i alt, DONG Transmission 1.039 

og Energitilsynets beregninger.  
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tabellen, at DONG´s nuværende priser indebærer et indtægtsniveau i DONG Transmission 
for 2001, der overstiger et niveau, der er foreneligt med rimelige omkostninger under hen-
syntagen til en rimelig forrentning af statens indskud i DONG Naturgas, med 11 %.  
255.            Tilsvarende er en nedsættelse af omkostningsrammen på 10 % i forhold til bud-
gettet for DONG Transmission rimelig, hvis ikke indtægterne skal overstige rimelige om-
kostninger.  
256.            Det skal understreges, at resultatet er fundet på baggrund af en række antagelser, 
der gør, at det er behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerheden udgør dog ikke en størrel-
se, der kan begrunde det nuværende prisniveau.  
DONG´s kritik af Energitilsynets beregninger og en vurdering heraf  
257.            DONG og The Brattle Group har fremført en række kritikpunkter af Energitilsy-
nets gennemførte beregninger af omkostningsrammer for DONG Transmission, jf. bilagssi-
derne 24-81. Nedenfor beskrives og vurderes disse kritikpunkter.  
258.            Der er enighed om, at omkostningselementerne infrastrukturomkostninger, 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, afskrivninger og forrentning af kapital indgår i en 
omkostningsramme.  
259.            DONG´s kritikpunkter vedrører primært størrelsen på omkostningselementet 
”forrentning”. Det gælder den overordnede metode til indregning af en rimelig forrentning 
af statens investerede kapital i DONG Transmission samt de enkelte elementer, der indgår i 
bestemmelsen af forrentningens størrelse.  
260.            Endvidere er der uenighed mellem tilsynet og DONG om størrelsen på infrastuk-
turomkostninger, primært vedrørende køb af lagerpakker til varetagelse af nødforsynings-
strategien. Uenigheden her omhandler primært forrentning af kapital i DONG Lager ana-
logt til førnævnte problemstilling omkring transmission.  
261.            DONG fastholder, at der ikke er grundlag for at nedsætte transmissionspriserne.  
262.            Tabel 12 nedenfor indeholder en oversigt over de forskelle, der kan konstateres 
mellem Energitilsynet og DONG Naturgas omkring beregning af omkostningselementet 
forrentning.  
Tabel 12. Beregning af omkostningselementet forrentning af kapital – Energitilsynet og 
DONG/The Brattle Group.  

  Energitilsynet 
(korrigeret. omk.ramme) 

DONG / The Brattle Group 

Underdækning Beregnes ikke direkte men 
håndteres via forrentnings-
grundlag,  

Beregnes selvstændigt og 
indregnes i priserne efter sel-
skabets valg. Indebærer at 
nutidsværditest 
fyldt  (DONG) 

Forrentningssats – egenkapital:     

Generelt risikotillæg – tidspe-
riode 

1922-99 / 1926-97 (2,8 %) 1977 – 2000 (DONG) 
1900-2000 (Brattle) (6,1 %) 

Generelt risikotillæg – geogra-
fisk område 

Danmark Internationalt (vejet gennem-
snit) (Brattle) 

Generelt risikotillæg – gen-
nemsnit  

Geometrisk Aritmetisk 

Specifikt risikotillæg i forhold 
til markedstillæg (beta-værdi) 
NB beta aktiv 

0,4   0,7 (amerikanske energiselska-
ber) (Brattle) 

Forrentningssats – fremmed-
kapital: 

Risikotillæg 0,5 % Risikotillæg 1,9 % (Brattle) 

263.            DONG gør for det første gældende, at der bør beregnes en underdækning for 
DONG Transmission pr. 31. december 2000 hidrørende fra en manglende forrentning af 
statens indskudskapital i DONG Naturgas. Tilsynet anvender en anden metode, hvor for-
rentningsgrundlaget vedrørende egenkapital svarer til, hvad egenkapitalen ville have ud-
gjort, hvis ejeren havde opnået en rimelig forrentning af sit indskud over perioden.  
264.            Konsekvensen af i stedet at beregne en underdækning synes ikke at stille DONG 
bedre ved anvendelse af tilsynets forrentningssats. Nedenfor og i notatets bilag 11 omtales 
synspunkterne vedrørende den anvendte metode til indregning af en rimelig forrentning af 
den investerede kapital nærmere.  
265.            Tilsynet anvender ifølge DONG for det andet en for lav forrentningssats af den 
anvendte kapital. Ifølge selskabet tager tilsynets beregninger fejlagtigt ikke tilstrækkelig 
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højde for internationaliseringen af kapitalmarkederne ved at anvende danske renteforhold 
som reference i bestemmelse af det generelle risikotillæg ved investeringer i virksomhe-
der/aktier fremfor i obligationer. Endvidere anvender tilsynet i bestemmelsen af det gene-
relle markedstillæg efter DONG´s opfattelse en forkert type gennemsnit af historiske mar-
kedsafkast, og tilsynet anvender efter DONG´s opfattelse ligeledes en forkert tidsperiode.  
266.            Endvidere anvender tilsynetefter DONG’s mening en for lav b(ek)-værdi.  
267.            Endelig anvender Energitilsynet ifølge DONG en for lav forrentningssats af 
fremmedkapitalen.  

Metode til indregning af den investerede kapital 
268.            DONG har som nævnt under sagsfremstillingen, jf. afsnit 69-83, i selskabets 
beregning af et omkostningsgrundlag for prissætningen i DONG Naturgas (og heraf afledt 
for DONG´s transmissionsaktiviteter) taget udgangspunkt i en metode, der afviger fra 
Energitilsynets.  
269.            DONG opgør i denne forbindelse, i modsætning til metoden anvendt ved bereg-
ning af den korrigerede omkostningsramme ovenfor, en underdækning. Underdækningen 
kan ifølge selskabet betragtes som et egentligt tilgodehavende, der kan overvæltes i de aktu-
elle transportpriser efter ejernes valg, hvorved der sker afdrag på tilgodehavendet.  
270.            DONG har gjort gældende, at denne metode sikrer en rimelig forrentning af 
ejernes investering set over investeringens levetid målt ved nutidsværdien af investeringen 
(på investeringstidspunktet).  
271.            I medfør af lovens § 38 synes det ikke at være grundlag for, at den af DONG op-
gjorte underdækning indregnes i transmissionspriserne. Det er vurderingen, at naturgasfor-
syningslovens § 38 alene giver mulighed for indregning af en rimelig forrentning af en 
egenkapital, som denne ville have været, hvis ejerne havde opnået en rimelig forrentning 
gennem perioden.  
272.            Ifølge lovens § 38, stk. 1, skal der ”Ved prisfastsættelsen tages hensyn til selska-
bernes omkostninger samt til, at der skal kunne opnås et rimeligt afkast af den i selskaberne 
investerede kapital”. Metoden til opgørelse af forrentningselementet i den korrigerede om-
kostningsramme, jf. tabel 11 ovenfor, sikrer et rimeligt afkast af en passende fremskrevet 
indskudskapital.  
273.            Som anført af DONG opnår ejerne ved denne metode ikke nødvendigvis en rime-
lig forrentning opgjort ud fra en nutidsværdibetragtning på investeringstidspunktet. I givet 
fald skulle den fremskrevne indskudskapital ikke alene forrentes men også afdrages. Der 
synes dog ikke at være grundlag for at indregne dette i transmissionspriserne, jf. ovenfor.  
274.            Underdækningen i transmissionsvirksomheden udgør efter DONG Naturgas 
opfattelse 6,7 mia. kr. (med en forrentningssats svarende til en passiv pengeanbringelse 
plus et risikotillæg på 5 %). Med den valgte forrentningssats opnår DONG omkostnings-
dækning for selskabets nuværende prisniveau, idet en andel af underdækningen kan ind-
regnes i priserne for 2001.  
275.            Tilsynet fastholder, at en metode hvor det anvendte forrentningsgrundlag vedrø-
rende egenkapital udgør statens indskudskapital i DONG opreguleret med en rimelig for-
rentning, resulterer i en rimelig forrentning i forhold til lovtekst og lovforarbejder.  
276.            Tilsynet har foretaget en beregning af under-/overdækning i DONG Transmissi-
on efter tilsynets fortolkning af DONG´s metode, men med tilsynets renteantagelser samt 
antagelser om kapitalstruktur. Beregningen viser, at der ikke er tale om en underdækning i 
DONG Transmission, jf. tabel 13 nedenfor.  
Tabel 13. Skitse for over-/underdækning i DONG Transmission. (mia. kr., ultimo året)1. 

            

Forrentet indskud, akk. (DONG Na-
turgas, 2000)2 

    12,5  

            

Forrentet udbytte, akk. (DONG Naturgas, 2000)2 - 5,4 

Overført overskud, bogført (2000)3 - 2,3 

Aktiekapital, bogført3   -1,8 

      

Difference   3,0 

Andel DONG Transmission4  1,4 

            

Opskrivning af anlægsaktiver / korrektion i ”Overført overskud”, 
(DONG Transmission, 1998)5 

- 1,7 
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Underdækning i alt (DONG Transmis-
sion 1998/2000) 

    -0,3 

1Anvendt forrentningssats svarende til 10-årig statsobligationsrente tillagt 1,1 %- points.  
2Jf. tabel 8.  
3Årsregnskab for DONG Naturgas, 2000.  
4Differencen fordelt efter investeringsomfang i DONG Naturgas, jf. afsnit 149.  
5Beløbet hidrører fra den regnskabspraksis, som DONG Naturgas anvendte frem til 1999. 
DONG afskrev her sine anlægsaktiver efter en forventet levetid på 20 år. Det overvurderede 
afskrivningerne i regnskaberne i de enkelte år og undervurderede tilsvarende de enkelte års 
overskud. Herved er der sket en undervurdering af det bogførte overskud, som ejerne har 
ladet forblive i virksomheden (”Overført overskud”), og som fremgår af selskabets årsregn-
skab (2,3 mia., jf.3). DONG´s egen opskrivning af sine anlægsaktiver i 1999 stammer bl.a. 
fra dette forhold. De akkumulerede afskrivninger i DONG Transmission udgjorde ult. 1998 
3,8 mia. kr. Hvis der i stedet var anvendt en 40-årig afskrivningshorisont ville de akkumule-
rede afskrivninger i stedet have udgjort 2,1 mia. kr. ult. 1998. En indregning af differencen 
på 1,7 mia. kr. ved beregningen af underdækningen indebærer at metoden gøres konsistent 
med det af Energitilsynet anvendte afskrivningsgrundlag – beregnet ud fra en levetid af 
anlægsaktiverne på 40 år.  
277.            Tilsynets og DONG´s beregninger af over-/underdækning i DONG Transmission 
tyder på, at det især er størrelsen på forrentningssatsen og ikke valg af metode, der er afgø-
rende for resultatet af Energitilsynets rimelighedsvurdering af transmissionspriserne.  
278.            En yderligere diskussion af den anvendte metode til indregning af den investere-
de kapital fremgår af bilag 11.  

Forrentningssats  
279.            Uenigheden mellem tilsynet og DONG omkring størrelsen på forrentning af 
kapital omhandler forrentningssats vedrørende egenkapital/indskudskapital og forrent-
ningssats vedrørende fremmedkapital.  
280.            Der er enighed om den risikofri forrentning, men ikke om risikotillægget. Risiko-
tillægget for egenkapital er beregnet som produktet af et generelt tillæg for egenkapital for 
kommercielle virksomheder og en (b)faktor, der reducerer tillægget til den risiko som kon-
kret er forbundet med driften af DONG Transmission.  
281.            Der er enighed om denne metode, men ikke enighed om størrelsen på det gene-
relle risikotillæg for egenkapital. DONG er også uenig med tilsynets anvendelse af b-
værdien for egenkapital.  

Egenkapital/indskudskapital 
Generelt risikotillæg for egenkapital 
282.            Tilsynet anvender et generelt risikotillæg (for en markedsportefølje) på 2,8 pct. 
points[24] på baggrund af forskningsresultater vedrørende den historiske udvikling i afkast 
på obligationer og aktier 1922/26-1997/1999, justeret med 0,5 %-point på baggrund af en 
antagelse om, at kapitalmarkederne i de seneste år må formodes at være blevet internatio-
naliseret i stigende grad, og at det danske markedsrisikotillæg derfor vil nærme sig de uden-
landske.   
283.            DONG og The Brattle Group kritiserer tilsynet ved fastlæggelse af det generelle 
risikotillæg for at anvende danske data, for at anvende en for lang tidsperiode som reference 
og for at anvende et geometrisk gennemsnit af afkastet af aktie- og obligationsinvesteringer 
fremfor et aritmetisk gennemsnit.  
Danske vs. internationale data 
284.            DONG og The Brattle Group finder, at størrelsen på det generelle risikotillæg for 
egenkapital bør baseres på erfaringer fra internationale markeder og ikke kun markedsafka-
stet i Danmark.  
285.            Tilsynet er uenige med DONG/The Brattle Group i, at det er det internationale, 
f.eks. det amerikanske markedsrisikotillæg, der skal være reference for markedsrisikotillæg-
get i forbindelse med investering i det danske naturgasnet.  
286.            I forhold til de undersøgelser af merafkastet i Danmark, som tilsynet anvender, 
har merafkastet over tid været væsentligt højere i de fleste udlande end i Danmark. Det 
gælder også de seneste årtier.  
287.            Det ligger uden for tilsynets kompetencer at forklare disse forskelle. Det synes 
oplagt, at den danske virksomhedsstruktur, herunder f.eks. virksomhedsstørrelse samt 
rammelovgivningen har været og er anderledes i Danmark i forhold til f.eks. USA.  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn24
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288.            Danske erfaringer med merrenter for aktieinvesteringer synes efter tilsynets 
opfattelse mest nærliggende at anvende, og det er således et rimeligt udgangspunkt ved en 
vurdering af en rimelig forrentning af statens investering i det danske gastransportnet i 
perioden 1977-2001.  
289.            I modsat fald vil DONG være bedre stillet end andre virksomheder i Danmark.  
290.            Energitilsynet har dog under hensyntagen til øget internationalisering af kapi-
talmarkederne lagt 0,5 %-point til det resultat, som tilsynet kommer frem til, hvis udeluk-
kende de danske forhold anvendes.  
Tidsperiode 
291.            DONG kritiserer tilsynet for at anvende en for lang tidsperiode som reference 
vedr. merafkast/risikotillæg for egenkapital. I stedet bør efter selskabets opfattelse benyttes 
erfaringer fra perioden 1977-2000 svarende til de ejernes involvering i DONG.  
292.            Energitilsynet har anvendt en lang tidsrække for at få det bredeste reference-
grundlag tidsmæssigt betragtet. Historiske erfaringer viser, at merrenten ved markedspor-
teføljen i kortere perioder kan variere betydeligt.  
293.            Det skal også bemærkes, at Brattle anbefaler erfaringer vedrørende risikotillæg 
for egenkapital for perioden 1900-2000.  
Aritmetisk vs. geometrisk gennemsnit  
294.            Energitilsynet har i sine beregninger anvendt geometriske gennemsnit af histori-
ske afkast af aktier og obligationer ved fastlæggelsen af den generelle merrente. Det bemær-
kes, at merrenten herved bliver lavere i forhold til anvendelse af aritmetiske gennemsnit på 
grund af, at variationerne i aktieafkast er højere end for obligationer.  
295.            DONG og The Brattle Group anfører, at anvendelsen af geometrisk gennemsnit 
ved opgørelsen af markedsrisikotillæg ifølge The Brattle Group beror på en ofte registreret 
fejl, og at man i stedet bør anvende aritmetisk gennemsnit.  
296.            Tilsynet er af den opfattelse, at det geometriske gennemsnit er korrekt at anven-
de, når der er tale om reguleret virksomhed som DONG, der ikke er udsat for markedsfluk-
tuationer i afkast.  
297.            Hvis man hvert år gav DONG mulighed for en forrentning fastlagt ved brug af 
aritmetisk gennemsnit af aktieafkast, vil man ignorere, at det aritmetiske gennemsnit er et 
udtryk for det enkelte års forrentning i et aktiemarked med variationer i afkastene, og man 
vil således overvurdere afkastet på aktiemarkedet over tid.  
298.            En anvendelse af et aritmetisk gennemsnit vil indebære, at ejerne af DONG med 
et indskud i 1977 i vil være stillet bedre i f.eks. 2000 end en investor i en virksomhed med 
samme risiko, der har været udsat for de konstaterede afkastvariationer i perioden.  
299.            Samme forhold vil gøre sig gældende, når det gælder forrentning af egenkapital i 
det enkelte år, herunder for 2001. Bilag 9 indeholder en nærmere diskussion af anvendelse 
af de to typer gennemsnit.  

Specifikt risikotillæg (b) 
300.            DONG har fundet, at den af tilsynet anvendte b-værdi er udokumenteret. 
DONG/The Brattle Group har i denne forbindelse henvist til den anvendte forrentning af 
andre landes regulatorer samt estimerede risikotillæg for nogle amerikanske gastransport-
selskaber. b(ek)-værdien for disse selskaber estimerer Brattle til 0,7 i gennemsnit (med 0,3 
som den laveste).  
301.            Til DONG’s argument skal anføres, at Energitilsynet fastlægger b(ek) på bag-
grund af en antagelse om en konstant b(aktiver) og kapitalstrukturen i selskabet. DONG’s 
b(ek) ligger på henholdsvis 0,5 ved beregningen af den ukorrigerede omkostningsrammen 
og 0,4 ved beregningen af den korrigerede omkostningsramme. Disse værdier fremkommer 
på baggrund af soliditetsgraden i selskabet, som tilsynet anslår til henholdsvis 55 % og 68 % 
ved de to beregninger. Hvis DONG havde haft en lavere soliditetsgrad ville b(ek) være blevet 
højere.  
302.            Som tidligere nævnt anvender OFGEM bl.a. en række estimerede b(aktiver)-
værdier for børsnoterede forsynings- og infrastrukturvirksomheder i UK som grundlag for 
sin regulering af Transco. Disse b(aktiver)-værdier udgør mellem 0,24 og 0,57 med et gen-
nemsnit på 0,44.  
303.            Ligeledes kan man ud fra rapporten, som The Brattle Group har udarbejdet for 
DONG, beregne en gennemsnitsværdi for b(aktiver) for seks amerikanske gastransportsel-
skaber til at udgøre 0,47.  
304.            I forhold til de selskaber som OFGEM og The Brattle Group henviser til, har 
Energitilsynet vurderet, at risikoen ved DONG Transmission må vurderes at være væsentlig 
lavere, idet en række af selskaberne er udsat for konkurrence fra parallelle/alternative rør-
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føringer eller indeholder konkurrenceudsatte handelsaktiviteter. Endvidere må det også 
anføres, at der er forskel i det reguleringsmæssige set up mellem landene.  
305.            Tilsynet skal endvidere anføre, at da DONG´s transmissionsenhed ikke omsættes 
på børsen kan risikoen ikke bestemmes på grundlag af markedserfaringer men må nødven-
digvis skønnes.  
306.            Det er Energitilsynets vurdering, at de risici vedr. DONG Transmission, som The 
Brattle Group gennemgår, er af begrænset størrelse. De ændrer ikke ved tilsynets vurdering 
på dette område. Det gælder f.eks. diverse usikkerheder ved den offentlige regulering af 
transmissionsvirksomheden, der i forhold til markedsrisici for konkurrenceudsatte virk-
somheder synes ubetydelige.  
307.            Der kan i denne forbindelse bl.a. henvises til, at tilsynet ikke stiller spørgsmåls-
tegn ved omfanget af budgetterede driftsomkostninger hos DONG Transmission eller ved 
omfanget af investeringer foretaget af selskabet. Der bør i denne forbindelse således ses bort 
fra den af DONG og Brattle omtalte risiko for at regulator ikke vil anerkende selskabets 
omkostninger (”Disallowences”).  
308.            De øvrige risici, der omtales af bl.a. Brattle, ”Time Lags” (forsinkelser i regule-
ringen), ”Operating Leverage” (høj andel af faste omkostninger” og ”Finansiel Leverage” 
(høj gældsandel) synes ligeledes ikke at være risikofaktorer af væsentlig betydning.  
309.            Såvel når der ses på det historiske forløb vedrørende forrentning af kapital i 
DONG Naturgas A/S (og herunder DONG Transmission) som ved en indregning af omkost-
ninger for 2001 foretager Energitilsynet ikke en vurdering af rimeligheden af de af selskabet 
afholdte omkostninger, og disse indregnes fuldt ud i den aktuelle vurdering. På denne bag-
grund vil det ikke være rimeligt at indregne risikotillæg for krav om effektivisering i den 
aktuelle vurdering – i modsætning til i andre reguleringsmæssige set ups – f.eks. i regule-
ringen af den danske elsektor eller i den engelske regulator Ofgem’s regulering af det engel-
ske transmissionsselskab Transco.    
310.            Der synes ligeledes ikke at være grundlag for, at Energitilsynet ikke skulle tillade 
en indregning af et tab afstedkommet ved budgetteringsmæssige usikkerheder. En lignende 
efterregulering sker i den danske elsektor. Der synes således ikke at være forhindringer for, 
at DONG Transmission ændrer sine priser løbende ved ændringer i omkostningsforhold 
efter anmeldelse til tilsynet.  
311.            En vurdering af risici ved DONG foregår som nævnt ikke i markedet, men kredit-
vurderingsinstitutter foretager rating af DONG i forbindelse med kreditgivning. Der kan her 
henvises til DONG´s rating hos Moody´s på Aa3, hvilket efter Moody´s opfattelse indebæ-
rer en meget lav risiko hos selskabet. Risikoen hos DONG Transmission må vurderes at 
være lavere end hos DONG samlet.  
312.            DONG og The Brattle Group fremhæver konkurrence- og statstøtteaspekter af en 
for lav forrentning. Til dette skal anføres, at det er tilsynets intention at fastlægge en rimelig 
forrentning, der afspejler de konkrete risici i DONG Transmission. Det skal herunder un-
derstreges, at tilsynet ikke tillægger det statslige ejerskab af DONG Naturgas betydning ved 
fastlæggelsen af forrentningssatsen.  
313.            DONG har som tidligere omtalt endvidere henvist til Elprisudvalgets afgørelse i 
marts 1999 omhandlende forrentningen af NESA's indskudskapital. Selskabet har i forlæn-
gelse heraf fremført, at en rimelig forrentning af egenkapitalen i DONG Naturgas (og der-
med for DONG Naturgas' transmissionsaktiviteter) (som minimum) bør udgøre renten ved 
en passiv pengeanbrigelse (obligationsrenten) tillagt et risikotillæg på 5 %. Hermed udgør 
egenkapitalens forrentning 10-11 % i 2001.  
314.            Energitilsynet finder ikke, at en tilsvarende forrentningssats er rimelig at anven-
de som forrentningssats vedr. egenkapitalen i forbindelse med en rimelighedsvurdering af 
DONG´s transmissionsaktiviteter.  
315.            For det første er Elprisudvalgets afgørelse og den godkendte forrentningssats heri 
møntet specifikt på NESA A/S og den regulering, som NESA har været underlagt. Det er i 
denne forbindelse væsentligt, at der i NESA A/S i 1999 indgik forretningsområder, herun-
der elproduktion, der er behæftet med betydelig højere risiko end gastransportvirksomhed.  
316.            For det andet er tilsynet generelt ikke forpligtet til at følge afgørelser truffet af det 
tidligere Elprisudvalg. Efter NESA-afgørelsen, ved fastlæggelse af forrentningssatsen i ind-
tægtsrammereguleringen af net- og transmissionsvirksomheder i elsektoren i 2000 og 
2001, er der ikke blevet udgangspunkt i afgørelsen fra Elprisudvalget, men i stedet i for-
rentningen af risikofrie finansielle papirer.  
317.            For det tredje tillod Elprisudvalget i 1999 alene en forrentning af ejernes ind-
skudskapital i NESA, der, i modsætning til størrelsen på egenkapitalen i DONG Naturgas i 
2001, kun udgjorde en beskeden andel af kapitalen i NESA i 1999. Som tidligere vist i nota-
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tet antages en direkte (negativ) sammenhæng mellem størrelsen på egenkapitalen (ind-
skudskapitalen) målt ved soliditeten og forrentningen af denne.  
318.            DONG Transmissions egenkapitalforrentning udgør i den korrigerede omkost-
ningsramme 8,3 %, hvilket er med en antagelse om soliditetsgrad på 68 %. Hvis man ek-
sempelvis i beregningerne vedrørende DONG Transmission havde antaget en soliditetsgrad 
på 20 %, ville egenkapitalforrentningen før skat være 10,9 %.  
319.            Disse forhold taler for ikke at overføre Elprisudvalgets afgørelse fra 1999 vedr. 
NESA til DONG Naturgas' transmissionsaktiviteter i 2001.  
Fremmedkapital 
320.            DONG og The Brattle Group har anført, at fremmedkapitalrenten skal fastlægges 
som den risikofri rente plus et tillæg på 1,9 %-point. Selskabet henviser endvidere til 
OFGEM, der ifølge DONG indregner et risikotillæg på knap 2 %.  
321.            Til dette skal anføres, at Energitilsynet vurderer, med DONG’s aktuelle rating hos 
Moodys på Aa3, at et rimeligt tillæg til den risikofri rente udgør 0,5 %-point, således at 
fremmedkapitalrenten kommer op på 5,6 %. Tilsynet vurdere ikke at DONG’s høje rating 
kan begrunde et tillæg på knap 2 %-point.  

Internationale sammenligninger af priser for transmissions-
ydelser  
322.            Det fremgår af bemærkningerne til naturgasforsyningslovens § 38 stk. 2, at 
Energitilsynet i sin vurdering af transmissionsselskabernes priser, udover at forholde sig til 
omkostningerne, skal påse at priserne ikke i væsentlig grad overstiger prisniveauet på til-
svarende markeder.  
323.            Energitilsynet har i et notat belyst, hvilket niveau DONG´s transmissionstariffer 
befinder sig på i forhold til transmissionstariffer i andre EU lande. Sammenligningen er 
udelukkende en sammenligning af tariffer og ikke en omkostningsvurdering.  
324.            Det er kompliceret at sammenligne transmissionstariffer. Selvom Energitilsynet 
har gennemført en omfattende undersøgelse, kan der være forhold, der kan belyses yderli-
gere. Tilsynet vurderer imidlertid, at den undersøgelse, der er foretaget, er tilstrækkelig til 
at foretage prissammenligninger som naturgasforsyningsloven foreskriver.  
325.            I DONGs transmissionstarif er inkluderet en betaling til nødforsyning. Derfor 
har det været relevant at undersøge, hvorvidt der i de andre EU lande er pålagt transmissi-
onsselskaberne en nødforsyningsforpligtelse, og dermed hvorvidt der i transmissionstarif-
fen i andre transmissionsselskaber er inkluderet en betaling til nødforsyning.  
326.            Energitilsynet har forespurgt samtlige energiregulatorer i EU (herunder myn-
dighederne i Tyskland) hvorvidt der i de pågældende lande er pålagt transmissionsselskabet 
en nødforsyningsforpligtelse, samt om der i tariffen er inkluderet en betaling til nødforsy-
ning. Energitilsynet har modtaget svar fra ca. halvdelen af de forespurgte. DONG har fore-
taget en lignende undersøgelse i relation til nødforsyningsbetaling i andre transmissionssel-
skaber i EU.  
327.            Såvel Energitilsynets som DONGs undersøgelser tyder på, at transmissionssel-
skaberne i de andre lande i EU ikke er pålagt en nødforsyningsforpligtelse, som kendes fra 
Danmark. Som en naturlig følge deraf, tyder det ligeledes på, at der i de andre landes 
transmissionstariffer ikke er inkluderet en betaling til nødforsyning. Det skal dog bemær-
kes, at andre EU-lande med gasforsyninger fra flere ledningsforbindelser kan have den 
samme forsyningssikkerhed.  
328.            Ved en sammenligning af DONGs transmissionstarif med andre lande i EU, har 
Energitilsynet taget hensyn til, at DONG er pålagt en forpligtelse, som de andre selskaber 
ikke er pålagt. Den del af DONGs transmissionstarif der vedrører betaling til nødforsynings-
forpligtelse er derfor ikke regnet med i en sammenligning af DONGs tariffer med andre 
selskaber i EU.  
329.            Nedenfor i tabel 14 er vist hovedresultaterne fra de 4 forskellige sammenlignin-
ger Energitilsynet har taget udgangspunkt i ved sammenligning af DONGs tariffer.  
Tabel 14  
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Land/selskab EU-Komm.  
Undersøgel-
se 
Loadfaktor 
0,7 
Øre/ m3 

Energitil-
synets 
Undersø-
gelse 
Loadfaktor 
0,7 
(Øre/ m3) 

DONGs 
Undersø-
gelse 
Loadfak-
tor 0,7 
(Øre/ m3) 

Brattle 
Group 
Load-
faktor 
0,57 
(Øre/ 
m3) 

Danmark, DONG, 
uafbrydelig kunde 

11,3 13,7 - - 

Danmark, DONG 
afbrydelig kunde 

- 8,6 - - 

Danmark, DONG, 
grundtarif 

- 7,7 7 9,0 

Sverige, Vattenfall 
Naturgas 

18,0 18,0 18 - 

Spanien, Enagas 
(h) 

18,7 - - - 

Tyskland, Thys-
sengas 

6,5 - - - 

Italien, Snam 9,3 9,3 - - 

Spanien, Enagas 
(l) 

11,0 11,0 - 23,7 

Holland (Gasunie) 8,7 8,1 8 8,6 

Irland, Bord Gais 7,2 7,2 8   

Frankrig, Gaz de 
France 

6,9 6,9 9 7,7 

UK, Transco (h) 
(Overall entry 
capacity charge-
NT1)  

6,9 - - - 

UK, Transco 
(Overall entry 
capacity charge-
EM2) 

3,9 - - - 

UK, Transco (Bac-
ton-NT1) 

4,6 - - - 

UK, Transco (l) 
(Bacton-EM2)  

1,7 - - - 

UK, Transco 
Gennemsnit 

- 3,7 - 7,1 

Belgien, Distrigas 6,7 6,7 9 7,8 

Tyskland, VNG 6,7 - - - 

Tyskland, Ruhr-
gas 

6,3 - - - 

Tyskland, Wingas 6,3 - - - 

Tyskland, gen-
nemsnit VNG, 
Ruhrgas, Thys-
sengas og Wingas 
(30’’ rør) 

- 6,5 - - 
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Tyskland gen-
nemsnit BEB, 
VNG og Thyssen-
gas (26’’ rør) 

- - 13 - 

Tyskland, gen-
nemsnit Ruhrgas 
og Wingas 

- - - 6,8 

UK, Transco 
Theddlethorpe-
Londonområdet 

- - 5 - 

Gennemsnit 
Inkl. Vattenfall 

8,1 8,6 10 - 

Gennemsnit 
Ekskl. Vattenfall 

7,4 7,4 8,7 - 

Gennemsnit ekskl. 
Spanien 

- - - 7,6 

Gennemsnit 
Inkl. ½ Spanien (1 
år) 

- - - 8,6 

Bem.: Et gennemsnit af de udenlandske selskabers tariffer (ud fra Energitilsynets undersø-
gelse), hvor de enkelte landes tariffer vægter efter landenes gasforbrug (1999) udgør 7,0 
øre/m3. I denne sammenligning tages der højde for markedernes størrelse – men ikke nød-
vendigvis de transporterede mængder, herunder transit. Det skal endvidere bemærkes at 
EU-Kommissionens sammenligning er foretaget november 2000, og at The Brattle Group’s 
sammenligning er foretaget marts 2001. DONG’s og Energitilsynets undersøgelser er fra 
medio 2001.   
Kilde: EU-Kommissionen, DONG, The Brattle Group, Eurogas og egne beregninger   
330.            Fælles for undersøgelserne i tabel 14 er, at de gælder for en gastransport over 
200 km og er en uafbrydelig transportaftale for 1 år. Som det ses er der i undersøgelserne 
forskel på, hvilke lande og selskaber, der er sammenlignet med. Det er derfor ikke umiddel-
bart muligt at sammenligne de forskellige undersøgelser med hinanden. Energitilsynet har 
anvendt de forskellige sammenligninger til at få en indikation af, i hvilket niveau DONG er 
placeret i forhold til andre lande/selskaber.  
331.            EU-Kommissionens undersøgelse tager udgangspunkt i et årsforbrug på 25 mio. 
m3, DONGs sammenligning anvender et årsforbrug på 35 mio. m3 og Bratte Group 48 mio. 
m3. Der er således stor volumenforskel i de forskellige undersøgelser. Dette gør dog ikke den 
store forskel, idet de fleste selskaber i tarifberegningen lægger den største vægt på kapaci-
tetsbetalingen (den reserverede mængde) og ikke den reelle volumen der bliver transporte-
ret.  
332.            I EU-Kommissionens undersøgelse, som er foretaget november 2000, er 
den gennemsnitlige transportpris på 8,1 øre/m3. Analysen omfatter alle EU-lande tilknyttet 
det europæiske naturgassystem. DONGs tarif er på 11,3 øre/m3. Således er DONGs tarif 
væsentlig højere end gennemsnittet i de andre lande. Men DONGs tarif i EU-
Kommissionens undersøgelse er tariffen inkl. nødforsyning (uafbrydelig kunder). Denne 
tarif er derfor ikke sammenlignelig med de andre lande, hvor tarifferne ikke omfatter en 
lignende betaling til nødforsyning.  
333.            Af EU-Kommissionens rapport fra december 2001 om implementering af el- og 
gasdirektiverne fremgår det dog, at DONGs transmissionstarif ligger en anelse under gen-
nemsnittet, når man inkluderer alle lande, hvilket svarer til Sekretariatets resultat. I EU-
Kommissionens seneste tal er der således tilsyneladende justeret for nødforsyning. En over-
sigt over europæiske transmissionspriser, som de er fremlagt i denne rapport ses i neden-
stående figur.  
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334.            I Energitilsynets sammenligning, der baserer sig på EU-Kommissionens 
sammenligning, er gennemsnittet 8,6 øre/m3 hvis alle lande er inkluderet, og 7,4 øre/m3 
hvis Vattenfall Naturgas ikke medregnes. DONGs tarif, der er udregnet efter tarifferne på 
DONGs hjemmeside pr. 1. december 2001, er i denne undersøgelse 7,7 øre/m3, der er tarif-
fen ekskl. nødforsyning. Dermed er DONGs tarif lavere end gennemsnittet af de andre lan-
de/selskaber såfremt Vattenfall er inkludert, og lidt højere end gennemsnittet af de andre 
lande, hvis Vattenfall Naturgas ikke medregnes i undersøgelsen.  
335.            En begrundelse for ikke at medregne Vattenfall Naturgas i et gennemsnit for EU-
landene er, at naturgas ikke er så udbredt i Sverige, hvorved færre kunder skal betale for 
omkostningerne til transmissionsnettet. Naturgas udgør ca. 2% af det samlede energifor-
brug i Sverige. I de fleste andre lande, der er sammenlignet med udgør naturgas ca. 20% af 
det samlede energiforbrug i det pågældende land.  
336.            I DONGs sammenligning af tariffer udgør gennemsnitsprisen for transport af 
naturgas 10 øre/m3. Hvis Vattenfall Naturgas ikke regnes med, er gennemsnittet 8,7 
øre/m3. DONGs tarif er i denne undersøgelse 7 øre/m3 ekskl. nødforsyning. Det skal be-
mærkes, at tilsynet finder, at denne tarif udgør 7,4 øre/m3. Det betyder dog ikke så meget, 
da resultatet i sidste ende bliver, at DONG i denne sammenligning ligger væsentlig under 
gennemsnittet.  
337.          Årsagen til at gennemsnittet er så højt i DONGs sammenligning skyldes det, at 
DONG for så vidt angår de tyske tariffer, har taget udgangspunkt i transport gennem 26’’ 
rør, hvor Kommissionen har taget udgangspunkt i transport gennem 30’’ rør. 26” rør svarer 
ifølge DONG til danske forhold. Det gælder, at jo større rørdiameter, jo billigere er det at få 
transporteret gas.  
338.            I Brattle Groups sammenligning af tariffer, som er foretaget marts 2001, 
anvendes en loadfaktor på 0,57. En lavere loadfaktor medfører, alt andet lige, en højere 
tarif. Gennemsnittet i denne undersøgelse er mellem 7,6 og 8,6 øre/m3. DONGs tarif på 9,3 
øre/m3, der er ekskl. nødforsyning, ligger dermed over gennemsnittet af de andre lande.  
339.            Samlet set kan det konstateres, at der ikke er noget entydigt svar på, i hvilket 
niveau DONG ligger placeret i forhold til andre lande.  
340.            Kommissionens sammenligning viser, at DONGs tarif er markant højere end 
gennemsnittet – dog taget in mente, at de seneste tal fra Kommissionens rapport fra de-
cember 2001 viser noget andet. Energitilsynets sammenligning viser, at DONGs tarif ligger 
lidt over eller lidt under gennemsnittet i EU, alt efter om Vattenfall er inkluderet eller ikke. 
DONGs sammenligning viser, at DONG ligger markant under gennemsnittet, mens DONGs 
tarif i Brattle Group sammenligningen ligger en smule over gennemsnittet.  
341.            Disse forskellige resultater kan indikere, at der er stor forskel på resultatet af en 
sammenligning, alt efter hvilke kriterier, der ligger til grund for sammenligningen. Resulta-
tet viser også, at det er komplekst at sammenligne tariffer, og svært at sammenligne de 
forskellige lande/selskaber på et sammenligneligt grundlag.  

Valg af kriterier  
342.            EU Kommissionens, Energitilsynets og Brattle Groups sammenligning ser på 
den typiske transport/ydelse i de forskellige lande. DONGs sammenligning tager hensyn til 
og justerer for rørdiameterstørrelsen. Disse forskelle er den væsentligste årsag til det for-
skellige resultat der fremkommer af sammenligningerne.  
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343.            En sammenligning af en transport der 100% går gennem det laveste tarifniveau i 
forbindelse med rørdiameterafhængige tariffer (EU-Kommissionens undersøgelse) vil, alt 
andet lige, undervurdere tarifferne en smule. Omvendt vil en sammenligning med en trans-
port, der udelukkende går gennem det næstlaveste tarif niveau i forbindelse med rørdiame-
ter afhængige tariffer (som i DONGs undersøgelse) blive overvurderet en smule.  
344.            Energitilsynet vurderer, at Kommissionens tal for så vidt angår de rørdiameter-
afhængige tariffer kan være en smule undervurderet. Omvendt må det også vurderes, at 
DONGs ”tilskæring” af de tyske forhold, så de passer med de danske, ikke giver et realistisk 
resultat af, hvad kunden reelt kommer til at betale. De tyske priser synes dermed overvur-
deret i DONGs sammenligning.  

Konklusion 
345.            De forskellige sammenligninger giver ikke et entydigt billede af, på hvilket niveau 
DONGs tariffer befinder sig i forhold til andre lande/selskaber.  
346.            Alt efter hvilke kriterier der lægges til grund i en given sammenligning, kan dette 
påvirke resultatet i væsentlig grad, og dermed enten over- eller undervurdere de pågælden-
de tariffer.  
347.            Resultaterne giver efter Energitilsynets opfattelse samlet set det indtryk, at 
DONG’s tariffer under alle omstændigheder ikke ligger væsentligt over tarifniveauet i andre 
lande i EU. Sammenligningerne er foretaget i slutningen af 2000 og primo-medio 2001. Det 
er tilsynets vurdering, at de aktuelle priser bevirker, at konklusionen stadig må være, 
DONG’s tariffer ikke ligger væsentligt over tarifniveauet i andre lande i EU.  
348.            Energitilsynet finder dog samtidig, at en nedsættelse af omkostningsrammen for 
DONG Transmission i forhold til selskabets budget med 10 % ikke indebærer ændringer i 
denne konklusion. 
  

 
[1] Frem til den 1. oktober 2001 gjaldt en forhandlet adgang til transmissionssystemet, hvor 
DONG offentliggjorde indikative tariffer, der udgjorde udgangspunktet for forhandlingerne 
om prisen for adgang til systemet. Fra den 1. oktober 2001 er de offentliggjorte tariffer faste. 
[2] En rimelig lagerpakkepris er analogt til transmissionstariffen beregnet ud fra en om-
kostningsramme dækkende rimelige omkostninger (i dette afsnit uden hensyntagen til 
ejernes hidtidige forrentning af den investerede kapital).  
[3] DTte, august 2000, Guidelines Gas Act, s. 10. 
[4] OFGEM anvender en årlig realrente som forrentningssats men fremskriver til gengæld 
løbende afskrivnings- og forrentningsgrundlag med et prisindeks (men stiller samtidig 
løbende effektivitetskrav, der reducerer omkostningsrammen løbende). OFGEM har igen-
nem en årrække aktivt reguleret det britiske gastransportselskab.  
[5] Det akkumulerede investeringsomfang i DONG Naturgas, ekskl. distributionsaktiviteter, 
udgjorde ifølge DONG Naturgas´ årsregnskab for 1999 12,2 mia. kr. opgjort som summen af 
de enkelte års investeringer (de enkelte års priser). Heraf udgør de akkumulerede investe-
ringer i transmissionssystemet  5,7 mia. kr. 
[6] Matematisk defineres en investerings b-værdi som kovariansen mellem afkastet på den 
pågældende investering og markedsafkastet set i forhold til variansen på markedsafkastet.  
[7] Claus Parum: ”Historisk afkast af aktier og obligationer i Danmark”, Handelshøjskolen 
1998. 
[8] Claus Parum: s. 10 
[9] Anvendelsen af geometrisk gennemsnit er Energitilsynets afgørelse, og ikke som sådan 
udtryk for undersøgelsens konklusioner. 
[10] Jf. notatets afsnit 293-298 samt bilag 9 for en diskussion af anvendelsen af afkastgen-
nemsnit. 
[11] Parum vurderer, at konkursrisikoen udgør 0,35-0,45 pct-points i 1990’erne (jf. Pa-
rum:19). 
[12] Steen Nielsen og Ole Risager: ”Stock return and bond yields in Denmark, 1922-99”, 
Handelshøjskolen 2001. 
[13] Dette resultat er fremkommet på baggrund af Energitilsynets beregninger ud fra under-
søgelsens data. Det geometriske gennemsnit af nominelle aktieafkast (9,8 %) fremgår af 
Risager & Nielsen s. 10, tabel 2. Det geometriske gennemsnit af nominelle obligationsafkast 
(10-årig stat) er beregnet ud fra tidsserien for disse obligationer, jf. Nielsen & Risager s. 19-
22, og udgør 8,1 %. Også ved disse beregninger er anvendelsen af geometrisk gennemsnit 
Energitilsynets afgørelse og ikke nødvendigvis udtryk for undersøgelsens konklusioner. 
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[14] Samme konklusion får kreditvurderingsinstituttet Moody´s i deres metode til kredit-
vurdering af gastransportvirksomheder, jf. Moody´s, Approach To Rating Gas Transmission 
And Distribution Companies, jan. 2000, s. 4. 
[15] Samme antagelse anvendes af kreditvurderingsinstituttet Moody´s, jan. 2000, hvor et 
transportselskabs kreditværdighed er lavere jo tættere selskabs- og koncernmæssige forbin-
delser det har til uregulerede aktiviteter (herunder primært gashandel).  
[16] Moody´s udtrykker sig således: ”We believe, that regulators will generally ensure that 
utilities, which provide essential services, remain financially solvent”. (Moody´s, , januar 
2000, s. 3). 
[17] Brealey & Myers: ”Principles of Corporate Finance” s. 230f og 483. 
[18] Dette er tesen i Miller & Modigliani’s ”Proposition I”, jf. Brealey & Myers s. 473-481. 
[19] Brealey & Myers s. 230. 
[20] Skatteministeriet (Skat, november 2000) beregner i et konstrueret eksempel således 
den marginale effektive selskabsskattesats i Danmark i 2000 til 13,1 (den formelle selskabs-
skattesats i Danmark udgjorde i 2000 32 %).  
[21] OFGEM, juni 2001. 
[22] Jf. Gas Matters, juni 2001, s. 14. 
[23] For 1977-1983 er anvendt et gennemsnit af effektive forrentning for alle obligationer 
tillagt 1,1 %-points. 
[24] I forhold til 10-årig statsobligation. Risikotillægget i forhold til en risikofri rente bereg-
nes sædvanligvis ud fra renten på kortfristet obligation, hvor renten med en normal rente-
struktur er lavere (i 2001 0,4 pct. points lavere ). 
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