
  

 
 
 
 
Punkt 6.f. 
Tilsynsmøde 138 

DONG Energy Gasforsyning A/S – Efterregulering 
2007 – Genoptagelse  
 
 
Resumé 
 

1. Denne sag vedrører spørgsmålet om genoptagelse af efterreguleringen 

af det forsyningspligtige naturgasselskab DONG Energy Gasforsyning A/S 

for kalenderåret 2007. 

 

2. Energitilsynet skal i medfør af lovkravene i naturgasforsyningsloven 

regulere de tre forsyningspligtige naturgasselskaber DONG Energy 

Gasforsyning A/S (DONG), HMN Gassalg A/S (HMN) og Naturgas Fyn 

Forsyning A/S (NGF). 

 

3. Energitilsynet har tidligere truffet afgørelse om efterregulering af 

DONG for året 2007 ligesom Energitilsynet ligeledes har truffet afgørelse 

om efterregulering af HMN og NGF for året 2007. NGF har imidlertid 

påklaget denne afgørelse, og Energiklagenævnet har efterfølgende ophævet 

og hjemvist Energitilsynets afgørelse vedrørende efterreguleringen af NGF 

for året 2007. Ophævelsen af afgørelsen vedrørende NGF skyldtes blandt 

andet væsentlige mangler ved Energitilsynets reguleringsmetode, og da 

sekretariatet har anvendt samme metode i forbindelse med sine afgørelser 

vedrørende efterreguleringen af DONG og HMN for året 2007, beslutter 

sekretariatet at genoptage disse afgørelser til fornyet vurdering. Sekretariatet 

vil derfor foretage en genvurdering af efterregulerings-afgørelsen 

vedrørende DONG for året 2007 i overensstemmelse med de af 

Energiklagenævnet anførte retningslinjer.  

 

4. Energitilsynet skal i forbindelse med efterreguleringen vurdere 

selskabernes omkostningseffektivitet. Energiklagenævnets afgørelse har for 

det første bemærkninger om, hvordan de faktiske forhold på 

naturgasmarkedet skal inddrages i effektivitetsvurderingen af de 

forsyningspligtige gasselskaber, og herunder at der skal tages hensyn til 

forskelle i selskabernes størrelse og de mulige stordriftsfordele, som visse 

forsyningspligtige naturgasselskaber kan have. 

 

5. For det andet finder Energiklagenævnet, at Energitilsynets praksis 

tilsidesætter forpligtelsen til at foretage individuelle afgørelser på grundlag 

af et konkret skøn. Energitilsynet skal i forbindelse med efterreguleringen 
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tildele det enkelte selskab et rimeligt overskud, og dette overskud skal 

fastsættes ud fra en konkret vurdering. 

 

6. På baggrund af Energiklagenævnets bemærkninger foreslår sekretariatet 

for det første at korrigere metoden til vurdering af selskabernes 

omkostningseffektivitet på gasindkøb. I stedet for at foretage en mekanisk 

sammenligning af DONG’s gennemsnitlige indkøbsomkostninger pr. m3 i 

forhold til de to øvrige forsyningspligtselskabers gennemsnitlige 

indkøbsomkostninger foreslår sekretariatet, at effektivitetsvurderingen af 

DONG’s gasindkøb tager udgangspunkt i, hvorvidt DONG har foretaget 

sine gasindkøb på markedsbestemte vilkår. Sekretariatet vurderer, at DONG 

for året 2007 har foretaget sine gasindkøb på markedsbestemte vilkår. 

 

7. For det andet foreslår sekretariatet at korrigere metoden til vurdering af 

selskabernes omkostningseffektivitet på øvrige omkostninger. Øvrige 

omkostninger indeholder alle andre omkostninger i selskabet end 

omkostninger til gasindkøb og er sammensat af administrations-

omkostninger, nettofinansieringsomkostninger og afskrivninger. I stedet for 

at sammenligne DONG’s gennemsnitlige øvrige omkostninger pr. kunde i 

2007 i forhold til de to øvrige forsyningspligtselskabers gennemsnitlige 

øvrige omkostninger pr. kunde i 2007 foreslår sekretariatet at tage 

udgangspunkt i en benchmarking af DONG’s gennemsnitlige admini-

strationsomkostninger pr. kunde i 2007 mod det samlede antal observationer 

på administrationsomkostninger pr. kunde i perioden 2004-2011. Denne 

benchmarking tildeler DONG et positivt effektiviseringspotentiale på 

administrationsomkostninger på 101,1 DKK/kunde. Dette svarer til et 

samlet positivt effektiviseringspotentiale på administrationsomkostninger på 

10.185.100 DKK. 

 

8. For det tredje foreslår sekretariatet hvilke elementer, der bør inddrages i 

den konkrete vurdering af det rimelige overskud. Det fremgår af 

naturgasforsyningsloven, at omsætningens størrelse, effektivitet på gas-

indkøb samt effektivitet på øvrige omkostninger skal inddrages. Herudover 

foreslår sekretariatet endvidere, at inddrage elementet CAPM forrentning af 

indskudskapital, der er en almindelig anerkendt finansiel model. Yderligere 

foreslår sekretariatet, at det rimelige overskud bør korrigeres i forhold til 

dokumenterede skattebetalinger.  

 

9. Efter en samlet vurdering finder sekretariatet i den konkrete sag, at det 

overskud, som DONG kan indregne i priserne, udgør (-5.500.000) DKK før 

skat. 

 

10. Sekretariatets genoptagelse af afgørelsen og den fornyede vurdering, 

der er foretaget i forbindelse hermed fører til et andet og for DONG 

gunstigere resultat. Det skal derfor vurderes, om den oprindelige afgørelse 

vedr. efterreguleringen af DONG for året 2007 skal tilbagekaldes og en ny 

afgørelse træffes.  

 

11. Efter en samlet afvejning af de omhandlede hensyn og omstæn-

dighederne bag afgørelsen finder sekretariatet, at der ikke er tilstrækkelig 
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tungtvejende argumenter, for at afskære en tilbagekaldelse af den oprinde-

lige afgørelse.  Sekretariatet lægger særligt vægt på, at tilbagekaldelsen er til 

gunst for selskabet og at forbrugernes interesse er afledt, hvorfor der kræves 

tungtvejende hensyn for at hindre tilbagekaldelsen af afgørelserne. I denne 

konkrete sag finder sekretariatet ikke, at hensynet til forbrugerne er 

tilstrækkelig tungtvejende hertil. 

 

 

Afgørelse 
 

12.  På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer 

Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse om følgende:  

 

At tilbagekalde sin oprindelige afgørelse af den 20. januar 2009 vedrørende 

efterreguleringen af DONG Energy Gasforsyning A/S for året 2007. 

 

At godkende DONG Energy Gasforsyning A/S’ prisfastsættelse for året 

2007 i medfør af naturgasforsyningslovens § 37 b, stk. 2, jf. stk. 1, og § 37, 

stk. 1. Godkendelsen ledsages af følgende vilkår: 

 

-At DONG Energy Gasforsyning A/S’ realiserede overskud kan 

fastsættes til at udgøre 1.257.000 DKK. DONG Energy Gasforsyning 

A/S’ rimelige overskud før skat ikke kan udgøre mere end (-5.500.000) 

DKK i 2007, hvorved DONG skal efterreguleres med (-6.757.000) 

DKK i 2007. 
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Sagsfremstilling 
 

13. Denne sag vedrører spørgsmålet om genoptagelse af efterreguleringen 

af DONG Energy Gasforsyning A/S for kalenderåret 2007. 

 

Baggrund for efterreguleringen  

 

14. Energitilsynet skal i medfør af lovkravene i naturgasforsyningsloven 

(NGFL
1
) regulere de tre forsyningspligtige naturgasselskaber DONG 

Energy Gasforsyning A/S (DONG), HMN Gassalg A/S (HMN)
2
 og 

Naturgas Fyn Forsyning A/S (NGF)
3
.  

 

15. Da Energiklagenævnet har ophævet og hjemvist Energitilsynets afgø-

relse vedrørende efterreguleringen af NGF for året 2007, og da sekretariatet 

i forbindelse med afgørelserne vedrørende efterreguleringen af NGF, 

DONG og HMN for året 2007 har anvendt samme praksis, vil sekretariatet 

foretage en genvurdering af efterregulerings-afgørelsen vedrørende DONG 

for året 2007 i overensstemmelse med de af Energiklagenævnet anførte ret-

ningslinier.
4
 

 

16. Nedenfor vil de faktiske omstændigheder for efterreguleringen af 

DONG for 2007 blive gennemgået.  

 

17. I dette notats vurderingsafsnit vil sekretariatet foretage en konkret vur-

dering af DONG’s rimelige overskud for året 2007. I denne vurdering vil 

sekretariatet inddrage de saglige hensyn, som følger af Energiklagenævnets 

bemærkninger og bestemmelserne i NGFL. Endeligt vil sekretariatet vurde-

re, om der er forvaltningsretligt grundlag for at tilbagekalde den oprindelige 

efterregulerings-afgørelse vedrørende DONG for året 2007.  

 

18. I rammenotatet tilhørende denne sag gennemgår sekretariatet for det 

første sagsforløbet vedrørende efterreguleringen af de forsyningspligtige 

naturgasselskaber for årene 2004, 2005, 2006 og 2007, og for det andet gi-

ves der en detaljeret beskrivelse af den overordnede metode og de princip-

per, som sekretariatet på baggrund af Energiklagenævnets hjemvisning af 

Energitilsynets praksis for efterreguleringen af de forsyningspligtige natur-

gasselskaber foreslår anvendt i forbindelse med efterregulerings-

afgørelserne for årene 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011. 

 

 

                                                 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011, som senest ændret ved lov nr. 576 af 18. 

juni 2012. 
2 

I 2011 ændrede selskabet navn fra HNG Midt-Nord Salg A/S til HMN Gassalg A/S. 
3
 I 2009 ændrede selskabet navn fra Statoil Gazelle Forsyning A/S til Gazelle Forsyning 

A/S. I 2010 ændrede selskabet navn fra Gazelle Forsyning A/S til NGF Gazelle Forsyning 

A/S. I 2011 ændrede selskabet navn fra NGF Gazelle Forsyning A/S til Naturgas Fyn 

Forsyning A/S. 

4 Energitilsynets oprindelige afgørelse vedrørende 2007-efterreguleringen af NGF er ved-

lagt som bilag nr. 2. Energiklagenævnets hjemvisning er vedlagt som bilag nr. 3. 
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Anmeldte regnskabstal 

 

19. DONG har i medfør af bestemmelserne i NGFL § 40, stk. 1, anmeldt 

selskabets reguleringsregnskab for kalenderåret 2007 – herunder faktisk 

afsætning og priser, omkostninger til gasindkøb og øvrige omkostninger
5
, 

gasindkøbskontrakt og serviceaftaler. 

 

20. Det fremgår af anmeldelsen, at DONG i kalenderåret 2007 har forsynet 

100.800 kunder med en afsætning på 157.752.000 m3 gas.  

 

21. Selskabet har haft en omsætning på 644.795.000 DKK, dette beløb 

indeholder også distributionsindtægter, som DONG opkræver på vegne af 

DONG Gas Distribution A/S. DONG havde i 2007 en omsætning på 

479.328.800 DKK ekskl. distributionsindtægter, hvilket resulterer i en 

gennemsnitlig salgs-gaspris
6
 på 3,04 DKK/m3.  

 

22. DONG’s omkostninger til gasindkøb udgør 449.014.800 DKK, hvilket 

svarer til en gennemsnitlig gasindkøbspris på 2,85 DKK/m3. Selskabets 

øvrige omkostninger udgør 29.057.000 DKK, hvilket svarer til en 

gennemsnitlig øvrig omkostning på 288 DKK/kunde. Endelig har DONG 

realiseret et overskud på 1.257.000 DKK, hvilket resulterer i en indtjening 

på 0,008 DKK/m3 eller 12,5 DKK/kunde. 

 

 
         Tabel 1: DONG’s anmeldte reguleringsregnskab 2007 

Kunder 100.800 

Afsætning (m3) 157.752.000 

Omsætning (DKK) 479.328.800 

Omkostninger til gasindkøb (DKK) 449.014.800 

Øvrige omkostninger (DKK) 29.057.000 

Realiseret overskud (DKK) 1.257.000 

Gns. salgspris (DKK/m3) 3,04 

Gns. omk. gasindkøb (DKK/m3) 2,85 

Gns. øvrige omk. (DKK/kunde) 288 

Realiseret indtjening (DKK/ m3) 0,008 

Realiseret indtjening (DKK/kunde) 12,5 

             Kilde: Energitilsynet. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Øvrige omkostninger dækker over alle selskabets udgifter bortset fra udgifter til gasind-

køb. 
6
 Gasprisen er inklusive udgifter til transmission, lager og abonnement og ekskl. distributi-

on, moms og afgifter. 
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Omkostninger til gasindkøb  

 

23. DONG har i reguleringsregnskabet for 2007 anmeldt omkostninger til 

gasindkøb på 449.014.800 DKK. Da selskabet i samme år har haft en 

afsætning på 157.752.000 m3, ligger de gennemsnitlige omkostninger til 

gasindkøb på 2,85 DKK/m3.  

 

Gasindkøbskontrakt 

 

24. DONG har i 2007 indkøbt gas, transmission af gas samt gas-lagerbehov 

under en koncernintern kontrakt med DONG Naturgas A/S. 

 

25. Aftalen blev indgået den 19. december 2006, og kontraktperioden 

starter den 1. januar 2007 kl. 6.00 og udløber den 1. januar 2008 kl. 6.00. 

Gassen leveres i punktet ved overgangen fra transmissionssystemet til 

distributionssystemet (ab M/R-station). Aftalens volumenfleksibilitet er på 

100 pct. 

 

26. DONG har oplyst, at aftalen tager udgangspunkt i vilkårene i den 

gaskøbsaftale, som blev indgået mellem HMN og DONG Naturgas A/S i 

2006. Aftalens gaspris følger prisudviklingen i Rotterdam gasolie og 

Rotterdam fuelolie, der begge er likvide markedshandlede produkter.  Hvis 

prisen på Rotterdam gasolie og Rotterdam fuelolie stiger under 

kontraktperioden, vil aftalens gaspris også stige. Er prisen på Rotterdam 

gasolie og Rotterdam fuelolie derimod konstant under hele 

kontraktperioden, vil aftalens gaspris ligeledes være konstant i hele 2007.    

 

Øvrige omkostninger  

 

27. DONG har i reguleringsregnskabet for 2007 anmeldt øvrige 

omkostninger på 29.057.000 DKK. Da selskabet i samme år har haft en 

kundemasse på 100.800, ligger de gennemsnitlige øvrige omkostninger på 

288 DKK/kunde. 

 

28. Øvrige omkostninger dækker over alle selskabets omkostninger bortset 

fra omkostninger til gasindkøb. Øvrige omkostninger er sammensat af 1) 

administrationsomkostninger herunder omkostninger til serviceydelser samt 

løn og pension, 2) nettofinansieringsomkostninger og 3) afskrivninger.  
 

Administrationsomkostninger  

 

29. DONG’s anmeldte administrationsomkostninger udgør 32.544.000 

DKK. 

 

30. DONG Energy Gasforsyning A/S har ingen ansatte, selskabets drift 

gennemføres ved køb af ressourcer og/eller ydelser fra det koncerninterne 

selskab DONG Energy Sales & Distribution A/S eller ved brug af eksterne 

samarbejdspartnere (fx revision eller advokatbistand). Størstedelen af 

DONG’s administrationsomkostninger er relateret til koncerninterne 

administrationsaftaler. 
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31. DONG Energy Gasforsyning A/S har indgået fire forskellige kontrakter 

med DONG Energy Sales & Distribution A/S for at kunne få løst de 

administrative opgaver i selskabet. Sales & Distribution A/S varetog i 2007 

følgende fire arbejdsområder for DONG Energy Gasforsyning A/S: 

 

 Marketing 

 Kundeproces opgaver 

 Administration og drift af økonomisystem 

 Salgsrelaterede driftsopgaver 

 

Nettofinansieringsomkostninger  

 

32. DONG’s anmeldte nettofinansieringsomkostninger udgør (-3.487.000) 

DKK. 

 

33. De (-3.487.000) DKK fordeler sig på 4.637.000 DKK vedrørende 

renteindtægter – heraf udgør 4.010.000 DKK koncerninterne renteindtægter 

– og på 1.150.000 DKK vedrørende renteudgifter – heraf udgør 475.000 

DKK koncerninterne renteudgifter. 

 

Afskrivninger 

 

34. DONG’s anmeldte afskrivninger udgør 0 DKK. 

 

Aktuel skat 

 

35. DONG’s omkostning til aktuel skat i selskabets årsrapport for 2007 er 

opgjort til 274.000 DKK. 

 
Høring 
 

36. Sekretariatet for Energitilsynet har den 26. oktober 2012 sendt et udkast 

til afgørelse vedr. efterreguleringen af DONG Energy Gasforsyning A/S for 

året 2007 i høring hos DONG. Sekretariatet har modtaget DONG’s hørings-

svar den 9. november 2012 jf. bilag 5.  

37. DONG har ingen bemærkninger til, at den oprindelige afgørelse af 20. 

januar 2009 vedrørende efterreguleringen af DONG for året 2007 tilbage-

kaldes.  

 

38. DONG finder, at følgende parametre, der indgår i vurderingen af det 

rimelige overskud, er fastsat meget lavt, da selskabet ikke, som forudsat af 

sekretariatet, har sikkerhed for dækning af nødvendige omkostninger ved 

effektiv drift.  DONG anfører, at forsyningspligtselskabets opkrævning af en 

underdækning hos kunderne kan være vanskelig set i lyset af den stigende 

konkurrencesituation på gasmarkedet og den eventuelle ændring af den nu-

værende forsyningspligtregulering: 

 

a) Overskudsgrad på 1 pct. 
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b) CAPM forrentningens risikotillæg på 3,15 pct. 

 

39. Sekretariatet bemærker hertil, at dækning af nødvendige omkostninger 

ved effektiv drift ikke er en forudsætning, som sekretariatet opstiller. At et 

forsyningspligtselskab er sikret dækning af nødvendige omkostninger ved 

effektiv drift fremgår af de almindelige bemærkninger til lov nr. 449 af 31. 

maj 2000. Efter sekretariatets opfattelse skal vurderingen af risici og det 

rimelige overskud inddrage det forhold, at forsyningspligtselskaberne i 

medfør af lovgivningen er sikret dækning af omkostninger ved effektiv drift.  

 

40. Det er DONG opfattelse, at en overskudsgrad på 1 % er urimeligt lav. 

DONG’s bemærkninger om, at en overskudsgrad på 1 % er sat for lav deles 

ligeledes af HMN og NGF i deres høringssvar. Sekretariatet har taget disse 

bemærkninger til efterretning, og fastsætter overskudsgraden til 1,25 %, 

hvilket ligeledes fremgår af rammenotatet. 

 

41. Sekretariatet bemærker endvidere, at det forhold, at lovgivningen ved-

rørende forsyningspligt på gasområdet foreslås ændret i lovforslag L58 

fremsat den 14. november 2012 af Klima- Energi- og Bygningsministeren, 

ikke bør have indflydelse på Energitilsynets vurdering af efterreguleringen 

for perioden 2007-2011.       

 

  



 9/22 

 

 

Lovgrundlag  
 

42. NGFL
7
 § 1 beskriver de overordnede formål med loven. Disse skal også 

tages i betragtning ved reguleringen af de forsyningspligtige selskaber: 

 
§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets naturgasforsyning tilrettelægges og 

gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, 

samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne 

målsætning give forbrugerne adgang til billig naturgas. 

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme 

en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser, samt sikre en 

effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for 

handel med naturgas. 

 

43. I bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslag til lov nr. 449 af 31. 

maj 2000 (L239/Ft.saml. 1999/2000) fremhæves det, hvad målsætningen 

afspejler: 

 
”Målsætningen afspejler hensynet til en balance mellem på den ene side overordnede 

samfundsmæssige forhold som forsyningssikkerhed og opfyldelse af miljømæssige 

forpligtelser og på den anden side hensynet til forbrugerne gennem 

forbrugerbeskyttelse og en sikker og billig naturgasforsyning.” 

 

44. I § 28, stk. 1, og § 28 c, stk. 1 og 2, findes generelle bestemmelser om 

bevillinger og bevillingspligtige selskaber.  

 
§ 28. Bevillinger i medfør af loven kan kun meddeles til ansøgere, der skønnes at have 

den fornødne sagkundskab og økonomiske baggrund.  

 

§ 28 c. Aftaler, som bevillingspligtige selskaber indgår med andre selskaber, herunder 

koncernforbundne selskaber, skal indgås på markedsbestemte vilkår. 

Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. 

Selskaberne skal på begæring fra Energitilsynet forelægge tilstrækkelig 

dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat. 

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for aftaler, der indgås af 

Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datterselskaber, jf. § 2, stk. 2 og 3, i 

lov om Energinet.dk. 

 

45. Det fremgår af bemærkningerne til § 28, stk. 1 i lovforslag til lov nr. 

449 af 31. maj 2000 (L239/Ft.saml. 1999/2000) at:  

 
”(…) Det fremgår af stk. 1, at bevillinger i medfør af loven kun vil kunne meddeles 

ansøgere, der skønnes at have den fornødne sagkundskab og økonomiske baggrund for 

at kunne udøve virksomheden på en for samfundet effektiv og økonomisk måde. 

(…).” 

 

46. Vedrørende § 28 c, stk. 1, fremgår af betænkning over forslag til lov nr. 

494 af 9. juni 2004 (L236A/Ft.saml. 2003/2004) at: 

 
”(…) Bestemmelsen skal hindre, at de bevillingspligtige selskaber ved at købe dyrt 

eller sælge for billigt overfører midler imellem interesseforbundne selskaber, hvilket 

vil stride mod lovens intentioner.”  

                                                 
7
 Lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011, som senest ændret ved lov nr. 576 af 18. 

juni 2012. 
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47. Vedrørende § 28 c, stk. 2, fremgår af betænkning over forslag til lov nr. 

494 af 9. juni 2004 (L236A/Ft.saml. 2003/2004) at:  

 
”(…) Selskaberne skal, når Energitilsynet begærer det, forelægge tilsynet tilstrækkelig 

dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat. Der kan 

eksempelvis være tale om købs-, salgs-, eller driftsaftaler af en vis økonomisk 

betydning med koncernforbundne selskaber eller andre. (…) Dokumentationen skal 

være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om aftalerne er 

indgået på markedsvilkår. (…).” 

 

48. De forsyningspligtige naturgasselskaber reguleres efter NGFL § 37 b 

sammenholdt med § 37 stk. 1 og stk. 2. Det bemærkes, at klima-, energi- og 

bygningsministeren aldrig har udnyttet hjemlen i stk. 3, og bestemmelserne i 

stk. 3 og stk. 4 er ikke relevante i denne sammenhæng. Det fremgår af 

bestemmelserne at:  

 
§ 37. Priser for ydelser fra distributionsselskaber og forsyningspligtige selskaber 

fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af energi, 

lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger 

og afskrivninger samt forrentning af kapital. Ved fastsættelse af priserne tages 

desuden hensyn til udgifter, der afholdes som følge af, at selskaberne i kraft af en af 

denne lov nødvendiggjort selskabsopdeling hæfter for andre naturgasselskabers 

gældsforpligtelser. Priserne for ydelser fra en kollektiv gasforsyningsvirksomhed må 

ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder. 

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikke-

diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet 

og forbrugere giver anledning til.  

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om 

beregning af driftsmæssige afskrivninger, 

opgørelsen af selskabernes kapital, herunder eventuel indskudskapital, og 

de satser, der kan anvendes ved indregning af forrentning efter stk. 1, herunder at 

indskudskapitalen ikke forrentes. 

Stk. 4. Kommunerne må ikke yde tilskud til kommunal distributionsvirksomhed, jf. § 

5, stk. 2. 

 
§ 37 b. Forsyningspligtige selskaber kan i deres priser som nævnt i § 37, stk. 1, 

indkalkulere et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og 

effektiviteten ved indkøb af naturgas og andre omkostninger. 

Stk. 2. Energitilsynet godkender prisfastsættelsen efter anmeldelse, jf. § 40. 

Godkendelsen kan ledsages af vilkår. Klima-, energi- og bygningsministeren kan 

fastsætte regler om indholdet af vilkårene. 

 

49. I de almindelige bemærkninger til lovforslag til lov nr. 449 af 31. maj 

2000 (L239/Ft.saml. 1999/2000), som var den første naturgasforsyningslov, 

er hensynet bag forsyningspligtreguleringen beskrevet (sekretariatets 

fremhævning): 

 
”c) Forsyningsvirksomhed: (…) Som et led i forbrugerbeskyttelsen foreslås det, at der 

skal være forsyningspligtige selskaber. Forsyningspligten pålægges selskaber med 

bevilling til forsyning på faste vilkår. Disse selskaber skal sikre, at alle potentielle 

forbrugere i områder, der i henhold til varmeforsyningsloven er udlagt til naturgas, og 

andre, som er eller bliver tilsluttet naturgasforsyningsnettet, tilbydes 

naturgasleverancer efter en fast prisstruktur og på faste vilkår.” 

 

50. Af de almindelige bemærkninger til samme lovforslag fremgår det 

længere nede, at nødvendige omkostninger kunne indregnes under 
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indtægtsrammereguleringen: 

 
”Aktiviteter under distributionsbevilling og bevilling til forsyning af kunder på faste 

vilkår underlægges et modificeret »hvile-i-sig-selv« princip. I priserne på ydelser 

under disse bevillinger kan indregnes de nødvendige omkostninger forbundet med 

ydelserne ved en effektiv drift. De nødvendige omkostninger bliver grundlaget for 

indtægtsrammer for selskaberne. I det omfang selskaberne kan realisere besparelser i 

forhold til de omkostninger, der ligger til grund for indtægtsrammerne, opnår 

selskaberne et overskud, der helt eller delvist kan anvendes til nedsættelse af priser, 

henlæggelser til fremtidige investeringer eller forrentning af indskudskapital.” 

 

51. Af de almindelige bemærkninger til lovforslag til lov 481 af 7. juni 

2001 (L232/Ft.saml. 2000/2001), den lov hvorved den nuværende NGFL § 

37 b blev gennemført, fremgik hensynene bag indførslen af 

effektivitetsreguleringen. Det fremgår (sekretariatets fremhævning): 
 

”I forbindelse med en hurtigere og større markedsåbning må aktiviteterne i de 

forsyningspligtige selskaber forventes at blive mere begrænsede i forhold til det 

aktivitetsniveau, der er forventet i forbindelse med den markedsåbning, som er fastsat 

i den gældende naturgasforsyningslov. På denne baggrund er det fundet 

hensigtsmæssigt at foreslå en enklere og mindre administrativ krævende 

effektivitetsregulering frem for den gældende indtægtsrammeregulering. Ved 

effektivitetsreguleringen får selskaberne mulighed for at indregne de samme 

omkostninger som under indtægtsrammereguleringen samt et overskud, som er 

rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af naturgas 

og andre omkostninger.” 

 

52. Det fremgår af bemærkningerne til § 37, stk. 1, i lovforslag til lov nr. 

449 af 31. maj 2000 (L239/Ft.saml. 1999/2000), at forrentning af kapital 

både omfatter forrentning af fremmedkapital samt forrentning af 

indskudskapital (sekretariatets fremhævning):  

 
”Distributionsselskabers og forsyningspligtige selskabers priser reguleres i § 37. 

Udgangspunktet for reguleringen af priserne fremgår af stk. 1, hvorefter priserne for 

ydelserne fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af 

energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre 

driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital, dvs. renter af 

fremmedkapital samt forrentning af eventuel indskudskapital.”  

 

53. Af bemærkningerne til § 37, stk. 1, i lovforslag til lov nr. 481 af 7. juni 

2001 (L232/Ft.saml. 2000/2001) fremgår det, at prisbestemmelserne ændres 

så selskaberne underlægges en effektivitetsregulering, og der drages en 

parallel til den tilsvarende regulering af elforsyningsvirksomheder efter 

elforsyningsloven: 

 
”(…) Det foreslås endvidere, at prisbestemmelserne i den nuværende 

naturgasforsyningslovs § 37 ændres således, at de forsyningsaktiviteter, der efter de 

nuværende regler er underlagt indtægtsrammeregulering i stedet underlægges 

effektivitetsregulering, ligesom det er tilfældet for de forsyningspligtige 

elforsyningsvirksomheder efter elforsyningsloven. (…).” 

 

54. Af bemærkningerne til § 37 b, stk. 1, i lovforslag til lov nr. 481 af 7. 

juni 2001 (L232/Ft.saml. 2000/2001) fremgår det blandt andet, at 

størstedelen af effektiviseringsgevinsten skal komme forbrugerne til gode 

(sekretariatets fremhævning): 
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”De forsyningspligtige selskaber vil ifølge forslagets § 37 b, stk. 1, kunne indregne de 

kategorier af omkostninger, som er nævnt i § 37, samt et overskud, som er rimeligt i 

forhold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af naturgas og andre 

omkostninger. Overskuddet skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af det enkelte 

forsyningspligtige selskabs effektivitet sammenholdt med de muligheder, der er for at 

agere effektivt på markedet. Det forudsættes således, at virksomheden agerer effektivt 

ved køb af naturgas, og at den herunder afsøger mulighederne for naturgaskøb på 

markedet og sikrer sig de nødvendige leverancer med henblik på forsyning af egne 

kunder. I det omfang selskaberne er bundne til at købe naturgas hos én leverandør, er 

dette dog ikke relevant, og der vil ikke kunne optjenes overskud med henvisning til 

effektivt indkøb af naturgas, jf. i øvrigt afsnit 2.6. i de almindelige bemærkninger. Det 

forudsættes endvidere, at det enkelte selskabs egne omkostninger holdes på et 

effektivt niveau. Det er hensigten, at gevinsten ved en høj effektivitet udover at 

komme forsyningsselskaberne til gode via større overskud også skal komme 

forbrugerne til gode via lavere priser. Der lægges med den ændrede reguleringsform 

ikke op til, at der skal kunne genereres betydelige overskud i selskaberne, og 

størstedelen af effektiviseringsgevinsten forudsættes således at komme forbrugerne til 

gode.” 

 

55. Finder Energitilsynet, at det realiserede overskud er i strid med 

bestemmelserne i NGFL, kan Energitilsynet give påbud om ændring af 

priser med hjemmel i NGFL § 41, stk. 1, og § 47 b, stk. 1. 

 
§ 41. Hvis Energitilsynet finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid 

med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring af priser og 

betingelser. 

Stk. 2. Finder Energitilsynet, at priser, betingelser eller aftaler må anses for at give en 

miljømæssig eller samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig anvendelse af energi, kan 

tilsynet, efter at forhandlinger med de berørte parter har fundet sted, give påbud om 

ændring heraf. 

 
§ 47 b. Klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at 

forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller 

mod Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til 

naturgastransmissionsnet, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist. 

Stk. 2. Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod en juridisk bindende 

afgørelse truffet af det europæiske agentur for samarbejde mellem 

energireguleringsmyndigheder, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven 

frist. 
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Vurdering  
 

56. Nedenfor vil sekretariatet foretage en markedsvilkårsvurdering af 

DONG’s gasindkøbsaftale samt gennemgå DONG’s øvrige omkostninger. 

Dernæst vil sekretariatet foretage en konkret vurdering af DONG’s rimelige 

overskud for året 2007. I denne vurdering vil sekretariatet inddrage de sag-

lige hensyn, som følger af Energiklagenævnets bemærkninger
8
 og bestem-

melserne i NGFL. Endeligt vil sekretariatet vurdere, om den oprindelige 

afgørelse vedrørende DONG’s efterregulering for året 2007 skal tilbagekal-

des og om en ny afgørelse skal træffes. 

 

57. I rammenotatet tilhørende denne sag giver sekretariatet en detaljeret 

beskrivelse af den overordnede metode og de principper, som sekretariatet 

på baggrund af Energiklagenævnets hjemvisning af Energitilsynets praksis 

for efterreguleringen af de forsyningspligtige naturgasselskaber foreslår 

anvendt i forbindelse med efterregulerings-afgørelserne for årene 2007, 

2008, 2009, 2010 og 2011. 

 

Omkostninger til gasindkøb  

 

58. DONG har i reguleringsregnskabet for 2007 anmeldt omkostninger til 

gasindkøb på 449.014.800 DKK. Da selskabet i samme år har haft en 

afsætning på 157.752.000 m3, ligger de gennemsnitlige omkostninger til 

gasindkøb på 2,85 DKK/m3.  

 

Markedsvilkårsvurdering af gasindkøb  

 

59. DONG har i 2007 indkøbt gas under en koncernintern aftale med 

DONG Naturgas A/S. Sekretariatet vil i det følgende vurdere, om DONG 

har foretaget sit gasindkøb i 2007 på markedsbestemte vilkår. 

 
Tabel 2: Indkøbspriser på gas-forsyningspligtmarkedet samt års-gennem-

snittet af BAFA-indekset i perioden 2004-2011  

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

DONG 1,99 2,78 3,46 2,85 3,49 2,34 3,07 3,46 

NGF 2,04 2,94 3,47 3,43 4,43 3,10 3,65 3,65 

HMN 2,03 2,97 3,33 2,73 3,20 2,07 2,61 3,24 

BAFA 1,07 1,45 1,94 1,80 2,45 1,91 1,87 2,37 

Kilde: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA); Energitilsynet. 

Note: Alle priser er i DKK/m3. Tabellen viser selskabernes anmeldte priser. 

 

60. Anmeldte indkøbspriser i DONG, anmeldte indkøbspriser på det øvrige 

danske gas-forsyningspligtmarked samt BAFA-indekset i perioden 2004-

2011 er oplistet i tabel 2. 

 

                                                 
8
 Energiklagenævnets afgørelse af 8. november 2010, j.nr. 1031-7. Klage fra Statoil Gazelle 

Forsyning A/S over Energitilsynets afgørelse af 22. juni 2009 om efterregulering for året 

2007. Vedlagt som bilag nr. 3 i denne sag. 
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61. DONG’s anmeldte gasindkøbspris i 2007 er 17 pct. lavere end NGF’s 

anmeldte gasindkøbspris og 4 pct. højere end HMN’s anmeldte gas-

indkøbspris. 

 

62. NGF’s indkøbsaftale er en koncernintern aftale. HMN’s indkøbsaftale 

er fremkommet under forhandling mellem to uafhængige parter, og sekreta-

riatet vurderer, at denne er indgået på markedsbestemte vilkår. DONG’s 

indkøbspriser ligger således 4 pct. højere end priserne i en kontrakt, der er 

indgået på markedsbestemte vilkår. 

 

63. Da vilkårene i DONG’s kontrakt er forhandlet med udgangspunkt i 

HMN’s indkøbsaftale med DONG Naturgas A/S, og da det danske gas-

engrosmarked ved kontraktindgåelse og i kontraktperioden er et umodent og 

fragmenteret marked, vurderer sekretariatet ikke, at en afvigelse på 4 pct. 

udgør et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutning om afvigelser i mar-

kedsvilkår. Sekretariatet vurderer på baggrund heraf, at DONG’s koncernin-

terne gaskontrakt for 2007 er indgået på markedsbestemte vilkår. 

 

Øvrige omkostninger 

 

64. DONG har i reguleringsregnskabet for 2007 anmeldt øvrige 

omkostninger på 29.057.000 DKK. Da selskabet i samme år har haft en 

kundemasse på 100.800, ligger de gennemsnitlige øvrige omkostninger på 

288 DKK/kunde. De øvrige omkostninger indeholder administrations-

omkostninger på 32.544.000 DKK samt nettofinansieringsomkostninger på 

(-3.487.000) DKK. 

 

Administrationsomkostninger 

 

65. DONG’s anmeldte administrationsomkostninger udgør 32.544.000 

DKK. Da selskabet i samme år har haft en kundemasse på 100.800, ligger 

de gennemsnitlige administrationsomkostninger på 323 DKK/kunde. 

 

Nettofinansieringsomkostninger 

 

66. Sekretariatet vurderer, at de anmeldte nettofinansieringsomkostninger 

på (-3.487.000) DKK bør godkendes, idet det lægges til grund, at de 

effektive renter på realkredit og tilgodehavender afspejler markedsrenterne.   

 

Benchmarking af administrationsomkostninger  

 

67. I overensstemmelse med beskrivelsen i rammenotatet fratrækkes 

nettofinansieringsomkostninger og afskrivninger fra øvrige omkostninger 

inden benchmarkingen. Således reduceres benchmarkingen af øvrige 

omkostninger til en benchmarking af administrationsomkostninger. 

 

68. I rammenotatets analyse af administrationsomkostningerne pr. kunde på 

gas-forsyningspligtmarkedet og el-forsyningspligtmarkedet vurderer sekre-

tariatet ikke, at der er signifikante stordriftsfordele eller stordriftsulemper i 

administrationsomkostningerne på gas-forsyningspligtmarkedet. Derfor 
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finder sekretariatet, at de gennemsnitlige enhedsomkostninger fortsat kan 

anvendes som benchmark-metode, dog foreslår sekretariatet, at beregningen 

af benchmarket på administrationsomkostninger korrigeres. 

 

69. Sekretariatet foreslår, at benchmarket korrigeres med det formål, at der 

inddrages flere observationer i beregningen af benchmarket. Sekretariatet 

foreslår, at dette korrigerede benchmark fremkommer som median-værdien 

af de 24 gennemsnitlige administrationsomkostninger pr. kunde, som 

sekretariatet har observeret hos gas-forsyningspligtselskaberne i perioden 

2004-2011. Inden median-værdien beregnes, vil de gennemsnitlige 

administrationsomkostninger pr. kunde blive indeksreguleret i forhold til det 

reguleringsår, hvor benchmarkingen skal gennemføres. 

 
Tabel 3: Administrationsomkostninger pr. kunde i 2007-priser 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

DONG 375,3 396,5 411,2 322,9 318,8 342,9 222,3 254,6 

NGF 187,9 197,5 219,4 221,3 254,5 253,8 460,6 531,3 

HMN 148,6 145,7 136,4 203,7 170,0 208,4 169,7 196,4 

         

 
Max 531,3 Min 136,4 

 
Median 221,8 

 
Kilde: Energitilsynet.   

Note 1: Alle tal er angivet med enheden DKK/kunde.  

Note 2: Indeksreguleringen er foretaget med det indeks, som anvendes til at pristalsregulere 

el-netselskabernes reguleringspriser og rådighedsbeløb. Dette indeks følger udviklingen i 

Danmarks Statistiks lønindeks for ansatte i industrien (ILON2) og udviklingen i Danmarks 

Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10), begge vægter 50 pct. 

 

70. Den konkrete benchmarkværdi for året 2007 kan aflæses i tabel 3 til at 

være 221,8 DKK/kunde. DONG’s administrationsomkostninger pr. kunde 

ligger på 322,9 DKK/kunde. Benchmarkberegningen fastsætter dermed 

DONG til at have et positivt effektiviseringspotentiale på administrations-

omkostninger på 101,1 DKK/kunde, hvilket svarer til et samlet positivt ef-

fektiviseringspotentiale på administrationsomkostninger på 10.185.100 

DKK. 

 

Det rimelige overskud  

 

71. Energitilsynet skal ifølge NGFL § 37 b, stk. 1, fastsætte de forsynings-

pligtige naturgasselskabers rimelige overskud. 

 

72. Det fremgår af NGFL § 37, stk. 1, sammenholdt med de almene 

bemærkninger, at de forsyningspligtige naturgasselskaber i priserne kan 

indregne nødvendige omkostninger forbundet med en effektiv drift samt en 

forrentning af deres indskudskapital. 

 

73. Kriterierne for denne forrentning af indskudskapitalen fastsættes i § 37 

b, stk. 1, hvori det fremgår, at overskuddet
9
 skal være rimeligt i forhold til 

                                                 
9
 Energiklagenævnet finder, at ”den sædvanlige regnskabsmæssige forståelse af udtrykkene 

”forrentning af kapital” og ”overskud” som værende to sider af samme sag”. Jf. Energi-

klagenævnets afgørelse af 10. marts 2008; j.nr.: 11-452.  
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omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af naturgas og andre 

omkostninger.  

 

74. I bemærkningerne til § 37 b, stk. 1, fremgår det, at overskuddet skal 

fastsættes ud fra en konkret vurdering af det enkelte forsyningspligtige 

selskabs effektivitet sammenholdt med de muligheder, der er for at agere 

effektivt på markedet.  

 

75. Naturgasforsyningsloven overlader Energitilsynet et betydeligt skøn 

ved fastsættelsen af det rimelige overskud. Af bestemmelserne fremgår 

alene, at Energitilsynet skal inddrage tre elementer: 1) omsætningens 

størrelse, 2) effektiviteten ved indkøb af naturgas sammenholdt med de 

muligheder, der er for at agere effektivt på markedet og 3) effektiviteten ved 

andre omkostninger sammenholdt med de muligheder, der er for at agere 

effektivt på markedet. 

 

76. Ved udøvelsen af dette skøn tager sekretariatet udgangspunkt i NGFL’s 

formålsbestemmelse i § 1. Her fremgår det, at forsyningssikkerhed, 

samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse skal understøttes af 

forsyningspligtreguleringen.  

 

77. Vurderingen af det rimelige overskud bliver således en afvejning af to 

modstående hensyn. På den ene side er der hensynet til forbruger-

beskyttelse. Dette hensyn taler for, at selskaberne tillades lavest mulige 

overskud, således at monopol-fortjeneste undgås og forbrugerne får adgang 

til billig naturgas. På den anden side er der hensynet til forsyningssikkerhed 

og samfundsøkonomi. Disse hensyn taler for, at overskuddet ikke fastsættes 

så lavt, at incitamentet til at udøve forsyningspligtig virksomhed forsvinder. 

Ligesom incitamentet til at effektivisere skal fastholdes ved at give 

selskaberne del i effektiviseringsgevinsten i form af et større overskud. 

 

78. I grundlaget for skønnet vil sekretariatet bl.a. inddrage: 

 

 CAPM forrentningen af indskudskapitalen på gas-forsyningspligt-

markedet. 

 Overskudsgraden  

 Markedsvilkårsvurderingen af gasindkøb 

 Benchmarkberegningen af effektivitet på administrationsomkostnin-

ger. 

 Sekretariatets analyse af stordriftsfordele/stordriftsulemper i admini-

strationsomkostningerne på gas- og el-forsyningspligtmarkedet. 

 Aktuel skat 

 

79. Som et element i vurderingen af det rimelige overskud, finder sekretari-

atet det relevant at inddrage CAPM forrentningen af indskudskapitalen på 

gas-forsyningspligtmarkedet. Denne metode anvendes i mange regulerings-

modeller – bl.a. anvendes WACC-modellen til at fastsætte den forrentnings-

sats, der kan indregnes i gas-distributionsselskabernes indtægtsrammer.
10

  

                                                 
10 Når egenkapitalfinansieringen sættes til 100 pct. i en WACC-model, reduceres modellen 
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80. Sekretariatet lægger vægt på, at der med baggrund i CAPM-modellen 

beregnes en forrentning af indskudskapitalen, som udgør 6,65 pct. for året 

2007. Ligeledes lægger sekretariatet vægt på, at DONG primo 2007 havde 

en indskudskapital på 10.000.000 DKK. 

 

81. I vurderingen af DONG’s rimelige overskud skal omsætningens størrel-

se jf. NGFL § 37 b, stk. 1, inddrages. 

 

82. Sekretariatet lægger til grund, at den økonomiske parameter, der 

anvendes i vurderingen af overskud i forhold til omsætning, er overskuds-

graden. Overskudsgraden er defineret som overskud før finansielle poster, 

ekstraordinære poster og skat divideret med omsætning. 

 

83. Sekretariatet lægger i den forbindelse vægt på, at en rimelig overskuds-

grad på gas-forsyningspligtmarkedet udgør 1 pct., og at DONG i 2007 hav-

de en omsætning på 479.328.800 DKK. Endvidere lægger sekretariatet vægt 

på, at forbrugerne skal beskyttes mod høje priser, der har sin grund i negati-

ve nettofinansieringsomkostninger, og at DONG’s nettofinansieringsom-

kostninger udgør (-3.487.000) DKK i 2007. 

 

84. Sekretariatet finder i udgangspunktet, at både CAPM-modellen og 

overskudgraden er tungtvejende elementer i skønnet på det rimelige over-

skud. 

 

85. Hvis sekretariatet imidlertid vurderer, at indskudskapitalen er væsent-

ligt højere set i forhold til den omsætning, der skal stilles sikkerhed for ved 

indgåelse af den underliggende gaskontrakt, og hvis det samtidigt gør sig 

gældende, at CAPM-modellen beregner et større overskud end overskuds-

graden på 1 pct., da vil sekretariatet særligt lægge vægt på overskudsgraden 

i den endelige vurdering af det rimelige overskud. På denne måde beskyttes 

forbrugerne mod urimeligt høje priser.  

 

86. Sekretariatet finder dog ikke i den konkrete sag, at DONG’s indskuds-

kapital på 10.000.000 DKK er urimelig høj i forhold til den kreditværdig-

hed, som modparter på gasmarkedet vil kræve for at handle med DONG. 

 

87. I vurderingen af det rimelige overskud skal der jf. NGFL § 37 b, stk. 1, 

foruden omsætningens størrelse også inddrages effektiviteten ved indkøb af 

naturgas sammenholdt med de muligheder, der er for at agere effektivt på 

markedet. 

 

88. Sekretariatet lægger her særligt vægt på, at det vurderes, at DONG’s 

kontrakt er på markedsvilkår. Sekretariatet finder på baggrund heraf, hver-

                                                                                                                            
til en CAPM-model (Capital Asset Pricing Model). CAPM-modellen beregner 

egenkapitalens afkastkrav.   
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ken at DONG skal belønnes i form af et højere overskud, eller at forbruger-

ne skal beskyttes mod monopol-fortjeneste.  

 

89. Det sidste element, der skal inddrages jf. NGFL § 37 b, stk. 1, er effek-

tiviteten ved andre omkostninger sammenholdt med de muligheder, der er 

for at agere effektivt på markedet. 

 

90. I grundlaget for dette element lægges der vægt på, at nettofinansie-

ringsomkostninger, som er indeholdt i de øvrige omkostninger, ikke skal 

indgå i benchmarkingen.
11

  

 

91. Sekretariatet lægger til grund, at der ikke er signifikante stordriftsforde-

le eller stordriftsulemper i administrationsomkostningerne på gasforsy-

ningspligtmarkedet. På dette grundlag vurderer sekretariatet, at der kan fore-

tages en benchmarking af disse på baggrund af gennemsnitlige enhedsom-

kostninger til administration. Benchmarkberegningen fastsætter DONG til at 

have et positivt effektiviseringspotentiale på administrationsomkostninger 

på 10.185.100 DKK – dvs. DONG er mindre effektiv på administrations-

omkostninger end et gennemsnitlig effektivt forsyningspligtselskab.  

 

92. Sekretariatet lægger vægt på, at forbrugerne ikke skal betale for den 

lave effektivitet. Samtidigt finder sekretariatet, at der i grundlaget for ind-

dragelsen af effektiviteten ved andre omkostninger bør lægges vægt på, at 

benchmarkberegningen kan indeholde en vis usikkerhed. 

 

93. Endeligt lægger sekretariatet vægt på, at DONG’s omkostning til aktuel 

skat i selskabets årsrapport for 2007 er opgjort til 274.000 DKK. 

 

94. Efter en samlet vurdering af ovenstående hensyn finder sekretariatet i 

den konkrete sag, at det overskud, som DONG kan indregne i priserne efter 

NGFL § 37 b, stk. 1, udgør (-5.500.000) DKK før skat. 

 

95. I den oprindelige efterregulerings-afgørelse for DONG for året 2007 

vurderes det, at DONG’s rimelige overskud udgør (-12.941.515) DKK. Den 

ændrede vurdering er således til gunst for DONG, idet selskabets rimelige 

overskud vokser fra (-12.941.515) DKK til (-5.500.000) DKK – i alt 

7.441.515 DKK.  

 

96. Sekretariatets genoptagelse af afgørelsen og den fornyede vurdering, 

der er foretaget i forbindelse hermed fører således til et andet og for selska-

bet gunstigere resultat.  

 

97. Det skal derfor vurderes, om den oprindelige afgørelse skal tilbagekal-

des og en nye afgørelse træffes. Spørgsmålet om Energitilsynets tilbagekal-

delse og ændring af egne, gyldige afgørelse behandles ikke direkte i natur-

gasforsyningsloven.  

 

                                                 
11

 Nettofinansieringsomkostninger indgår dog i den samlede effektivitetsvurdering af de 

øvrige omkostninger i form af et krav om at de skal tilsvare markedsmæssige vilkår. 
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98. Vurderingen af tilsynets mulighed for at tilbagekalde og ændre sådanne 

afgørelser beror på almindelige forvaltningsretlige principper om tilbage-

kaldelse af forvaltningsafgørelser. Denne vurdering skal derfor foretages 

efter disse principper. 

 

Tilbagekaldelse efter forvaltningsretten 

 

99. Efter en almindelig uskreven retsgrundsætning har Energitilsynet som 

forvaltningsmyndighed ret til under visse omstændigheder at tilbagekalde 

og ændre sine i øvrigt gyldige afgørelser. Selvom der ikke kræves udtrykke-

lig lovhjemmel, har Energitilsynet som forvaltningsmyndighed ikke fri ad-

gang til at ændre sine oprindelige afgørelser, idet der må foretages en vurde-

ring ud fra en sags konkrete omstændigheder.  

 

100. Kernen i denne vurdering er en afvejning af hensyn, hvor det skal vur-

deres om de grunde, der taler for en tilbagekaldelse, er tilstrækkelig tunge-

vejende til at kunne tilsidesætte afgørelser, som er truffet, meddelt de berør-

te parter og som har retskraft. Det følger af den almindelige forvaltningsret, 

at en grundlæggende sondring i forbindelse med tilbagekaldelse af allerede 

trufne gyldige afgørelser er, om tilbagekaldelsen sker til gunst eller ugunst 

for parten.  

 

101. Som nævnt ovenfor må det lægges til grund, at en tilbagekaldelse i dette 

tilfælde vil være til gunst for selskabet, idet selskabet ved genvurderingen 

tillades et større overskud end efter den oprindelige afgørelse.  

 

102. Det fremgår af den forvaltningsretlige litteratur, at en tilbagekaldelse i 

denne henseende umiddelbart er uproblematisk, når der er en relevant saglig 

grund til tilbagekaldelsen, og når tilbagekaldelsen ikke strider mod ligheds-

grundsætningen.  

 

103. I denne sag skyldes tilbagekaldelsen, at Energiklagenævnet har fundet, 

at den reguleringsmetode, som tilsynet har anvendt, har været behæftet med 

væsentlige mangler, hvorfor tilsynets afgørelse vedrørende 2007 for NGF er 

blevet kendt ugyldig. På denne baggrund må det lægges til grund, at der 

umiddelbart er en saglig grund til tilbagekaldelsen.  

 

104. Den uskrevne lighedsgrundsætning indebærer et krav om, at væsentlige 

lige forhold behandles lige. En tilbagekaldelse vil ikke være i strid med lig-

hedsgrundsætningen, idet DONG ikke stilles anderledes eller bedre end de 

øvrige forsyningspligtige selskaber ved tilbagekaldelsen. Tværtimod sikrer 

en tilbagekaldelse, at reguleringen af selskabets overskud sker i henhold til 

de af klagenævnet anførte retningslinjer, efter hvilket tilsynet skal foretage 

en fornyet behandling af efterreguleringen af NGF for 2007.  

 

105. Udgangspunktet om, at tilbagekaldelser til gunst for parten er uproble-

matiske, afviges dog i partstvister eller partstvistlignende forhold. Det skyl-

des, at en ændring i disse situationer vil være til ugunst for den anden part i 

sagen.  
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106. I denne sag har reguleringen betydning for forbrugerne, da en revide-

ring af forsyningspligtprisen til gunst for selskabet betyder, at selskabet kan 

opkræve et beløb ved forbrugerne. 

 

107. For at være part i en sag skal man have en væsentlig og individuel inte-

resse (af økonomisk eller personlig karakter) i sagen. Overordnet set betyder 

det, at afgørelsen skal være mere indgribende overfor parten end overfor 

andre, der berøres af afgørelsen. At interessen skal være væsentlig betyder 

endvidere, at afgørelsen skal angå den pågældendes forhold med en vis in-

tensitet og styrke. Væsentlighedskravet indebærer som udgangspunkt også, 

at der skal være et vist direkte forhold mellem den involverede interesse og 

parten.  

 

108. Sekretariatets afgørelse vedrørende efterregulering af forsyningspligt-

selskaberne har de enkelte selskaber som adressat, hvorimod selskabernes 

kunder ikke er adressat for afgørelserne.   

 

109. I 2007 var der i de tre forsyningspligtige selskaber 331.966 kunder til-

sammen. Heraf var 100.800 kunder i DONG.  

 

110. Sekretariatet vurderer på baggrund af antallet af berørte forsyningsplig-

tige kunder, at disse ikke har en individuel interesse i afgørelserne om for-

syningspligtpriserne. Forbrugerne er forsyningspligtkunder i selskabet og 

har som udgangspunkt krav på levering af naturgas. Sekretariatet for Energi-

tilsynets afgørelser vedrørende selskabernes rimelige overskud har således i 

juridisk henseende ikke en direkte betydning for forbrugerne. Deres interes-

se har alene en afledet betydning.  

 

111. Sådanne situationer skal som udgangspunkt bedømmes som en normal 

tilbagekaldelsessituation, idet der formelt set kun er én adressat. Der kræves 

derfor meget tungtvejende grunde, for at negative faktiske virkninger for 

forbrugerne kan hindre tilbagekaldelse af en afgørelse, der er til gunst for 

sagens part. Om det er tilfældet beror på en konkret afvejning.  

 

112. Naturgasforsyningsloven har blandt andet til formål at give forbrugerne 

adgang til billig naturgas, se punkt 37 og 38.  Selvom forbrugerne således 

ikke er parter i sagen, skal hensynet til forbrugernes interesser inddrages i 

vurderingen af, om afgørelsen kan tilbagekaldes. 

 

113. Hensynet til den økonomiske betydning, tilbagekaldelsen får for for-

brugerne, har derfor en vis betydning ved vurderingen. Den saldo som for-

brugerne har betalt for lidt for naturgassen i 2007, kan opgøres til 7.441.515 

DKK, mens afsætningen i 2007 er 157.752.000 m3. Det antages, at en gen-

nemsnitlig forbruger har et årligt forbrug på 1.700 m3, og hvis man ser iso-

leret på forbrugernes betaling for naturgassen kan den økonomiske betyd-

ning for en gennemsnitsforbruger opgøres til 80,2 DKK (7.441.515 

DKK/157.752.000 m3 *1.700 m3). I forhold til den udgift en gennemsnits-

forbruger i DONG havde til naturgas i 2007 svarer dette til 1,5 pct. (80,2 

DKK/(1.700 m3 * 3,04 DKK)*100).  
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114. Sekretariatet finder på baggrund af ovenstående, at den økonomiske 

betydning pr. husholdning ved en tilbagekaldelse af afgørelserne er beske-

den. 

 

115. Hensynet til en effektiv myndighedskontrol og tilliden til myndigheden 

skal også inddrages i afvejning. Kravet om lovmæssig forvaltning indebæ-

rer, at tilsynet som forvaltningsmyndighed skal træffe beslutninger, som er 

lovlige og korrekte. Det er derfor væsentligt, at Energitilsynet træffer mate-

rielt rigtige beslutninger, og forsøger at rette op på fejlagtige afgørelser, 

når/hvis de opdages. Disse hensyn kan dog alene tillægges begrænset vægt. 

 

116. Endvidere skal det inddrages i afvejningen, at der blot er tale om en ren 

omvurdering af de faktiske omstændigheder, der forelå på tidspunktet for 

den oprindelige afgørelse. Omvurderingen er dog foranlediget af en af 

Energiklagenævnet pålagt praksisændring og dermed nye retlige forhold, og 

den nye vurdering er til gunst for selskabet. Derfor finder sekretariatet, at 

dette hensyn ikke kan afskære en tilbagekaldelse af den oprindelige afgørel-

se.    

 

117. Efter en samlet afvejning af de omhandlede hensyn og omstændighe-

derne bag afgørelsen finder sekretariatet, at der ikke er tilstrækkelig tungtve-

jende argumenter, for at afskære en tilbagekaldelse af den oprindelige afgø-

relse.  Sekretariatet lægger særligt vægt på, at tilbagekaldelsen er til gunst 

for selskabet og at forbrugernes interesse er afledt, hvorfor der kræves 

tungtvejende hensyn for at hindre tilbagekaldelsen af afgørelserne. I denne 

konkrete sag finder sekretariatet ikke, at hensynet til forbrugerne er tilstræk-

kelig tungtvejende hertil. 

 

 

Efterregulering for året 2007  

 

118. Tabel 4 opsummerer efterreguleringen af DONG for året 2007. DONG 

tildeles et rimeligt overskud på (-5.500.000) DKK. Da sekretariatet samtidig 

finder at det bør godkendes, at DONG har realiseret et overskud på 

1.257.000 DKK, skal DONG efterreguleres med (-6.757.000) DKK i 2007.  

 

119. Den akkumulerede efterregulering i perioden 2004-2007 har værdien 

35.333.571 DKK – dvs. at DONG ultimo 2007 har 35.333.571 DKK til go-

de hos forsyningspligtkunderne. 
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Tabel 4: DONG’s endelige reguleringsregnskab 2007  

 Anmeldte tal 

Godkendte tal 
i afgørelsen af 
den 20. januar 

2009 

Tal til 
indstilling i 

genvurderingen 

Kunder 100.800 100.800 100.800 

Afsætning (m3) 157.752.000 157.752.000 157.752.000 

Realiseret overskud (DKK) 1.257.000 1.257.000 1.257.000 

Gns. salgspris (DKK/m3) 3,04 2,95 2,99 

Realiseret indtjening (DKK/ m3) 0,008 0,008 0,008 

Realiseret indtjening (DKK/kunde) 12,5 12,5 12,5 

Rimeligt overskud (DKK) ----- -12.941.515 (-5.500.000) 

Rimeligt overskud (DKK/m3) ----- -0,08 (-0,04) 

Rimeligt overskud (DKK/kunde) ----- -128 (-55) 

Efterregulering 2007 (-6.757.000) 

Akkumuleret efterregulering 2004-2006 42.090.571 

Akkumuleret efterregulering 2004-2007 35.333.571 

Note: Røde tal angiver poster i det indstillede reguleringsregnskab, der adskiller sig fra det 

anmeldte reguleringsregnskab. 

 

 
Afgørelse 
 

120. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer 

Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse om følgende:  

 

At tilbagekalde sin oprindelige afgørelse af den 20. januar 2009 vedrørende 

efterreguleringen af DONG Energy Gasforsyning A/S for året 2007. 

 

At godkende DONG Energy Gasforsyning A/S’ prisfastsættelse for året 

2007 i medfør af naturgasforsyningslovens § 37 b, stk. 2, jf. stk. 1, og § 37, 

stk. 1. Godkendelsen ledsages af følgende vilkår: 

 

-At DONG Energy Gasforsyning A/S’ realiserede overskud kan 

fastsættes til at udgøre 1.257.000 DKK. DONG Energy Gasforsyning 

A/S’ rimelige overskud før skat kan ikke udgøre mere end (-5.500.000) 

DKK i 2007, hvorved DONG skal efterreguleres med (-6.757.000) 

DKK i 2007. 

 

 

 

 

 

 


