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Naturgas Fyn A/S, DONG Distribution A/S og HNG/Midt-Nord I/S (HNG/MN I/S) har den 
26. oktober 2005 afgivet høringssvar til følgende tilsynsnotater   
 
·        Punkt 4 A. Fastsættelse af effektiviseringskrav i forbindelse med udmelding af ind-
tægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber  
·        Punkt 4 B. Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2006-2009.   
I det følgende vurderes selskabernes væsentligste argumenter.   
 
Ad punkt 4 A. Effektiviseringskrav  
HNG/MN I/S  
1.  Generelt effektiviseringskrav  
HNG/MN I/S fremfører følgende synspunkter vedrørende det generelle effektiviseringskrav 
i deres høringssvar:  
1)      Som følge af en årlig tilgang af kunder til selskabernes distributionssystem (som følge 
af nyinvesteringer i udvidelse af distributionsnettet), vil selskabernes driftsomkostninger 
øges betragteligt over reguleringsperioden 2006-09. De driftsomkostninger, som selskaber-
ne ifølge indtægtsrammen må opkræve, er imidlertid bestemt ud fra selskabernes driftsom-
kostninger i år 2004. Af denne grund står selskaberne reelt over for et væsentligt højere 
effektiviseringskrav end det fastsatte generelle effektiviseringskrav på 1,5 pct.   
2)      HNG/MN I/S kan ikke realisere det pålagte effektiviseringskrav på 1,5 pct. gennem 
øget udnyttelse af teknologi. Det skyldes, at der ikke findes teknologiske løsninger inden for 
gasdistribution, der kan træde i stedet for arbejdskraft.  Af denne grund kan selskaberne 
alene realisere effektiviseringskravet ved at reducere medarbejderrstaben.  
3)      På baggrund af de to ovenstående punkter finder selskaberne ikke, at effektiviserings-
kravet på 1,5 pct. om året kan realiseres uden, at det vil indebære en væsentlig risiko for 
forsyningssikkerheden. HNG/MN I/S vil ikke afvise, at effektiviseringskravet kan realiseres 
i år 2006, men finder, at kravet bør revurderes for årene 2007 og frem.  
Sekretariatets vurdering:  
Ad 1) Sekretariatet er enige med selskaberne i, at de reelt står over for et højere effektivise-
ringskrav end det fastsatte generelle effektiviseringskrav på 1,5 pct., såfremt de i perioden 
2006-09 foretager nyinvesteringer i udvidelse af distributionsnettet, mens de driftsomkost-
ninger der indgår omkostningsrammen samtidig fastholdes på 2004-niveau.  
Energitilsynet kan imidlertid benytte indtægtsrammebekendtgørelsens § 17 til forhøjelse af 
selskabernes indtægtsrammer ved udvidelse af distributionsnettet. Således kan Energitilsy-
net efter anmodning fra selskaberne i perioden 2006-09 øge selskabernes indtægtsrammer 
i takt med udvidelsen af distributionsnettet, således at effektiviseringskrav i perioden 2006-
09 reelt vil udgøre 1,5 pct. om året, svarende til det fastsatte generelle effektiviseringskrav.  
Ad 2) Energitilsynets sekretariat har ikke haft mulighed for at bestemme gasdistributions-
selskabernes reelle effektiviseringspotentiale ud fra deres faktiske produktivitetsudvikling. 
Det skyldes to forhold: I) Der har ikke foreligget historiske tilgængelige data, der har gjort 
det muligt at bestemme gasdistributionsselskabernes historiske produktivitetsudvikling. II) 
Selv om historiske data blev udarbejdet med henblik på at bestemme gasdistributionssel-
skabernes historiske produktivitetsudvikling, ville det ikke være muligt for sekretariatet at 
bestemme, hvordan "randen" (de mest omkostningseffektive selskaber) havde udviklet sig. 
Det skyldes, at der kun findes tre gasdistributionsselskaber i Danmark, hvorfor der ikke er 
statistisk grundlag for at bestemme "randens" historiske produktivitetsudvikling, da denne 
sandsynligvis kun vil bestå af et enkelt gasdistributionsselskab.  
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Sekretariatet har i stedet taget udgangspunkt i den private sektors historiske produktivi-
tetsudvikling. Den private sektors produktivitetsudvikling udgøres af et gennemsnit af pro-
duktivitetsudviklingen i de forskellige sektorer, der tilsammen udgør den private sektor.  
Således vil nogle sektorers produktivitetsudvikling ligge over den private sektors produkti-
vitetsudvikling, mens andre sektorers produktivitetsudvikling vil ligge under. Hvorvidt en 
sektors produktivitetsudvikling ligger over eller under gennemsnittet for den private sektors 
produktivitetsudvikling afhænger af en lang række af faktorer, herunder også strukturelle 
faktorer som f.eks. mulighed for udnyttelse af teknologiske fremskridt i produktionen.  
Sekretariatet har ikke forsøgt at vurdere, hvorvidt gasdistributionsselskabernes mulige 
produktivitetsudvikling ligger over eller under den private sektors produktivitetsudvikling. 
Sekretariatet har i stedet vurderet, at der vil være større usikkerhed forbundet med at fast-
lægge effektiviseringskravet ud fra enkelte sektorers produktivitetsudvikling i forhold til at 
fastlægge effektiviseringskravet ud fra gennemsnittet af produktivitetsudviklingen for alle 
de sektorer, der tilsammen udgør den private sektor.  
HNG/MN I/S hævder selv, at gasdistributionsselskabernes potentielle produktivitetsudvik-
ling ligger under den private sektors produktivitetsudvikling. Sekretariatet kan imidlertid 
ikke vurdere validiteten af dette udsagn. Derfor fastholder sekretariatet at fastlægge effekti-
viseringskravet ud fra den private sektors produktivitetsudvikling, da usikkerheden, jf. 
ovenfor, alt andet lige minimeres herved.  
Hertil kommer, at det fortsat er sekretariatets vurdering, at der ikke er forhold der tilkende-
giver, at gasdistributionsselskabernes i Danmark ikke kan være lige så effektive som den 
private sektor i gennemsnit.  
Ad 3) Som følge af de to ovenstående punkter, samt det forhold, at selskaberne er overgået 
til incitamentsregulering efter en lang periode under "hvile-i-sig-selv-regulering", er det 
sekretariatets holdning, at selskaberne som udgangspunkt skal realisere det fastsatte effek-
tiviseringskravet over reguleringsperioden 2006-09.  
Det skal samtidig bemærkes, at det alene indstilles, at effektiviseringskravet fastsættes for 
perioden 2006-09. Således skal effektiviseringskravet revurderes efter denne periode.  
2. Effektiviseringskrav pålagt afskrivninger og nyinvesteringer  
HNG/MN I/S fremfører følgende synspunkter vedrørende effektiviseringskrav pålagt nyin-
vesteringer i deres høringssvar:  
1)      Som følge af at effektiviseringskravet også pålægges afskrivninger på nyinvesteringer, 
vil selskaberne ikke få dækket deres omkostninger ved en given nyinvestering. Således må 
selskaberne delvist finansiere nyinvesteringer over egenkapitalen, da selskaberne som følge 
af effektiviseringskravet mister 1,5 kr. for hver 100 kr. der investeres. Dermed har selska-
berne ikke noget incitament til at foretage nyinvesteringer. Dette er beklageligt, da en udvi-
delse af nettet vil føre til øget omsætning og dermed en bedre udnyttelse af naturgassyste-
met, hvilket vil resultere i lavere distributionstariffer.  
2)      Endvidere nævnes det, at punkt 67 i dagsordenens punkt 4a (omkring afskrivningsha-
stighed og skattefordele i forbindelse med nyinvesteringer) ikke gælder for HNG/MN I/S, 
da selskaberne ikke er skattepligtige.    
Sekretariatets vurdering:  
Ad 1) Sekretariatet er enig med HNG/MN I/S i deres synspunkt vedrørende effektivise-
ringskrav pålagt nyinvesteringer. Bekendtgørelsesteksten foreskriver imidlertid klart, at 
effektiviseringskravet skal pålægges hele omkostningsrammen og dermed også afskrivnin-
ger på nyinvesteringer. Det ligger derfor uden for Energitilsynets bemyndigelse at ændre 
ved dette forhold, som sorterer under Energistyrelsen.  
Ad 2) Sekretariatet er enig med HNG/MN I/S i dette synspunkt.    
DONG Distribution A/S   
1. Notat 4a: Fastsættelse af effektiviseringsbehov  
Dong Distribution A/S fremfører følgende synspunkter vedrørende det generelle effektivise-
ringskrav i deres høringssvar:  
1)      Som følge af en årlig tilgang af kunder til selskabernes distributionssystem (nyinveste-
ringer i udvidelse af distributionsnettet), vil selskabernes driftsomkostninger øges betragte-
ligt over reguleringsperioden 2006-09. De driftsomkostninger, som selskaberne ifølge ind-
tægtsrammen må opkræve, er imidlertid bestemt ud fra selskabernes driftsomkostninger i 
år 2004. Af denne grund står selskaberne reelt overfor et væsentligt højere effektiviserings-
krav end det fastsatte generelle effektiviseringskrav på 1,5 pct.  
2)      Det er ikke rimeligt at fastlæge effektiviseringskravet ud fra produktivitetsstigning i 
den private sektor. Det skyldes, at gasdistribution i modsætning til andre sektorers produk-
tivitetsudvikling, ikke er drevet ved konstant kapacitetsudvidelse som følge af teknologisk 
videreudvikling af den eksisterende infrastruktur. I modsætning til den private sektor, kan 
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gasdistributionsselskaber kun opnå produktivitetsstigning gennem driftsbesparelser, da 
udnyttelse af teknologisk videreudvikling ikke er mulig.  
3)      Effektiviseringskrav bør revurderes på det mellemlange og lange sigt, da det ikke vil 
være muligt at opretholde et årligt effektiviseringskrav på 1,5 pct. om året.  
4)      Fremtidige effektiviseringskrav bør i stedet kobles sammen med international bench-
marking af sammenlignelige selskaber. Dette vil give bedre indsigt i effektiviseringspotenti-
alet i de danske naturgasdistributionsselskaber.  
5)      Som følge af at effektiviseringskravet også pålægges afskrivninger på nyinvesteringer, 
vil selskaberne ikke få dækket deres omkostninger ved en given nyinvestering. Dermed har 
selskaberne ikke noget incitament til at foretage nyinvesteringer. Det bemærkes hertil, at 
det ikke er muligt at opnå effektivisering på nyinvesteringer, da investeringerne fastlægges 
efter udbud blandt konkurrerende leverandører.   
Sekretariatets vurdering:  
Ad 1) Se sekretariatets svar til HNG/MN I/S i afsnit "1. Generelt effektiviseringskrav" punkt 
1 ovenfor.  
Ad 2) Se sekretariatets svar til HNG/MN I/S i afsnit "1. Generelt effektiviseringskrav" punkt 
2 ovenfor.  
Ad 3) Se sekretariatets svar til HNG/MN I/S i afsnit "1. Generelt effektiviseringskrav" punkt 
3 ovenfor.  
Ad 4) Sekretariatet er enig med Dong Distribution A/S på dette punkt. Det skal imidlertid 
bemærkes, at en sådan øvelse vil være omfangsrig og tidskrævende for selskaberne. Sekreta-
riatet vil sammen med selskaberne diskutere muligheden for at gennemføre en sådan øvelse 
med henblik på fastsættelse af fremtidige effektiviseringskrav.  
Ad 5) Se sekretariatets svar til HNG/MN I/S i afsnit "2. Effektiviseringskrav pålagt afskriv-
ninger og nyinvesteringer" i punkt 1 ovenfor.   
Naturgas Fyn A/S   
1. Benchmarkmodellen   
Naturgas Fyn A/S anfører i sit høringssvar, at benchmarkingens anvendelse af en såkaldt 
konstant skalaafkast-model stiller større krav til Naturgas Fyn A/S om at effektivisere sine 
variable omkostninger i forhold til de øvrige og større distributionsselskaber.    
Naturgas Fyn A/S påpeger endvidere, at selskabet uden held undervejs i forløbet har forsøgt 
at påvirke valget af benchmarkmodel samt, at selskabet efterfølgende har foretaget bereg-
ninger på realistiske forudsætninger vedrørende selskabernes faste omkostninger, der do-
kumenterer, at Naturgas Fyn A/S? effektivitetsindeks bedres radikalt.    
Sekretariatets vurdering:   
Det er sekretariatets opfattelse, at processen omkring benchmarkanalysen har foregået i et 
åbent forum, der har givet distributionsselskaberne rig mulighed for at påvirke valget af 
benchmarkmodel. Sekretariatet har undervejs noteret sig, at Naturgas Fyn A/S har været 
uenige i anvendelsen af en konstant skalaafkast-model, men selskabet har imidlertid ikke 
fremlagt konkrete forslag til, hvorledes modellen burde ændres.   
Ved at korrigere for selskabernes andel af faste omkostninger, som Naturgas Fyn A/S fore-
slår det, forekommer der efter sekretariatets vurdering for det første en betydelig grad af 
usikkerhed ved netop specificeringen af de faste omkostninger i hvert enkelt selskab, og for 
det andet vil korrektionen medføre, at naturgasforbrugere med bopæl i geografiske områder 
med et mindre distributionsselskab bærer en relativt højere enhedsomkostning end forbru-
gere i andre områder.  
Ved udmøntningen af effektiviseringskrav har sekretariatet endvidere taget højde for, at der 
i benchmarkmodellen forekommer en vis usikkerhed. Modellens resultater er således kun 
anvendt som indikator for selskabernes relative indekstal.  
2. Effektivisering på afskrivninger  
Naturgas Fyn A/S anfører i sit høringssvar, at som følge af, at effektiviseringskravet også 
pålægges afskrivninger på nyinvesteringer, vil selskaberne ikke få dækket deres omkostnin-
ger ved en given nyinvestering. Således må selskaberne delvist finansiere nyinvesteringer 
over egenkapitalen, da selskabet som følge af effektiviseringskravet mister 2,5 kr. for hver 
100 kr. der investeres. Dermed har selskaberne ikke noget incitament til at foretage nyinve-
steringer.  
Sekretariatets vurdering:  
Se sekretariatets svar til HNG/MN I/S i afsnit "2. Effektiviseringskrav pålagt afskrivninger 
og nyinvesteringer" i punkt 1 ovenfor.   
3. Effektiviseringskravene   
Naturgas Fyn A/S fremfører følgende synspunkter vedrørende effektiviseringskravene i 
deres høringssvar:  
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1)      Som følge af en årlig tilgang af kunder til selskabernes distributionssystem (nyinveste-
ringer i udvidelse af distributionsnettet), vil Naturgas Fyn A/S driftsomkostninger øges 
betragteligt over reguleringsperioden 2006-09. De driftsomkostninger, som selskaberne 
ifølge indtægtsrammen må opkræve, er imidlertid bestemt ud fra selskabernes driftsom-
kostninger i år 2004. Af denne grund står selskaberne reelt overfor et væsentligt højere 
effektiviseringskrav end det samlede fastsatte effektiviseringskrav på 2,5 pct. om året.  
2)      Naturgas Fyn A/S stilles over for et effektiviseringskrav af 2,5 pct. om året. Dette krav 
er ganske betragteligt set over hele perioden 2006-09, hvorfor det ikke kan udelukkes, at 
realiseringen af effektiviseringskravene vil ske på bekostning af kvalitet og sikkerhed i na-
turgassystemet, hvilket kan være omkostningsfuldt på længere sigt.  
3)      Fyn finder det bekymrende, at det generelle effektiviseringskrav er baseret på skøn og 
udokumenterede antagelser om effektiviseringspotentialet inden for naturgasdistribution.   
Sekretariatets vurdering:  
Ad 1) Se sekretariatets svar til HNG/MN I/S i afsnit "1. Generelt effektiviseringskrav" punkt 
1 ovenfor.   
Ad 2)  Se sekretariatets svar til HNG/MN I/S i afsnit "1. Generelt effektiviseringskrav" 
punkt 3 ovenfor.   
Ad 3) Se sekretariatets svar til HNG/MN I/S i afsnit "1. Generelt effektiviseringskrav" punkt 
2 ovenfor.   
4. Indfasning af effektiviseringskrav  
Naturgas Fyn A/S anfører i sit høringssvar, at indfasningsperioden for effektiviseringskra-
vene for kort. Selv om indtægtsrammerne for 2006 var udmeldt d. 15. september 2005, som 
oprindeligt planlagt, ville heller ikke dette være tids nok, da opsigelsesperioder normalt 
ligger mellem 8 og 12 måneder. Således bør indfasningsperioden være tæt på et år.  
Sekretariatets vurdering:  
Sekretariatet henviser på dette punkt til indtægtsrammebekendtgørelsens § 4 stk. 3 samt § 
15 stk. 2, som siger, at effektiviseringskrav skal udmeldes samtidig med indtægtsrammerne, 
hvilket for reguleringsperioden 2006-09 skal ske senest 15. september 2005 (Energistyrel-
sen har imidlertid givet dispensation til at udmelde indtægtsrammer og effektiviseringskrav 
til den 31. oktober 2005).   
Ad. punkt 4 B. Indtægtsrammer for 2006-2009  
HNG/MN I/S   
1. Fastsættelsen af renten til afvikling af nettogælden   
Selskaberne fremfører, at der er en betydelig risiko for, at det ikke er muligt for selskaberne 
at finansiere sig til med det meget lave risikotillæg (inklusive den risikofri rente). Selska-
berne henviser konkret til, at den risikofri rente den 25. oktober 2005 er 26 basispoints 
(0,26 pct.points) højere, end den risikofri rente på 2,55 %, som fremgår af ETS notat.   
Af tilsynsnotatet fremgår, at den renten fremover skal fastsættes ud fra et gennemsnit for 
oktober måned, jf. tilsynsnotatets punkt 109. Selskaberne gør endvidere opmærksom på, at 
det af indtægtsrammebekendtgørelsens § 4, stk. 3 fremgår, at ET skal fastsætte indtægts-
rammerne senest den 15. september året forud for en 4-årig reguleringsperiode.    
Sekretariatets vurdering:   
ETS vurderer, at det fastlagte risikotillæg på 0,12 pct.points forekommer rimeligt. ETS er 
enig i, at renteniveauet aktuelt ligger over den i tilsynsnotatet fastsatte rente på 2,55 %, 
hvilket afspejler, at renteniveauet er steget siden slutningen af september.    
ETS indstiller, at fastsættelsen af den risikofri rente tager udgangspunkt i de aktuelle swap-
renter. Konkret anvendes swaprenter pr. torsdag den 27. oktober 2005.   
Med hensyn til tidspunktet for fastsættelsen af ændringer i rentesatser, skal der henvises til, 
at der i bekendtgørelsens § 10, stk. 7 ikke er angivet en frist for, hvornår renten senest kan 
ændres.   
Afgørende er, at renteændringer (i den vejede 5-årige rente og 12 måneders Cibor renten) 
kan indarbejdes i selskabernes budgetter for det efterfølgende år.   
Hvis budgetmæssige forhold taler for den 15. september tager ETS dette til efterretning.    
ETS indstiller derfor til ET, at renterne fastsættes ud fra et observeret gennemsnit for au-
gust måned ? dog således at der tages hensyn til, hvis der har været signifikant højere renter 
op til fastsættelsestidspunktet, jf. ovenfor vedr. renten for 2006.   
2. Kompensation for markedsværdi   
Selskaberne finder, at den negative kompensation for markedsværdiopgørelsen pr. 30. 
september 2005 bør indgå i genberegning af annuiteten for perioden 2006 ? 2014, og ikke 
alene indgå i indtægtsrammerne for 2006 ? 2008.   
Sekretariatets vurdering:   
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Selskaberne henviser til tilsynsnotatets punkt 94-99, hvor opgørelsen af markedsværdi er 
beskrevet. Som det fremgår opgøres markedsværdien og en resulterende kompensation for 
at tage hensyn til, at selskaberne har eksisterende lån m.v., der er optaget til en høj rente.   
Status er, at ETS fortsat er ved at gennemgå selskabernes foreløbige opgørelse af markeds-
værdier og kompensationer. ETS vurderer, at det fremsendte materiale ikke har en tilstræk-
kelig god kvalitet, hvorfor det indstilles, at der korrigeres i de udmeldte indtægtsrammer, 
når den endelig kompensation foreligger.   
ETS indstiller derfor, at der tages stilling til det af selskaberne rejste forhold i forbindelse 
med den endelige opgørelse af kompensationen.   
3. Forrentning af aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 (WACC?en)   
Selskaberne finder, at den fastsatte WACC på nyinvesteringer på 3,92 % er for lavt, men 
henvisning til ET?s egne observationer for WACC?en anvendt af andre regulatorer.   
Sekretariatets vurdering:   
Vedr. størrelsen af WACC?en henvises til svaret til DONG Distribution ovenfor.    
4. Omkostninger til finansieringsvirksomhed   
HNG/MN I/S påpeger i sit høringssvar, at den årlige omkostningsramme bør forhøjes med 
681.075 kr. (2004-priser). Beløbet udgør selskabets omkostninger i 2004 i forbindelse med 
finansieringsordninger.    
Sekretariatets vurdering:   
Sekretariatet medgiver, at HNG/MN I/S? omkostningsramme i årene 2006-09 skal forhøjes 
med 681.075 kr. I overensstemmelse med Energitilsynets fastlæggelse d. 29. august 2005 af 
åbningsbalance for HNG/MN I/S pr. 1. januar 2005 henføres selskabets finansieringsvirk-
somhed således til dets bevillingspligtige distributionsvirksomhed.    
DONG Distribution A/S   
2.1 Opgørelse af driftsomkostninger, herunder § 13-omkostninger   
DONG Distribution A/S anfører i sit høringssvar, at besparelser i direkte § 13-relaterede 
omkostninger i perioden fra 2004 til 2006 ikke påvirker størrelsen af overheadomkostnin-
gerne. Den metodik, der blev anvendt i benchmarkanalysen, hvor overheadomkostninger 
udgør et procentvist tillæg til de direkte § 13-relaterede omkostninger bør derfor ikke an-
vendes ved fastlæggelse af indtægtsrammen.   
DONG Distribution A/S påpeger, at overheadomkostninger vedrørende § 13-aktiviteter i 
2004 bør videreføres uændret gennem 2006-09 i stedet for at anvende den procentvise 
tillægsberegning.  
Sekretariatets vurdering:   
Det er på det foreliggende grundlag sekretariatets vurdering, at det er rimeligt at antage, at 
størrelsen på selskabernes overheadomkostninger ikke afhænger fuldstændigt af udviklin-
gen i de direkte § 13-relaterede omkostninger. På den baggrund indregnes det absolutte 
beløb af overheadomkostninger vedrørende § 13-aktiviteter i 2004 i selskabernes indtægts-
rammer for 2006-09.    
Metodeændringen fører til, at de budgetterede § 13-omkostninger i 2006 for DONG Distri-
bution A/S stiger med ca. 16,3 mio. kr. og at de budgetterede § 13-omkostninger i 2006 for 
Naturgas Fyn A/S falder med ca. 0,1 mio. kr. mens de budgetterede § 13-omkostninger i 
2006 for HNG/MN I/S stiger med ca. 5,8 mio. kr.   
Dette medfører imidlertid, at såfremt der forekommer en besparelse i de direkte § 13-
relaterede omkostninger fra 2004 til 2006, vil en uforholdsmæssig stor andel af de samlede 
overheadomkostninger være tilskrevet § 13-aktiviteterne i 2006 og derved holdes uden for 
effektiviseringskravet. Dette vil der blive korrigeret for efterfølgende i forbindelse med kor-
rektion af indtægtsrammerne medio 2007, når selskaberne har indleveret reguleringsmæs-
sige regnskaber.  
Det skal bemærkes, at selskaberne ikke tidligere har haft indvendinger over for den oprin-
deligt anvendte metode, hvor overheadomkostninger vedrørende § 13-aktiviteter fremkom 
ved et procentvist tillæg til de direkte § 13-relaterede omkostninger.  
2.2 Fastlæggelse af kreditrisikotillæg ved forrentning af nettogæld   
Selskabet mener, at ETS?s indstilling ikke i tilstrækkelig grad afspejler de reelle risikofor-
hold for meget tyndt kapitaliserede selskaber, og at tillægget derfor snarere bør ligge i 
spændet 1,5 % - 2,0 %. ETS indstiller et risikotillæg på 1,0 %.   
Selskabet anfører, at ETS?s indstilling primært bygger på, at Naturgas Fyn A/S har optaget 
faktiske lån med et kreditrisikotillæg svarende til omtrent 0,7 pct.points. Selskabet mener, 
at Naturgas Fyn A/S? finansiering er baseret på at selskabet har en kapitalstruktur med 80 
% fremmedkapital og 20 % egenkapital.   
Selskabet fremfører, at finansieringsomkostningerne i indtægtsrammerne bør fastsættes i 
henhold til den kapitalstruktur, som forudsættes i regulatorisk sammenhæng. Den regule-
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ringsmæssige gearing (fremmedkapitalandel) er ikke 80 % men ca. 95 %, jf. ETS notat af 29. 
august 2005 "Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaber ? fastsættelse af 
forrentningssatser m.v.", punk 170 ? 171 (ETS: "forrentningsnotatet" i det følgende).   
Selskabet bemærker, at en øget gældsandel i et selskab i almindelighed vil indebære forøge-
de kapitalomkostninger for selskabet, i praksis i form af stigende kreditrisikotillæg.   
Selskabet har på møder med ETS og i fremsendte notater (som er vedlagt) argumenteret for, 
at Naturgas Fyn A/S? tillæg på 0,7 pct.points er opnået ved en faktisk gea-
ring(fremmedkapitalandel) på 80 %, og at den højere (reguleringsmæssige) gearing på 95 % 
bør udløse et tillæg på 1,5 % - 2,0 %.   
DONG Distribution A/S mener m.a.o., at en långiver vil vurdere det som værende mere 
risikofyldt at give et lån til et naturgasdistributionsselskab, der har en gearing på 95 % (sva-
rende til egenkapitandel på 5 %) end at give et lån til et selskab med en lavere gearing på 80 
% (svarende til en egenkapitaladel på 20 %).   
Afslutningsvis opfordrer selskabet ETS til at følge udviklingen i Europa, men henblik på 
løbende at revurdere størrelsen af kreditrisikotillægget, når et stærkere datagrundlag er 
etableret, og udviklingen i markedet i øvrigt berettiger hertil.   
Sekretariatets vurdering:   
ETS skal indledningsvis bemærke, at man er enig i, at den reguleringsmæssige gearing lig-
ger på ca. 95 %. Gearingen beregnes ud fra selskabernes godkendte åbningsbalancer og 
angiver gældens størrelse i forhold til den samlede kapital (gæld plus indskudskapital) i 
selskabet.   
ETS vurderer dog forsat, at selve indtægtsrammereguleringen giver selskaberne en grund-
læggende sikkerhed for de fremtidige indtægter, jf. pkt. 162-166 i forrentningsnotatet. Kapi-
talstrukturen har dermed underordnet betydning for selskabernes finansieringsomkostnin-
ger.   
Oplysninger om kreditrisikotillæg for regulerede distributionsselskaber er på nuværende 
tidspunkt yderst sparsomme, hvorfor ETS i sin vurdering både må inddrage den af Naturgas 
Fyn A/S?s opnåede faktiske finansieringsomkostning i forbindelse med to konkrete lån 
samt en mere overordnet vurdering af den risiko, der er forbundet med naturgasdistributi-
onsdrift i Danmark.    
Det må i øvrigt antages, at långiver i Naturgas Fyn A/S?s tilfælde i forbindelse med sin kre-
ditvurdering i særlig grad har inddraget selskabets reguleringsmæssige økonomi, hvor sel-
skabets reguleringsmæssige åbningsbalance har stor betydning. ETS kan i den forbindelse 
oplyse, at man har talt med aktører i den finansielle sektor, som fandt, at et kreditrisikotil-
læg på 1,0 % er rimeligt. Samlet fastholder ETS derfor sin vurdering af, at et kreditrisikotil-
læg på 1,0 pct.points for DONG Distribution A/S og Naturgas Fyn A/S (på nuværende tids-
punkt) er rimeligt.   
ETS er derimod enig i, at udviklingen i kreditrisikotillægget bør følges løbende. ETS indstil-
ler derfor, at ET vil tage stilling til en ændring i kreditrisikotillægget, hvis der skulle være 
indikationer herfor. Dette kan ske i henhold til bekendtgørelsens § 10, stk. 7, hvorefter ET 
offentliggør kriterier for ændringer i rentesatsen. Kriterier er i dette tilfælde at der konstate-
res ændrede konkrete observerede kreditrisikotillæg til danske (gas)distributionsselskaber 
eller en dokumenteret øget generel risiko ved naturgasdistributionsdrift i Danmark.   
ETS vil være i tæt og løbende dialog med DONG Distribution A/S om udviklingen i kreditri-
sikotillægget, og dokumentationen heraf.   
2.3 Fastlæggelse af WACC ved forrentning af nye aktiver   
Selskab fremfører, at man foretrækker anvendelsen af eksempelvis en 10-årig rente frem for 
den i tilsynsnotatet foreslåede 12 måneders Cibor rente. En lang rente er således bedre 
afstemt med de underliggende investeringsaktiver. Selskaber skriver, at selskabet investe-
ringer har en betydelig økonomisk levetid, og at det i praksis vil blive afspejlet i den finan-
siering, som distributionsselskaberne sammensætter.   
Selskabet har endvidere den opfattelse, at den foreslåede WACC er for lav sammenlignet 
med WACC-renter anvendt i andre europæiske lande. I et internationalt perspektiv vil dette 
medføre, at investeringer i infrastruktur indenfor sektorer bliver skævvredet. Selskabet 
opfordrer derfor til at fastlægge en WACC på niveau med det, der er godkendt af de øvrige 
europæiske regulatorer.   
Sekretariatets vurdering:   
Selskabet har tidligere fremført, at ET bør anvende en model med en lang rente (20-årig) og 
årlig regulering af denne rente, jf. forrentningsnotatets punkt 241.   
ETS skal hertil bemærke, at ETS fortsat mener, at en model med en lang rente og årlig regu-
lering vil give selskaberne mulighed for rentearbitrage, jf. forrentningsnotatets punkt 242. 
Alternativt, jf. forrentningsnotatets punkt 211, kunne anvendes en model, hvor årets inve-
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steringer modtager årets lange rente. En sådan model vil medføre, at de enkelte års investe-
ringer skal registreres og følges, da det må forventes, at renten vil variere fra år til år. ETS 
vurderer, at denne model vil medføre en del administrativt arbejde for både selskaber og 
tilsyn. Derfor er en model, hvor den korte rente anvendes at foretrække. Den sikrer, at sel-
skaberne kan få dækket deres renteomkostninger samtidig med, at det ikke er nødvendigt at 
følge de enkelte års investeringer.   
Vedr. størrelsen af WACC?en skal ETS henvise til tilsynsnotatets punkt 182, hvoraf det 
fremgår, at ETS vurderer, at den fastsatte WACC er rimeligt i forhold til den risiko, der er 
ved naturgasdistribution i Danmark. Der henvises endvidere til fastsættelsen af kreditrisi-
kotillægget i notatet.   
ETS skal endvidere bemærke, at den østrigske regulator i sin kommende regulering nedju-
sterer den nominelle før-skat WACC fra de nuværende 6,50 % til 5,40 % (jf. tilsynsnotatets 
tabel 35, side 39). For Naturgas Fyn A/S og DONG Distribution A/S kommer ET?s WACC 
således til at ligge på niveau med den østrigske WACC, hvis der tages højde for, at den dan-
ske WACC er en 12 måneders Cibor og Østrig anvender en lang rente, jf. ovenfor. 
HNG/Midt-Nord vil fortsat ligge lavere, idet der også i fastsættelsen af WACC?en tages 
hensyn til, at selskaberne låner med kommunegaranti, jf. tilsynsnotatets afsnit 2.2 om risi-
kotillægget. Egenkapitalrenten er i øvrigt ens for de tre naturgasdistributionsselskaber.   
Naturgas Fyn A/S   
5. Forrentning af indskudskapitalen  
Naturgas Fyn A/S anfører i sit høringssvar, at de vil søge Energitilsynets afgørelser vedrø-
rende forrentning af indskudskapital ændret.   
Sekretariatets vurdering:  
Sekretariatet tager Naturgas Fyn A/S? synspunkt til efterretning, men afventer ankeklage-
nævnets afgørelser på dette punkt.  
6. Indregning af afskrivninger på tilkøbte ydelser   
Naturgas Fyn A/S påpeger i sit høringssvar, at selskabets indtægtsramme på urimelig vis er 
blevet beskåret med 6.977.000 kr. i forbindelse med en budgetteret stigning i afskrivninger 
ved tilkøbte ydelser. Naturgas Fyn A/S finder det urimeligt, at valget af selskabsstruktur har 
betydning for indtægtsrammens størrelse, dersom at den budgetterede stigning havde været 
direkte indregnet i indtægtsrammen, såfremt de berørte investeringer var ejet af Naturgas 
Fyn A/S.   
Naturgas Fyn A/S har besluttet at pointere problemstillingen over for Energistyrelsen.   
Sekretariatets vurdering:   
Sekretariatet finder, at den budgetterede stigning med rimelighed burde kunne indregnes i 
indtægtsrammen. Det er imidlertid sekretariatets vurdering, at der i bekendtgørelsen ikke 
er hjemmel til at indregne en budgetteret stigning i afskrivninger ved tilkøbte ydelser.   
7. Andre uhensigtsmæssigheder i indtægtsrammesystemet   
Naturgas Fyn A/S anfører i sit høringssvar, at indtægtsrammebekendtgørelsen indebærer et 
system, som er bureaukratisk og ressourcekrævende at administrere. Systemet indebærer 
ligeledes en omkostningsopfattelse, der ligger langt fra virkeligheden.   
Sekretariatets vurdering:   
Sekretariatet tager Naturgas Fyn A/S? synspunkter til efterretning, men henviser i øvrigt til 
Energistyrelsen i spørgsmål vedrørende indtægtsrammesystemets administrative konse-
kvenser. 

 


