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Kommentarer til evaluering af WACC’en til forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede
forrentningsgrundlag
Landbrug & Fødevarer har følgende kommentarer til ovennævnte:
Vi skal indledningsvis takke for muligheden for at afgive bemærkninger til Forsyningstilsynets notat
om evaluering af VACC’en. Ligeledes tak for workshoppen primo december om samme.
Landbrug & Fødevarer anser evalueringsprocessen som en meget kompliceret proces, der fordrer
stor indsigt i VACC-principper, metoder, tekniske processer m.v. Tillige stor indsigt i
elnetselskabernes interne forhold. Som repræsentant fra elforbrugere i landbrugs- og
fødevareerhvervet har vi ikke den fornødne indsigt i sidstnævnte. Derfor vil vores kommentarer
primært være af mere overordnede og principiel karakter. For os er det helt essentielt, at den
grønne omstilling sikrer indfrielse af de klima- og energipolitiske målsætninger, høj
forsyningssikkerhed og sker så omkostningseffektivt som muligt for forbrugerne samtidig med, at
elnetselskaberne har de fornødne rammer til de fremtidige investeringer.
Evalueringsprocessen oplever vi som en meget tidspresset proces. Fastsættelsen af VACC’en har
stor betydning for både elnetselskaber og forbrugerne. Det er derfor afgørende, at VACC’en
fastsættes korrekt på baggrund af grundige analyser og et betydeligt erfaringshorisont samt, at
VACC’en sikrer incitamenter til rettidige investeringer, så der hverken sker over- eller
underinvesteringer.
Den igangværende grønne omstilling i Danmark, herunder elektrificeringen, er for indeværende
forbundet med en betydelig usikkerhed. Det gælder fx i forhold til elforbrugets størrelse – og
udvikling, udvikling af elnettet, teknologier, forsyningssikkerhed, leveringkvalitet m.v. Alt sammen
forhold, der har stor betydning for elnetselskabernes fremtidige investeringer og i forlængelse heraf,
hvordan disse investeringer finansieres. Set fra Landbrug & Fødevarers side er det afgørende, at
der er klare og gennemsigtige rammer for dette, der dog også bør indeholde den nødvendige
fleksibilitet til justeringer, hvis forholdene tilsiger dette.
Umiddelbart er det Landbrug & Fødevarers vurdering, at det nuværende erfaringsgrundlag ikke på
overbevisende måde peger på nødvendigheden af at ændre den nuværende regulering. Dette skal
også ses i lyset af, at den nuværende regulering har været gældende i relativ få år. Tilsvarende
finder vi, at der aktuelt er meget stor usikkerhed om, hvor store investeringer, der skal foretages
fremadrettet. Ikke mindst i forhold til udvikling af et fremtidssikret elnet for at understøtte den
grønne omstilling.
Når ovennævnte er sagt, så skal der selvsagt senere være mulighed for justeringer – fx en lavere
eller højere VACC – hvis grundige analyser med baggrund i et større erfaringsgrundlag tilsiger
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dette. På baggrund af dette foreslår vi, at der først gennemføres en grundig evaluering af VACCberegningerne, når der er gået en længere årrække, og hermed forhåbentligt opnået et mere
fyldestgørende, valid og konsistent grundlag.
I forhold til den risikofrie rente, så er det vores opfattelse, at det er normalt, og fagligt rigtigt, at
bruge en obligation med en løbetid på 10 år. Vi skal i den forbindelse henvise til den fælles
udtalelse om dette som Landbrug & Fødevarer kom med i marts 2016 sammen med Dansk
Industri. Realkreditrådet, Det Økologiske Råd og Dansk Energi. VACC’en for elnetselskaber bør
derfor fortsat fastlægges med udgangspunkt i en risikofri rente med en løbetid på 10 år.
Landbrug & Fødevarer ser frem til at deltage i den fortsatte dialog med Forsyningstilsynet,
energiorganisationer og andre forbrugerorganisationer om opgaven med evaluering af VACC’en.
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