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Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med 
omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 

Sagsfremstilling 
Den 29. juni 2006 modtog IT- og Telestyrelsen TDC s notat om den bereg-
ningsmæssige gennemgang for 2005 af priserne i TDC s standardtilbud om 
samtrafik. Det fremgår af den beregningsmæssige gennemgang, at TDC har 
fastlagt en forrentningssats på 9,0 pct., opgjort efter WACC-metoden.  

Ved brev af 3. august 2006 bad IT- og Telestyrelsen TDC om at redegøre 
for, hvordan fastlæggelsen var sket.  

TDC redegjorte ved brev af den 11. september 2006 for de beregninger, 
som dannede baggrund for at fastsætte WACC en til 9,0 pct. TDC havde i 
den forbindelse anvendt en risikofri rente på 3,75 pct., baseret på et gen-
nemsnit for perioden maj 2004 til maj 2006, og en markedsrisikopræmie på 
4 pct. baseret på en anbefaling fra en førende investeringsbank.  

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 19. oktober 2006 TDC om at 
ændre de ovenstående forudsætninger for så vidt angår markedsrisikopræ-
mien og den risikofri rente. Konkret blev TDC anmodet om at anvende en 
markedsrisikopræmie på 3,75 pct. og en risikofri rente på 3,5 pct., hvilket 
ville resultere i en WACC på 8,5 pct.  

Ved brev af 23. november 2006 meddelte TDC, at de vurderede, at deres 
fastsættelse af WACC en var sket i overensstemmelse med anerkendte 
principper og metoder. Som følge heraf er det TDC opfattelse, at IT- og Te-
lestyrelsen ikke kan tilsidesætte TDC s fastlæggelse af WACC en, blot ved 
at anlægge et andet skøn på enkelte af de forudsætninger, som TDC har an-
vendt. Det vil i givet fald ikke være i overensstemmelse med almindelige 
forvaltningsretlige principper. En tilsidesættelse af den af TDC fastlagte 
WACC vil, ifølge TDC, kræve, at IT- og Telestyrelsen påviser hvorfor de 
forudsætninger, som TDC har anvendt, er ukorrekte eller leder til et forkert 
resultat. Dette gælder især, når IT- og Telestyrelsens ændringer leder til et 
resultat, som kun afviger marginalt fra TDC s resultat.  

For så vidt angår estimatet af den risikofri rente, anfører TDC, at IT- og Te-
lestyrelsen argumenterer for en estimeringsperiode på 18 måneder og ikke 
24 måneder som anvendt af TDC. Dette sker på trods af, at styrelsen i for-
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bindelse med den igangværende ændring af LRAIC-modellen har argumen-
teret for en estimeringsperiode på 24 måneder. Et argument, som bunder i et 
ønske om at sikre stabiliteten i grundlaget for fastlæggelsen af WACC en. 
TDC finder ikke, at IT- og Telestyrelsen har begrundet, hvorfor estime-
ringsperioden bør være forskellig afhængig af, om WACC en anvendes i 
LRAIC-modellen eller i den beregningsmæssige gennemgang af priserne i 
TDC s standardtilbud.  

TDC anfører videre, at den af IT- og Telestyrelsen fastlagte estimeringspe-
riode inkluderer juni måned, og dermed gør det praktisk umuligt for TDC at 
udarbejde omkostningsdokumentationen korrekt, da denne skal fremsendes 
ultimo juni. Konsekvensen er, at det af TDC udarbejde prisforslag efterføl-
gende skal tilpasses. TDC finder dette meget uhensigtsmæssigt og har der-
for valgt, at estimeringsperioden udløber i maj måned. TDC fremhæver, at 
problemstillingen er den samme i forbindelse med LRAIC-modellen, hvor 
IT- og Telestyrelsen har foreslået en estimeringsperiode, som afsluttes ca. 3 
uger før udsendelsen af LRAIC afgørelsen.  

Generelt påpeger TDC i selskabets brev af 23. november 2006, at IT- og 
Telestyrelsen ikke ses at have påvist, hvorfor TDC s forudsætninger er 
ukorrekte eller vil lede til et forkert resultat, ligesom TDC bemærker, at 
ændringen af WACC en ikke vil betyde ændringer af TDC s priser.   

Lovgrundlag 
I henhold til § 76, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005 om kon-
kurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer (telelo-
ven), kan IT- og Telestyrelsen behandle sager om overholdelse af telelovens 
afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af 
en klage.  

IT- og Telestyrelsen har med hjemmel i telelovens § 84a gennemført mar-
kedsundersøgelser på marked 1-17 med henblik på at træffe afgørelser på de 
respektive markeder.   

IT- og Telestyrelsen har medfør af §§ 51 og 84d i teleloven truffet afgørelse 
på engrosmarked for fastnetaccess (marked 8), engrosmarked for fastnetter-
minering (marked 9), engrosmarked for ubundtet adgang (marked 11), en-
grosmarked for bredbåndstilslutninger (marked 12), engrosmarkedet for ter-
minerende segmenter af faste kredsløb (marked 13), engrosmarked for mobil-
terminering (marked 16) og engrosmarked for internationale roamingtjenester 
(marked 17), hvor TDC på alle markeder er udpeget som udbyder med stærk 
markedsposition. Som følge af den stærke markedsposition er TDC, med 
hjemmel i telelovens § 51, pålagt en række forpligtelser.  

På marked 8, 9, 11, 12 og 13 er TDC pålagt en forpligtelse om priskontrol ef-
ter historiske omkostningers metode (HO-metoden), jf. telelovens § 51, stk. 
3, nr. 5, jf. § 51f, stk. 5, nr. 1.  

HO-metoden er beskrevet i telelovens § 51f, stk. 7, som ændret ved lov nr. 
1427 af 21 december 2005:  
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Stk. 7. Ved anvendelse af den i stk. 5, nr. 1, nævnte prisfastsæt-
telsesmetode [HO-metoden] kan den samlede pris for et samtra-
fikprodukt maksimalt udgøre en forholdsmæssig andel af om-
kostninger på den del af nettet, der anvendes til at gennemføre 
samtrafikken, samt de ekstra omkostninger ved at gennemføre 
samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investere-
de kapital, jf. § 51f, stk. 3.

  

Kravet om en rimelig forrentning af den investerede kapital er uddybet i § 
51, stk. 3:  

IT- og Telestyrelsen skal ved opstilling af krav, jf. stk. 1, tage 
hensyn til partens investeringer og lade parten få en rimelig 
forrentning af den relevante investerede kapital under hensyn til 
de risici, der er forbundet hermed.

  

Det følger af bemærkningerne til § 6 i lov nr. 1427 af 21. december 2005,  
som er den gældende bestemmelse i telelovens § 51, stk. 7, om fastsættelse 
af den anvendte forrentningssats:  

Den anvendte forrentningssats fastlægges af IT- og Telestyrel-
sen ud fra WACC-metoden. Det er almindelig praksis hos andre 
teleregulatorer i EU og hos regulatorer af forsyningsvirksom-
heder i Danmark at anvende WACC-metoden.

   

IT- og Telestyrelsens vurdering 
WACC en beregnes ved hjælp af følgende formel:  
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Hvor:   

E  = Graden af fremmed kapital 
D  = Graden af egenkapital 
rE  = Forrentningen af egenkapitalen 
rD = Forrentningen af fremmedkapitalen 

c  = Den effektive skattesats  

Forrentningen af egenkapitalen beregnes ved hjælp af den såkaldte Capital 
Asset Pricing Model (CAPM):  

gearetfMfE rrrR

 

Hvor:    

rf  = den risikofri rente 
rM-rf = markedsrisikopræmien 
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Forrentningen af fremmedkapitalen beregnes som den risikofri rente med 
tillæg af kreditpræmien:  

kopræmienkreditrisirr fD

   

TDC har beregnet WACC en under følgende forudsætninger:  

D = 0,5 
E = 0,5 
Kreditpræmien = 1,5 pct. 

c = 28 pct. 
ßugearet = 0,8 
Markedsrisikopræmien (rM-rf) = 4 pct. 
Den risikofri rente (rf) = 3,73 pct.  

Den af TDC anvendte markedsrisikopræmien er baseret på anbefalinger fra 
en førende investeringsbank.  

Den af TDC anvendte risikofri rente (rf) er beregnet som den gennemsnitli-
ge 10-årige nulkuponrente baseret danske statsobligationer i perioden maj 
2004 til maj 2006.  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC s forudsætninger om hhv. 
kapitalens sammensætning, kreditpræmien, skattesatsen og den ugearede 
beta er korrekte.  

Med hensyn til den risikofri rente er IT- og Telestyrelsen enig med TDC i, 
at udgangspunktet for at estimere den risikofri rente er den gennemsnitlige 
10-årige nulkuponrente baseret på danske statsobligationer.  

Det er imidlertid IT- og Telestyrelsens vurdering, at der ved estimeringen af 
den risikofri rente som udgangspunkt skal anvendes samme periode, som de 
øvrige omkostninger i forbindelse med omkostningsdokumentationen rela-
terer sig til. Det vil sige, at udgangspunktet er, at den risikofri rente skal ba-
seres på en estimeringsperiode, der, for omkostningsdokumentationen for 
2005, løber fra januar 2005 til og med december 2005. Denne estimerings-
periode giver en risikofri rente på 3,4 pct. for 2005.  

TDC har som argument for at anvende en toårig estimeringsperiode henvist 
til, at IT- og Telestyrelsen i forbindelse med drøftelserne af LRAIC-
modellen har ønsket en toårig estimeringsperiode.   

Priskontrol under anvendelse af HO-metoden adskiller sig imidlertid mar-
kant fra prisfastsættelse efter LRAIC-metoden.   
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En priskontrol baseret på HO-metoden betyder forenklet, at engrospriserne 
fastsættes på grundlag af udbyderens historiske omkostninger i et konkret 
regnskabsår inklusiv en rimelig forrentning af den investerede kapital.   

Ved priskontrol efter LRAIC-metoden tages der i modsætning til HO-
metoden ikke udgangspunkt i de eksisterende bagudrettede historiske om-
kostninger hos udbyderen, der er pålagt en forpligtelse om priskontrol, men 
derimod i hvad de fremadrettede omkostninger burde være i et optimalt dre-
vet net og selskab baseret på den nyeste teknologi.  

I den konkrete sag går TDC s påstand på den rente, der vedrører regnskabs-
året 2005, mens den rente, som indgår i WACC en fastsættes i relation til 
LRAIC-metoden vedrører året 2007.  

Forskellen i de to prisfastsættelsesmetode betyder, at argumenter, der kan 
bruges i forbindelse med LRAIC-metoden ikke nødvendigvis kan bruges i 
forbindelse med HO-metoden og omvendt. Dette fremgår også af det hø-
ringsnotat, som IT- og Telestyrelsen har udarbejdet i forbindelse med afgø-
relse om maksimalpriser for 2007 efter LRAIC-metoden.1  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at der er i overens-
stemmelse med prisfastsættelsesmetodernes grundlæggende formål at anven-
de forskellige estimeringsperioder i forbindelse med beregningen af den risi-
kofri rente.   

IT- og Telestyrelsen har, for at sikre en vis stabilitet i de omkostningsregule-
rede priser, vurderet, at det ved fastsættelsen af WACC en i relation til HO-
metoden konkret vil være hensigtsmæssigt at basere den risikofri rente på 
en længere estimeringsperiode end udgangspunktet på de 12 måneder. Sty-
relsens ønske om stabilitet i de regulerede priser kan, som TDC korrekt på-
peger, genfindes i forbindelse med arbejdet med LRAIC-metoden, jf. det 
ovenfor nævnte høringsnotat.   

Det er således i fuld overensstemmelse med IT- og Telestyrelsens generelle 
ønske om stabile priser, at styrelsen har anmodet TDC om at anvende en 
estimeringsperiode på 18 måneder, fra januar 2005 til og med juni 2006 
hvor omkostningsdokumentationen indsendes til IT- og Telestyrelsen. Den-
ne estimeringsperiode giver en risikofri rente på 3,5 pct.  

TDC har, som nævnt under sagsfremstillingen, pointeret overfor IT- og Te-
lestyrelsen, at en estimeringsperiode, som løber frem til og med juni 2006, 
gør det umuligt for TDC at aflevere en korrekt omkostningsdokumentation 
til tiden.  

IT- og Telestyrelsen har i lyset af TDC anbringender vurderet, at det vil væ-
re mest hensigtsmæssigt, såfremt estimeringsperioden i sager om historiske 
omkostninger baseres på omkostningerne i det relevante regnskabsår frem 
til afleveringen af omkostningsdokumentationen det følgende år. Det vil si-

                                                     

 

1 Høringsnotatet findes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: 
http://itst.dk/static/It%20og%20tele/Konkurrenceforhold%20og%20samtrafik/LRA
IC/M12/Hoeringsnotat.pdf

  

http://itst.dk/static/It%20og%20tele/Konkurrenceforhold%20og%20samtrafik/LRA
IC/M12/Hoeringsnotat.pdf
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ge, at i den konkrete sag fra januar 2005 til og med maj 2006, en estime-
ringsperiode på 17 måneder. Hermed sikres til en vis grad den ønskede sta-
bilitet i de regulerede priser samtidig med, at TDC bliver i stand til at levere 
en korrekt omkostningsdokumentation til tiden. Den gennemsnitlige risiko-
fri rente for perioden er 3,5 pct. I den konkrete sag påvirkes den gennem-
snitlige risikofri rente således ikke af at estimeringsperioden sænkes fra 18 
til 17 måneder.  

TDC har i deres beregning af WACC en anvendt en markedsrisikopræmie, 
rM-rf, på 4 pct. baseret på en ikke nærmere dokumenteret anbefaling fra en 
førende investeringsbank.  

IT- og Telestyrelsen har ved vurderingen af markedsrisikopræmiens størrelse 
blandt andet taget udgangspunkt i omfattende analyse af afkast på investerin-
ger i perioden 1900-2000.2 Analysen viser, at Danmark er et af de lande i 
verden, hvor markedsrisikopræmien, målt som det aritmetriske gennemsnit, 
er lavest. Målt i forhold til bonds3, er markedsrisikopræmien således 3,3 pct.  

Derudover fastsatte IT- og Telestyrelsen i 2002, i forbindelse med arbejdedet 
med LRAIC-modellen, markedsrisikopræmien til 3,75 pct. Denne fastsættel-
se var baseret på en række analyser af markedsrisikopræmien foretaget af 
blandt andet Andersen og Ernst & Young.4   

Endeligt har Energitilsynet anvendt en markedsrisikopræmie på 3,75 pct. i 
forbindelse med fastsættelse af forrentningssatser for 2005.5  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at der skal anvendes 
en markedsrisikopræmie på ikke over 3,75 pct.  

En korrektion af TDC s antagelser om den risikofri rente og markedsrisiko-
præmien betyder samlet set, at IT- og Telestyrelsen vurderer, at WACC en 
skal fastsættes til 8,5 pct. Det bemærkes i den forbindelse, at den i LRAIC-
sammenhæng fastsatte WACC i december 2005 for 2006 tillige udgjorde 8,5 
pct.   

WACC en er en principiel del af prisfastsættelse efter HO-metoden. Det er 
fastslået i bemærkningerne til lov nr. 1427 af 21 december 2005, at det er 
IT- og Telestyrelsen, som fastlægger WACC en. Det er således uden betyd-
ning, at den af TDC fastlagte WACC ikke adskiller sig væsentligt fra den af 
IT- og Telestyrelsen fastlagte WACC. IT- og Telestyrelsen har i den for-

                                                     

 

2 Dimson, Marsh and Staunton: Triumph of the Optimist: 101 Years of Global In-
vestment Returns . Princeton University Press 2002. 
3 Bonds defineres i undersøgelsen som long-term default-free government bonds . 
Den danske pendant hertil er 10-årige statsobligationer. 
4 Jf. side 28 i IT- og Telestyrelsens Rapport om hybridmodellen fra december 
2002. 
5 Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005: Indtægtsrammeregulering af natur-
gasdistributionsselskaberne  fastsættelsen af forrentningssatser for 2005 samt ud-
melding af indtægtsrammer for 2005.

 



        

IT- og Telestyrelsen  

Side 7/7   

bindelse ikke forholdt sig til TDC bemærkninger om, at ændringen af 
WACC en ikke vil medføre ændringer i TDC s priser.   

ooo0ooo   

IT- og Telestyrelsens afgørelse 
Med udgangspunkt i IT- og Telestyrelsens afgørelser på marked 8, 9, 11, 12 
og 13, hvori TDC er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter historiske 
omkostningers metode jf. § 51f i lov lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 
2005 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere æn-
dringer (teleloven) træffer IT- og Telestyrelsen i henhold til telelovens § 76, 
stk. 1, følgende    

AFGØRELSE:

  

Ved fastsættelsen af omkostningsgrundlaget for priserne på de produk-
ter og ydelser, som i medfør af IT- og Telestyrelsens afgørelser på 
marked 8, 9, 11, 12 og 13 er underlagt priskontrol efter historiske om-
kostningers metode, skal TDC for regnskabsåret 2005 anvende en for-
rentningssats på 8,5 pct.   

TDC har overfor IT- og Telestyrelsens oplyst, at en nedsættelse af 
WACC en ikke vil give anledning til ændrede priser. TDC anmodes om for 
god ordens skyld senest 15. januar 2007 at bekræfte at dette er tilfældet. Så-
fremt ændringen af WACC en resulterer i ændrede priser, skal dette ud-
møntes i nye standardtilbud senest 1. februar 2007.   

Klagevejledning 
Denne afgørelse kan i medfør af telelovens § 101, stk. 1, nr. 7, 
påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Teleklagenævnet, Bredgade 
43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald indgives skriftligt inden 4 
uger efter, at denne afgørelse er meddelt selskabet.  

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 
18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 
4.000 kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet 
vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat.     

Med venlig hilsen   

Frederik Geneser 
Fuldmægtig 


