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Executive Summary 
In recent years politicians, investors and companies all over the world have paid increasing 

attention to the renewable energy industry, where especially the wind energy sector has expanded 

significantly. The intensified focus aims to overcome the global climate changes. In light of this 

situation the Danish government has set out ambitious goals regarding a conversion to 100% 

sustainable energy in 2050. Today, Denmark is one of the leading nations within renewable energy 

with approx. 40% of its power production originating from wind energy. With the increasing 

investments in wind energy assets, it is considered essential to undertake correct valuation of wind 

farms. This study aims to research the valuation of wind farms still under development by 

examining the applicability of different valuation models. The research is based on a case study of 

the near-shore wind farm named Mejlflak. In order to obtain accurate valuations of wind farms still 

under development and due to their characteristics (long-term with a staged development phase), it 

is crucial to capture risk and value derived from project specific uncertainties, changing market 

conditions and managerial flexibility under the development phase in the applied valuation model. 

The study has deliberately separated valuation with and without the inclusion of debt financing for 

the purpose of enabling an unbiased evaluation of the investment decision.  

 

Four different valuation models have been examined in this thesis. The traditional DCF model has 

been applied to valuate the operational phase of the wind farm, however the DCF model appears 

insufficient to account for the risks and values derived from the development phase. The Expected 

Net Present Value (ENPV) model is considered widely applicable for valuation of staged projects 

and is able to account for project specific uncertainties in the development phase. In continuation 

hereof the Binomial Real Option Valuation (ROV) model is utilized to cater for both project specific 

uncertainties, changing market conditions, while adding value generated from managerial flexibility. 

The ROV model is therefore concluded to be the most appropriate valuation model under the 

examined circumstances. The study further concluded that debt financing provides the wind farm 

with an interest tax shield, which in return reduces tax payments and thus increases the value of 

the wind farm. For each of the valuation models a sensitivity analysis has been performed with the 

objective of uncovering the contribution of individual parameters on the project value. Electricity 

prices, net production, construction expenditures and financial gearing were identified in the 

sensitivity analysis as the most relevant parameters in determining the value of a wind farm. From 

a practical perspective the study supports the use of the ROV model on the basis that it accounts 

for managerial flexibility and changes in market conditions as oppose to the ENPV model.  
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1.  Introduktion 

1.1 Baggrund og motivation   
I løbet af det seneste årti har der på globalt plan været fokus på omstillingen fra sort til grøn energi. 

Årsagerne hertil skyldes geopolitiske begivenheder såsom globale klimaforandringer, CO2-udledning, 

oliekrisen i 70’erne samt EU’s fokus på et mere bæredygtigt energisystem. Eksempelvis vedtog EU i 

2008 20-20-20-pakken med det formål at reducere CO2-udledningen med 20% frem mod 2020, 

samt at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer (Quartz+Co, 2015: 4). I forlængelse heraf 

vedtog den danske regering energiaftalen ”Vores Energi” i marts 2012. Aftalen indeholder en række 

energipolitiske mål for Danmark, som stræber efter en fuldstændig omstilling til vedvarende energi i 

2050. Eksempelvis består et af de energipolitiske mål af, at halvdelen af det traditionelle elforbrug i 

Danmark dækkes af vindenergi i 2020 (Regeringen, 2011: 5).  

Disse forandringer har haft afgørende betydning for udviklingen af den danske energisektor. I løbet 

af de sidste årtier har Danmark formået at omstille sin energiforsyning til at være en af de 

grønneste og mest effektive i verden. I Danmark er vindenergi blevet anvendt siden 70’erne, og 

sidenhen er investeringer i vindenergi blevet væsentligt opskaleret. I perioden 1977-2000 blev der i 

Danmark opsat omkring 8.000 landvindmøller. Denne udvikling indenfor vindenergi tog yderligere 

fart, da Danmark begyndte at eksperimentere med udnyttelse af større vindressourcer og 

havvindmøller. I dag er Danmark førende indenfor vindenergi, hvor ca. 40% af elproduktionen i 

2014 var baseret på vindenergi (Quartz+Co, 2015: 7). Figur 1 illustrerer udviklingen af vindenergi 

kapacitet i Danmark fra maj 2009 til maj 2015. I perioden har der været en stigning på 55%, hvilket 

svarer til en årlig vækst (CAGR)1 på 7,6%.  

Ud fra et industrielt perspektiv har de danske energivirksomheder ligeledes udvist en stigende 

interesse for vindenergi, og udviklet sig til at være førende aktører på det europæiske marked. Det 

danske energiselskab DONG Energy var den tredje største projektudvikler af vindmølleparker med 

14% markedsandel målt på installeret MW i 2014. Den danske entreprenørvirksomhed Bladt 

Industries var i 2014 markedsleder i Europa med 43,7% markedsandel indenfor fundamenter til 

vindmølleparker. Herudover var det danske MHI Vestas blandt de førende producenter af 

vindmølleturbiner i Europa med en markedsandel på 9,5% i 2014 (EWEA, 2015: 6-7). 

                                                
1 Compound Annual Growth Rate (CAGR) = !"#$%æ!"#

!"#$"%æ!"#
( !
!"#!$!å!) − 1 
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Udover den politiske og industrielle interesse for vedvarende energi har investorerne på globalt plan 

de seneste år udvist en stigende interesse for investeringer i vedvarende energi. Særligt, er 

industrien for vindenergi ekspanderet, hvor 2014 på globalt plan var et rekord år for installeret 

kapacitet på i alt 51 GW fra 35 GW i 2013. Vindenergi er blevet eksponeret overfor stigende 

interesse fra investorerne, og på markedet forventes det, at der i de kommende årtier vil være 

forøgede investeringer i vindenergiaktiver (Deloitte, 2015b: 3-4). 

FIGUR 1 - UDVIKLING I VINDENERGI KAPACITET 

 
Ki lde: Danmarks Vindmølleforening (2015) 

Set i lyset af den stigende interesse for vindenergi fra flere perspektiver; politisk, investorers og 

industrielt er det væsentligt for alle parter at foretage korrekt prisfastsættelse af vindmølleparker, 

da det vurderes at være afgørende for investeringsbeslutningen. Værdiansættelse af 

vindenergiprojekter under udvikling afviger fra traditionel værdiansættelse af eksempelvis en 

virksomhed. Dette skyldes, at vindmølleparker gennemgår en længerevarende, faseopdelt 

udviklingsproces før aktivet realiseres til elproduktion. Undervejs i udviklingsprocessen kan der 

opstå eksterne såvel som interne hændelser, som fører til forkastelse af projektet. Dette kan enten 

være på grund af, at projektet ikke længere er rentabelt eller skyldes andre årsager, som medfører, 

at projektet ikke kan/må fortsætte. De pågældende valg undervejs i processen benævnes strategisk 

fleksibilitet, og skal for en korrekt prisfastsættelse inkluderes i vindmølleparkens værdien. Teoretisk 

set kan en værdiansættelse af en vindmøllepark under udvikling foretages ud fra flere forskellige 

værdiansættelsesmodeller. Hertil er det interessant at undersøge, hvilken værdiansættelsesmodel, 

som er mest velegnet til at værdiansætte en vindmøllepark under udvikling.  
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1.2 Problemformulering  
På baggrund af ovenstående motivation vil denne afhandling undersøge, hvorledes havmølleparker 

under udvikling bør værdiansættes. Afhandlingen tager udgangspunkt i en værdiansættelse af en 

udvalgt case. Konkret vil afhandlingen undersøge følgende problemstilling:  

 

Hvordan bør havmølleparker under udvikling værdiansættes?  
- med udgangspunkt i en værdiansættelse af Mejlflak havmøllepark 

 

For at undersøge problemstillingen tilstrækkeligt, vil afhandlingen undersøge og besvare 

nedenstående delspørgsmål: 

• Hvorledes forløber den generelle udviklingsfase af havmølleparker? 

• Hvad karakteriserer Mejlflak havmøllepark?  

• Hvilke eksterne faktorer har indflydelse på investering i havmølleparker? 

• Hvilke værdiansættelsesmodeller kan anvendes samt hvilken er mest velegnet?  

• Hvorledes påvirkes havmølleparkens værdi ved ændringer i relevante parametre? 

• Hvad er effekterne af gældsfinansiering? 

1.3 Målgruppe 
Omdrejningspunktet i afhandlingen er investering i havmølleparker under udvikling, hvorfor 

afhandlingens målgruppe består af flere forskellige aktører, som på normalvis er deltagende i disse 

investeringsbeslutninger. Dette omfatter både projektudviklere, investorer og andre involverede 

beslutningstagere, som oftest er repræsenteret ved virksomheders ledelse og bestyrelse. Derudover 

inkluderer målgruppen virksomheders analytikere og ledere, som bidrager med strategiske og 

finansielle analyser til investeringsbeslutningsprocessen. Afhandlingens formål er at bidrage med 

praktisk viden til værdiansættelse af havmølleparker, som skal kunne bistå beslutninger 

omhandlende investeringer i havmølleparker. Ydermere er afhandlingen relevant for andre 

studerende og akademikere, som ønsker kendskab til værdiansættelse af havmølleparker. 

Afhandlingens målgruppe forventes ud fra ovenstående grunde at have en finansiel forståelse med 

et vis kendskab til finansiel værdiansættelse samt de underliggende forudsætninger.     

1.4 Struktur 
Afhandlingens struktur er illustreret og fremgår af figur 2. I første del af afhandlingen gennemgås 

forskellige elementer relateret til udvikling af havmølleparker i Danmark. Her introduceres et 
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casestudie af havmølleparken Mejlflak, som afhandlingen vil blive baseret på. Herudover vil der 

foreligge en generel beskrivelse af de væsentligste udviklingsfaser en havmøllepark gennemgår, 

samt en omverdensanalyse af eksterne faktorer, som påvirker markedet for vindenergi og 

investering i havmølleparker. Formålet med gennemgangen af kapitel 2 er at opnå tilstrækkelig 

viden og kendskab til at danne realistiske forudsætninger i værdiansættelsen. Dette er efterfulgt af 

kapitel 3, der beskriver de eksisterende teorier indenfor værdiansættelse, og som danner 

referencerammen for afhandlingens analyser. Den faktiske værdiansættelse af Mejlflak finder sted i 

kapitel 4, hvor de underliggende parametre vil blive gennemgået og estimeret. Værdiansættelsen 

suppleres med følsomhedsanalyser ud fra relevante parametre. I kapitel 5 bliver gældsfinansiering 

og effekterne heraf inkluderet i hver af de anvendte værdiansættelsesmodeller. Derudover foretages 

en scenarieanalyse af de væsentligste parametre i værdiansættelsen. Afslutningsvis opsummeres 

analysens konklusioner og afhandlingen perspektiveres til andre relevante sammenhænge. 

 

FIGUR 2 – AFHANDLINGENS STRUKTUR 

 
 
Ki lde: Egen t i lv irkning 
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1.5 Metode 
Følgende afsnit vil gennemgå og beskrive de metodiske overvejelser, som ligger til grund for denne 

afhandling. Derudover vil dette afsnit diskutere de anvendte fremgangsmåder til dataindsamling, der 

danner grundlaget for afhandlingens analyser og konklusioner. Den primære og relevante litteratur 

anvendt til de metodiske overvejelser er fra Ib Andersen (2009), som tager udgangspunkt i et 

erhvervsøkonomisk synspunkt og samfundsvidenskabelige metoder.  

1.5.1 Metodevalg  
Der findes to metodiske tilgange, når hensigten er at drage videnskabelige konklusioner om 

samfundet og organisationer; den deduktive og den induktive fremgangsmåde (I. Andersen, 2009: 

35). Der er tale om den deduktive fremgangsmåde, når der tages udgangspunkt i generelle teorier 

for at drage konklusioner om enkelte hændelser. Modsat den deduktive fremgangsmåde tager den 

induktive fremgangsmåde udgangspunkt i empirien for at drage generel viden om teorien. I praksis 

er det ofte vanskeligt at adskille de to metodemæssige fremgangsmåder, da valget af metode er 

situationsbetinget og afhænger af afhandlingens formål, problemformulering og genstandsfeltet (I. 

Andersen, 2009: 36). Denne afhandling vil værdiansætte en udvalgt havmøllepark med 

udgangspunktet i eksisterende teorier om værdiansættelse, hvorfor der kan argumenteres for den 

deduktive fremgangsmåde. Udarbejdelsen af værdiansættelsesmodellen og brugen af casestudie 

kan ligeledes anvendes til værdiansættelse af andre havmøllepark, hvilket taler for den induktive 

fremgangsmetode. Afhandlingen vil derfor bære præg af en fremgangsmåde, som både er deduktiv 

og induktiv.  

1.5.2 Undersøgelsesdesign  
Den måde forfattere vælger at undersøge en problemstilling på kaldes undersøgelsesdesign, som 

bestemmes af den kombination af data, som benyttes ved indsamling, analyse og tolkning af data. 

Der findes tre primære typer af undersøgelsesdesign: statiske studier, dynamiske studier og 

casestudier (I. Andersen, 2009: 114). Denne afhandling baseres på en kombination af flere former 

for data. Afhandlingens undersøgelse bygger på et casestudie af Mejlflak havmøllepark, eksisterende 

datakilder (sekundærdata) samt selvindsamlede data (primærdata). Dette valg af 

undersøgelsesdesign skal sikre at give dokumentation så utvetydigt som muligt med henblik på 

besvarelse af afhandlingens problemstilling (I. Andersen, 2009: 49). Følgende vil kort gennemgå 

casestudiet, som er det primære undersøgelsesdesign i afhandlingen.  
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Casestudie 
Et casestudie er en empirisk undersøgelse, som karakteriseres ved følgende (Yin, 2002):  

• Belyser et fænomen inden for det virkelige livs rammer!
• Grænserne mellem fænomenet og den sammenhæng, hvori det indgår, ikke er indlysende!
• Mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af fænomenet !

!
Casestudier kan tage form som enten single casestudie eller adskillige casestudier. Afhandlingen 

tager udgangspunkt i den specifikke havmøllepark Mejlflak, hvorfor der anvendes et single 

casestudie. Ifølge Yin (2002) er det muligt at generalisere ud fra casestudier under forudsætning af 

en god casebeskrivelse og ud fra en induktiv måde udleder generel viden. Casestudie som 

undersøgelsesmetode har af mange forskere ikke været anset som værende videnskabeligt, 

hvorimod Andersen (2009) mener, at casestudier til samfundsvidenskabelige undersøgelser er 

uundværlige. Afhandlingens anvendelse af casestudie er med henblik på at belyse værdiansættelse 

af havmølleparker under udvikling ved brug af en havmøllepark fra det virkelige livs rammer. 

Herudover forsøger afhandlingen ved hjælp af casestudiet og anvendelsen af forskellige 

informationskilder at udlede en overordnet model til værdiansættelse af projekter med lignende 

karakteristika.   

1.5.3 Dataindsamling 
Afhandlingens analyser er baseret på kvantitativ og kvalitativ data, som har karakter af både primær 

og sekundær type. Primærdata er per definition data, som er indsamlet (I. Andersen, 2009: 152). 

Analysens primære kvantitative og kvalitative data er indsamlet igennem personlige interviews, 

telefoninterviews samt mailkorrespondancer med forskellige aktører og fagfolk indenfor 

vindindustrien. Tabel 1 illustrerer en oversigt over de interviews og korrespondancer, der er 

foretaget i forbindelse med afhandlingens dataindsamling. Metoderne anvendt til indsamlingen af 

primærdata giver anledning til stimulidata, idet stimulidata generes i situationer, hvor 

interviewpersonen bliver udsat for et eller flere interviewspørgsmål (I. Andersen, 2009: 151). 

Sekundærdata anvendt i afhandlingen består ligeledes af kvantitative som kvalitative data, og 

defineres som datamateriale indsamlet af eksterne parter. Sekundær datamateriale anvendt i 

afhandlingen inkluderer udgivelser og artikler fra pålidelige kilder såsom: Nationalbanken, Deloitte, 

Energistyrelsen, Energinet.dk, NIRAS, Danmarks Vindmølleforening med flere. Primær og 

sekundærdata anvendes med henblik på at øge validiteten af estimaterne brugt i afhandlingens 

analyser. Dette sikres ved kildekritik og sammenligning af forskellige kilder. Nedenfor gennemgås 

kort dataindsamlingsteknikkerne.  
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Delvist strukturerede interview  
Til indsamling af primærdata er der som nævnt blevet foretaget både personlige og 

telefoninterviews med aktører indenfor vindindustrien. Interviewpersonerne er særligt udvalgt med 

fokus på deres rolle i forhold til investering i havmølleparker, hvorfor der både er interviewet 

investorer (PKA AIP) og projektudviklere (European Energy og DONG Energy). Det delvist 

strukturerede interview er den anvendte interviewform, hvor vi som interviewer har haft en vis 

teoretisk og praktisk viden om havmølleparker før afholdelse af interviews (I. Andersen, 2009: 169). 

Ved disse interviews har der været et ønske om at få belyst en række forhold, hvorfor der har 

været udarbejdet interviewguides som tjekliste. Med det sagt har vi som interviewer været åbne 

overfor nye synsvinkler og informationer, som de interviewede informerede omkring. Derudover er 

der foregået adskillige mailkorrespondancer med relevante professionelle aktører indenfor 

vindindustrien. 
 

TABEL 1 - OVERSIGT OVER INTERVIEWS OG KORRESPONDANCER 

Interviewform Virksomhed Rolle 

Personligt Projektudvikling indenfor vindenergi

Telefoninterview Projektudvikling indenfor vindenergi

Telefoninterview Investeringsfond for pensionskasse

Mailkorrespondance Ingeniørbaseret konsulentvirksomhed

Mailkorrespondance Konsulentvirksomhed med fokus på energiprojekter

Mailkorrespondance En styrelse under Klima-, Energi- og 
Bygningsministeriet

Mailkorrespondance Energiselskab og majoritetsejer af Mejlflak

Mailkorrespondance En del af det konsortium, som ejer Mejlflak

 
 

Ki lde: Egen t i lv irkning 

Registerdata og forskningsdata 
Sekundærdata anvendt i afhandlingens analyser kategoriseres som både register- og 

forskningsdata. Registerdata defineres som data indsamlet i forbindelse med registrering og styring, 

hvor forskningsdata er data indsamlet af forskere (I. Andersen, 2009: 159). Registerdata anvendt i 

afhandling udgør blandt andet historiske elpriser, statsobligationsrenter, fremskrivninger af elpriser 
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med videre. Data er hentet fra forskellige databaser såsom Energinet.dk’s database, Danmarks 

Statistikbank, Datastream og Bloomberg. Forskningsdata anvendt stammer primært fra Aswath 

Damodaran, professor på NYU Stern i New York, som forsker indenfor corporate finance.  

1.6 Litteraturgennemgang 
Litteraturen anvendt i afhandlingens teoretiske afsnit kan opdeles i praktisk og teoretisk litteratur. 

De primære akademikere indenfor den praktiske litteratur er Copeland & Antikarov (2003), Mun 

(2002) og Willigers & Hansen (2008). Disse argumenterer i høj grad for brugen af realoptioner og 

Expected Net Present Value modellen (ENPV) i praksis samt angiver tilhørende eksempler i 

industrien. Til den teoretiske litteratur er de primære anvendte teoretikere Brealey et al. (2014), 

Koller et al. (2010), Petersen & Plenborg (2012), Hull (2000) og Trigeorgis (1996). Disse har 

bidraget med forståelsen af de respektive værdiansættelsesmodeller og de bagvedliggende 

forudsætninger.  

1.7 Afgrænsning 
Dette afsnit vil beskrive de afgrænsninger, som har været nødvendige at foretage i afhandlingen. 

Afgrænsningerne er foretaget for at opnå en tilstrækkelig dybde og relevans i problemstillingens 

konklusioner.  

 

Havmølleparker under udvikling 
Set i lyset af projektudviklerens option for enten at fortsætte eller forkaste udviklingen af en 

havmøllepark, afgrænses afhandlingen til udelukkende at fokusere på havmølleparker under 

udvikling og den tilhørende sandsynlighed for konstruktion. Sandsynligheden for konstruktion 

påvirkes af adskillige faktorer, hvorfor det begrænses til usikkerheden forbundet med det 

underliggende aktiv samt sandsynligheden for projektudviklerens fortsættelse af projektet. 

Afhandlingen vil derfor ikke inkludere eventuelle nedtagningsomkostninger i forbindelse med 

projektet eller geninvesteringer til at forlænge havmølleparkens levetid, hvilket principielt kan 

betragtes som en yderligere realoption. Med andre ord vil afhandlingen kun fokusere på 

udviklingsfasen og de operationelle aktiviteter i parkens forventede levetid. Ydermere afgrænses 

afhandlingen til at fokusere på havmølleparker ved åben dør proceduren. Dette skyldes, at 

sandsynligheden for konstruktion under statsligt udbud er tilnærmelsesvis 100%, og der ikke er den 
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samme sikkerhed forbundet med projekter ved åben dør.2 Forskellen mellem de to procedurer 

uddybes i afsnit 2.1.1. 

 
Kystnære møller 
Havmølleparken Mejlflak tilhører kategorien kystnære møller, hvis placering er op til 20 kilometer 

fra kysten. Afhandlingen afgrænses derfor til kystnære havmølleparker, hvor der er væsentlige 

forskelle til sammenligning med vindmølleparker på land. Følgeligt vil de anvendte forudsætninger i 

afhandlingens analyser og konklusioner ikke kunne generaliseres og anvendes på andre typer af 

vindmølleparker uden revurdering af værdiansættelsesmodellernes forudsætninger.     

 

Tekniske estimater 
Værdiansættelsen af en havmøllepark under udvikling kræver en teknisk vurdering af flere 

forskellige parametre eksempelvis vindforhold, fuldlasttimer, nettab med flere. Da det vurderes at 

være udenfor afhandlingens fokusområde at beregne tekniske estimater baseres disse på data 

indsamlet fra eksterne kilder såsom interviews og mailkorrespondancer med professionelle aktører 

indenfor vindindustrien, samt rapporter om havmølleparker. 

 

Skæringsdato 
Denne afhandling tager udgangspunkt i Mejlflak havmøllepark som case. Det vurderes, at 

afhandlingen får en højere værdiskabelse og relevans ved at undersøge investeringer i 

havmølleparker under de nuværende forhold og omstændigheder. Alternativt, skulle afhandlingen 

tage udgangspunkt i forhold, som var gældende tilbage i 2010, hvor Mejlflak som investeringscase 

blev igangsat. Set i lyset af aktualitet vil afhandlingen tage udgangspunkt i den 30. juni 2015 som 

skæringsdato, og dataindsamlingen inkluderer således kun data før denne skæringsdato.   

 

Geografisk fokus 
Både udvikling og drift af havmølleparker varierer fra land til land, hvilket skyldes forskelle i 

lovmæssige forhold samt tilskudsordninger. Eksempelvis er der forskelle i tilskudsordningerne i 

Danmark, Sverige og Norge (Deloitte, 2015a: 15). Afhandlingen vil udelukkende undersøge og 

forholde sig til det danske marked for havmølleparker, hvorfor de underliggende forudsætninger 

anvendt i analyserne ikke kan generaliseres og anvendes på havmølleparker udviklet og opført i 

andre lande end Danmark.   

 

                                                
2 Til forskel fra statsligt udbudte projekter initieres projekter ved åben dør af private projektudviklere 
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Værdiansættelsesmodeller 
En havmøllepark under udvikling kan anses for at være en række optioner, da ledelsen reelt 

besidder option til enten at forsætte eller forkaste udviklingen af havmølleparken. Med denne 

fleksibilitet er det ikke tilstrækkeligt at anvende en traditionel DCF model til at fastsætte værdien af 

havmølleparken under udvikling, hvorfor der suppleres med Expected Net Present Value model 

(ENPV) og realoptionsmodellen (ROV). Dog anvendes en traditionel DCF model til værdiansættelse 

af havmølleparkens operationelle fase. Indenfor realoptioner findes forskellige teorier, heriblandt 

den anerkendte Black Scholes og binomialmodellen. Afhandlingens analyse afgrænses til brug af 

binomialmodellen, da denne i praksis er mere velegnet til realoptioner end Black Scholes. Dette 

argumenteres med realoptioners karaktertræk, hvor det nærmere er reglen end undtagelsen at 

foretage en tidligere udnyttelse af optionen (Damodaran, 2012: 20). Dette vil blive uddybet 

yderligere i afsnit 3.2.1.   



 

11 

2. Udvikling af havmølleparker i Danmark 
Følgende kapitel vil introducere udvikling af havmølleparker. I afsnit 2.1 vil udviklingsfaserne af en 

havmøllepark blive identificeret og beskrevet. Dette er efterfulgt af en introduktion til Mejlflak 

havmøllepark, som afhandlingens analyser vil tage udgangspunkt i. Slutteligt bliver kapitlet afrundet 

med en omverdensanalyse af eksterne faktorer, som har indflydelse på investering i 

havmølleparker.  

2.1 Havmølleparkers udviklingsfaser 
Følgende afsnit beskriver de forskellige faser en projektudvikler gennemgår i forbindelse med 

udviklingen af en havmøllepark. Her vil de væsentligste faktorer blive beskrevet for at danne et 

overblik til brug i senere analyser. Figur 3 viser en projektcyklus for vindmølleparker, som opdeles i 

fire overordnede faser. I det følgende vil faserne kort blive introduceret.   
 

FIGUR 3 – PROJEKTCYKLUS FOR VINDMØLLERPARKER 

 
Ki lde: Deloitte (2015) 

Projektudviklingsfasen omhandler etablering af vindmølleparkens layout, som baseres på 

miljøundersøgelser, geotekniske studier samt vindstudier. Det må antages, at projektudvikleren 

forud for projektudviklingsfasen har gennemgået en proces, hvor der er foretaget undersøgelser af 

eksempelvis vind- og jordbundsforhold, til beslutning af geografisk placering. Grundet afhandlingens 

fokus på udviklingsfasen, vil den forudgående fase ikke blive behandlet yderligere. I 

projektudviklingsfasen skal der ligeledes opnås de nødvendige myndighedstilladelser og rettigheder. 
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Enkelte elementer fra figur 3 vedrører kun onshore vindmølleparker heriblandt grundejeraftaler, 

som ikke finder sted, når der er tale om havmølleparker. Under modningsfasen sikres det optimale 

design af vindmølleparken og indkøbskontrakter indgås med underleverandører af komponenter til 

vindmølleparken. Ligeledes opdateres de finansielle modeller på baggrund af indsigt i produktion, 

CAPEX 3 samt OPEX 4 , med det formål at opnå finansiel support fra investorer og eventuelle 

långivere. Efter opnåelse af Final Investment Decision (FID) påbegynder konstruktionsfasen, som 

tidsmæssigt blandt andet afhænger af parkens størrelse og placering på havet. Dette er efterfulgt af 

20-30 års operationel aktivitet (Deloitte, 2015a: 5). Der er generelt stor usikkerhed forbundet med 

hele udviklingsfasen, hvor både eksterne og interne faktorer, som eksempelvis udviklingen i 

elpriserne og ændringer i opførelsesomkostningerne, kan medvirke til afbrydelse af projektet. Ved 

afbrydelse af projektet vil investorer lide tab i form af tid og økonomiske midler anvendt til 

udviklingen, der betragtes som sunk cost. 
 

FIGUR 4 – UDVIKLINGSFASER AF HAVMØLLEPARKER 

 
 

Ki lde: Interview med European Energy 

Figur 3 giver et generelt overblik over faktorer og elementer, der skal tages højde for ved udvikling 

af vindmølleparker, hvorimod figur 4 specificerer de væsentligste milepæle, som skal opnås på 

forskellige tidspunkter i udviklingsfasen. Afhandlingen vil efterfølgende blive baseret på figur 4 til 

analyser og refererer til denne som havmølleparkers udviklingsfaser. Det tidsmæssige aspekt af 

hver fase afhænger af havmølleparkens karakteristika samt eksterne forhold, hvorfor det vil variere 

fra park til park.  

2.1.1 Forundersøgelse/VVM-undersøgelse 
I Danmark er det Energistyrelsen, som har ansvaret for planlægning og opstilling af vindmøller på 

havet. Derudover er Energistyrelsen den myndighed, som giver de forskellige tilladelser til opførelse 

                                                
3 CAPEX: Capital Expenditures (anlægsinvesteringer)  
4 OPEX: Operationel Expenditures (driftsomkostninger) 
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af havmølleparker, enten igennem udbud eller åben dør. Ved et projekt under udbud er der tale om 

et statsligt udbud af havmølleparker, som skal opføres i et prædefineret område til en bestemt 

størrelse. For en havmøllepark ved åben dør er det projektudvikleren selv, som ønsker at opføre en 

havmøllepark på en selvvalgt placering. Den væsentligste forskel er afregningen, hvor 

havmølleparker under åben dør støttes som landmøller og havmølleparker under statsligt udbud 

subsidieres med en fast afregningspris, som bestemmes i forbindelse med udbuddet 

(Energistyrelsen, a, "Afregning og tilskud til vindmøller"), hvilket vil blive uddybet i afsnit 2.3.1. Som 

det fremgår af figur 4 består første udviklingsfase af forundersøgelser på havet samt en VVM-

undersøgelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet). Før projektudvikleren påbegynder disse 

undersøgelser, skal der opnås en forundersøgelsestilladelse hos Energistyrelsen. Denne tilladelse 

gives typisk for ét år, hvorefter der skal fremsendes en rapport af VVM-undersøgelsens resultater til 

Energistyrelsen (Energistyrelsen, c, "Godkendelse af havmølleparker"). Ved statsligt udbud er der i 

de fleste tilfælde gennemført forundersøgelser på havet af Energistyrelsen, og vinderen af udbuddet 

vil blive pålagt en bod, hvis ikke parken bliver konstrueret (Telefoninterview med Energistyrelsen). 

Med andre ord er der minimal sandsynlighed for, at et projekt ved udbud ikke bliver konstrueret, 

hvilket ikke er tilfældet for projekter ved åben dør.  

2.1.2 Etableringstilladelse & kontraktforhandlinger 
Anden fase er betinget af, at for- og VVM-undersøgelsens resultater bliver godkendt af 

Energistyrelsen. Herefter skal projektudvikleren i anden fase vurdere, hvorvidt der skal ansøges om 

en etableringstilladelse samt færdiggøre kontraktforhandlinger med underleverandørerne. 

Kontraktforhandlingerne påbegyndes allerede ved modtagelse af for- og VVM-undersøgelsens 

tilladelse, da det er en længerevarende proces (Interview med European Energy). Derudover 

gælder der særlige regler ved projekter under åben dør proceduren, hvor der stilles krav om, at 

20% af parken skal udbydes til lokalt ejerskab jævnfør VE-lovens §§ 13-17. Alt afhængig af 

kontraktforhandlingernes udfald er der sandsynlighed for, at business casen ikke er tilstrækkelig 

attraktiv i forhold til afkastkravet, hvorfor projektudvikleren kan vælge ikke at ansøge om 

etableringstilladelse, og dermed forkaste projektet.  

2.1.3 Final Investment Decision (FID)  
Final Investment Decision er gaten lige inden konstruktionen påbegynder. Til forskel fra de øvrige 

beskrevet faser, som er karakteriseret ved længere processer, betragtes FID som en gate, hvor en 

endelig investeringsbeslutning træffes. FID benævnes ”gate” i modsætning til de øvrige faser, da en 

beslutning ved FID principielt betyder ”point of no return”. Forud for FID gaten ligger benarbejdet og 
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alle de nødvendige analyser for at træffe investeringsbeslutningen. Derfor må det antages, at selve 

FID gaten nærmere er en formalitet end en proces, hvor der skal analyseres og indhentes accept 

fra forskellige beslutningstagere. Med andre ord betyder det, at så snart et projekt opnår FID, 

igangsættes konstruktionsfasen herefter straks (Interview med European Energy). 

2.1.4 Konstruktion 
Slutteligt foretages konstruktionen inden havmølleparken kan igangsættes operationelt. Denne fase 

er den mest omkostningsfulde, hvor alle byggeelementer af en havmøllepark bliver indkøbt og 

anvendt til at konstruere havmølleparken. I denne fase er det højst usandsynligt, at projektudvikleren 

forkaster projektet, da alle væsentlige faser forud for konstruktionen er godkendt. Desuden er der 

en høj sunk cost tilknyttet ved forkastelse af projektet under konstruktionen. Omkostningsniveauet 

for konstruktionen varierer fra park til park, og afhænger af forskellige faktorer. Niveauet er positivt 

korreleret med havdybden samt afstanden til kysten (Deloitte, 2015a: 8). Efter konstruktionsfasen 

følger de operationelle aktiviteter for havmølleparken, hvoraf parken begynder at producere strøm. 

Den operationelle fase antages at vare omkring 20-30 år (Deloitte, 2015a: 5), hvor der typisk fra 

starten vil være indgået en service- og vedligeholdelseskontrakt på 15 år med vindmølleproducenter 

såsom Vestas og Siemens (Interview med European Energy). 

2.2 Casestudie: Mejlflak havmøllepark 
Som nævnt i afsnit 1.4 baseres værdiansættelsen på den endnu ikke opførte havmøllepark Mejlflak, 

som skal placeres ved Aarhus Bugt. For at kunne estimere værdien af en havmøllepark med  

samme karakteristika som Mejlflak, er det nødvendigt at redegøre for disse karakteristika. Følgende 

afsnit vil: 

1. Beskrive de hidtidige og fremtidige tidshorisonter i udviklingen af Mejlflak 

2. Beskrive Mejlflaks forventede kapacitet  

3. Give en beskrivelse af majoritetsejeren NRGi 

2.2.1 Udviklingen af Mejlflak havmøllepark 
Udviklingsselskabet Havvind Aarhus Bugt A/S (HÅB) blev etableret i november 2010. Selskabet står 

bag udviklingen og etableringen af havmølleparken Mejlflak. I november 2010 indsendte HÅB en 

ansøgning til Energistyrelsen om tilladelse til forundersøgelser i området ved Mejlflak. Ansøgningen 

blev indgivet med henblik på at etablere en kystnær havmøllepark efter reglerne for den såkaldte 

åben dør procedure. HÅB er et konsortium med følgende ejerskab i henhold til seneste årsrapport 

(2014):  
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• Energiselskabet NRGi (70,45%) 

• Aura Energi (18,99%)  

• Vindmøllelaug Aarhus Bugt (8,21%)  

 

Siden hen er der sket ændringer i ejerskabet, da Aura Energi med 19% ejerskab i maj 2015 valgte at 

forlade projektet. Derudover blev det meldt ud, at NRGi har 75% ejerskab af HÅB (Christensen, 

2015). Figur 5 illustrerer det hidtidige tidsforløb af Mejlflak havmøllepark, som herefter vil blive 

beskrevet yderligere.  
 

FIGUR 5 - TIDSLINJE OVER MEJLFLAK HAVMØLLEPARK 

 
 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

Den 1. juni 2011, seks måneder efter ansøgningen, tildelte Energistyrelsen tilladelse til for- og VVM-

undersøgelse i området ved Mejlflak (Energistyrelsen, b, "Eksisterende parker og aktuelle 

projekter"). I samarbejde med Rambøll foretog HÅB forundersøgelserne og en VVM rapport blev 

indleveret til Energistyrelsen den 30. juli 2012, omkring et år efter tilladelsen blev udstedt (Rambøll, 

2012). To år efter indleveringen af VVM rapporten godkendte Energistyrelsen den 28. juli 2014 de 

foretagne undersøgelser under visse forudsætninger. Forudsætningerne indebar, at projektet 

maksimalt måtte omfatte 20 havvindmøller med en tophøjde på 150 meter. Derudover var 

godkendelsen givet på den betingelse, at vindmøllerne mindst skulle placeres 4 km fra kysten. 

Godkendelsen var ikke ensbetydende med, at Energistyrelsen havde taget stilling til etableringen af 

projektet, hvilket først ville være tilfældet ved en endelig godkendt etableringstilladelse (Rambøll, 

2012). Sideløbende med forundersøgelserne begyndte HÅB at forhandle om en totalentreprise med 

tre forskellige havmølleleverandører. I september 2014, to måneder efter godkendelsen af de 

forskellige forundersøgelser, havde HÅB og Siemens Wind Power (herefter Siemens) forhandlet 
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størstedelen af en aftale på plads. Aftalen indeholdte levering, opsætning og service af Mejlflak 

havmøllepark. HÅB og Siemens forventede at have færdigforhandlet totalentreprisen i starten af 

2015 (Andersen, 2014), som skulle sikre at havmøllerne ville være nettilsluttet og idriftsat i 2017 

(Nymark, 2014).  

 

Energistyrelsen skal i henhold til loven fastsætte en frist for HÅB om at indgive en ansøgning om 

etableringstilladelse, hvilket ikke var gjort i juni 2015. Ifølge Eva Ryberg, bestyrelsesformanden for 

NRGi, er projektet sat på standby (maj 2015). Det skyldes, at NRGi venter på at Energistyrelsen 

tager stilling til, hvorvidt projektet kan komme under en forsøgsordning for kystnære møller og 

modtage en mere fordelagtig tilskudsordning (Christensen, 2015). Ifølge Energistyrelsen forventes 

det, at forsøgsordningen åbnes med ansøgningsfrist i efteråret 2015 (Mailkorrespondance med 

Energistyrelsen). Projektet kan rent økonomisk ikke hænge sammen uden denne forsøgsordning, da 

elpriserne er faldet betydeligt siden projektet blev initieret. Af samme grund er færdiggørelse af 

forhandlinger med Siemens ligeledes blevet udskudt (Christensen, 2015). For at simplificere 

processen antages nettilslutning i år 2017 som planlagt fra begyndelsen. Ved en nettilslutning i år 

2017 har processen fra ansøgning om forundersøgelsestilladelse til, at havmøllerne igangsættes 

operationelt haft en varighed på omtrent 6 ½ år.  

2.2.2 Mejlflaks forventede kapacitet 
Godkendelsen af forundersøgelserne var som beskrevet betinget af, at projektet maksimalt 

omfattede 20 vindmøller med en tophøjde på 150 meter. Tophøjde betingelsen betyder, at der er en 

naturlig begrænsning for, hvilken type møller der kan vælges samt hvor mange MW disse kan 

producere. I forbindelse med kontraktforhandlingerne med Siemens udtalte Søren Egge Rasmussen, 

tidligere formand for NRGi, at parken ville bestå af 20 havmøller af 4 megawatt (MW) (Nymark, 

2014) svarende til en samlet kapacitet på 80 MW per time, når møllerne producerer for fuld kraft. 

2.2.3 Energiselskabet NRGi 
NRGi er et andelsselskab med omkring 200.000 andelshavere, og er et af Danmarks største 

energiselskaber med hovedsæde i Århus. Virksomheden blev etableret for 100 år siden, og består af 

i alt fire selskaber fordelt på fem forretningsområder. Virksomheden opererer primært indenfor 

elektricitet og opdeler sine driftsmæssige aktiviteter i følgende forretningsområder:  

• Infrastruktur (elsalg, varme)  

• Installation (el- og energiløsninger) 

• Produktsalg (totalløsninger til byrummet) 
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• Rådgivning (indenfor by, bolig, energi og bæredygtighed)  

• Vedvarende energi (vind og solar) 

 

NRGi ønsker at bidrage aktivt til realiseringen af de energipolitiske mål, og har som fokus at omstille 

til et bæredygtigt samfund (NRGi, "Om NRGi"). Forretningsområdet Vedvarende energi vil ifølge 

bestyrelsesformanden fremover bestå af investeringer i projekter, som allerede er igangsat og ikke 

projekter lignende Mejlflak (Christensen, 2015). Dette er med til at adskille NRGi fra andre 

projektudviklere som eksempelvis European Energy, DONG Energy med flere indenfor vedvarende 

energi, som påtager sig ansvaret for opførelsen af parkerne. Afhandlingen er ikke skrevet i 

samarbejde med NRGi, men der har været en korrespondance med divisionen for Vedvarende 

energi.  

2.3 Omverdensanalyse 
Dette afsnit er en strategisk analyse af de eksterne faktorer, som øver indflydelse på investeringer i 

havmølleparker ud fra et makroniveau. Afsnittet tager udgangspunkt i PESTEL analysens 

omverdensfaktorer. Faktorernes påvirkning er udenfor projektudviklerens kontrol, men skal 

betragtes som potentielle konkurrencemæssige fordele og trusler (Carter et al., 2011: 54).  Figur 6 

illustrerer faktorerne indeholdt i PESTEL analysen. De relevante omverdensfaktorer og disses 

forventede påvirkning på havmølleparker vil blive uddybet i følgende afsnit.   
 

FIGUR 6 - PESTEL ANALYSE 

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 
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2.3.1 Politiske og lovgivningsmæssige faktorer 
Følgende afsnit samler de politiske og lovgivningsmæssige faktorer i ét. Her er der naturlige 

overlap, hvor en samlet analyse skaber bedre sammenhæng. Politiske og lovgivningsmæssige 

faktorer har begge væsentlig betydning for udvikling af havmølleparker. Begge faktorer kan være 

med til at fremme udvikling af og investering i havmølleparker, men kan ligeledes udgøre væsentlige 

trusler.  

 

Politisk agenda for vedvarende energi i Danmark 
I december 2008 blev der opnået politisk enighed om EU-kommissionens Klima- og Energipakke, 

hvor VE-direktivet indgår, som er et direktiv om at fremme vedvarende energi (Energi-, Forsynings- 

og Klimaministeriet, 2013). Direktivet har til formål at indfase 20% vedvarende energi i EU’s 

samlede energiforbrug inden 2020. Ydermere indeholder VE-direktivet en fordeling af vedvarende 

energi mellem de 27 medlemslande, hvor Danmarks andel af vedvarende energi skal udgøre 30% i 

2020. Herefter indgik den danske regering energiaftalen ”Vores Energi” i marts 2012. Denne 

bestræber sig på at skabe en grøn økonomi og omstilling af energi- og transportsystemet baseret 

100% på vedvarende energi i 2050 (Regeringen, 2011: 5).  
 

FIGUR 7 - REGERINGENS ENERGIPOLITISKE MILEPÆLE FREM MOD 2050 

 
 

Ki lde: Regeringen (2011) 

Regeringen fremsatte en række energipolitiske milepæle for årene 2020, 2030 og 2035 for at sikre 

fremdrift mod det langsigtede mål i 2050. Det betyder blandt andet, at halvdelen af Danmarks 

traditionelle elforbrug i 2020 skal erstattes af vindkraft. Dette sikres igennem en udbygning af 

vedvarende energi til 35%, således at Danmark i 2020 opfylder sit EU-mål (Kjeldsen, 2014). I figur 

7 er de energipolitiske milepæle illustreret på en tidslinje.     
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De energipolitiske milepæle er et klart udtryk for et ønske om udbygning af vedvarende energikilder 

i Danmark. For at bidrage til at opfylde de danske miljø- og klimamål samt udviklingen af 

havmølleparker, er der nedsat lovmæssigt regulerede tilskudsordninger (Energistyrelsen, a, 

"Afregning og tilskud til vindmøller"). Dette øger incitamentet til opførelse af havmølleparker for 

projektudviklere, og ligeledes bliver investering i havmølleparker mere attraktiv for investorer.  

 

Tilskudsordninger til havmølleparker 
Der ydes et pristillæg til elproduktion fra vindmøller, som varierer alt afhængig af parkens type. 

Tilskudsordningerne er af væsentlig betydning for business casens udfald, og har en direkte 

indflydelse på omsætningens størrelse de år, hvor tilskuddet ydes. I Danmark gives tilskuddene i en 

af følgende former (Energistyrelsen, 2014: 2): 

• Pristillæg:!et fast tillæg som et supplement til markedsprisen, som tildeles med/uden loft!
• Fast afregningspris:! denne beregnes ved at fratrække markedsprisen5 for el fra en fast 

afregningspris!
• Contract for difference:! denne form for støtte tildeles statsligt udbudte havvindmøller, og 

tilskuddet gives som forskellen mellem budprisen og markedsprisen!
• Grundbeløb:!et fast årligt beløb !

!
Herudover gives en balanceringsgodtgørelse, hvis anlægsejerne selv skal afsætte elproduktionen på 

markedet og afholde de tilhørende omkostninger. Balanceringsgodtgørelse ydes i hele parkens 

levetid til en sats på 2,3 øre/kWh (Energistyrelsen, 2014: 3), og vil blive uddybet i afsnit 2.3.2. 

Igennem årene er der udarbejdet adskillige tilskudsordninger til forskellige typer af vindmølleparker. 

I dag er nogle blevet forældet og andre er blevet til overgangsordninger.  

 

Generelt gives tilskudsordninger efter projektets procedure (statsligt udbud eller via åben dør) og 

parkens type (landmøller, kystnære eller havmøller). Havmølleparker under statsligt udbud afregnes 

ud fra Contract for difference og en budpris, som bliver bestemt i forbindelse med udbuddet. 

Pristillæggets størrelse beregnes som forskellen mellem markedsprisen og budprisen. I modsætning 

til havmølleparker under statsligt udbud støttes projekter ved åben dør som landvindmøller 

(Energistyrelsen, 2014: 3). I forbindelse med energiaftalen i marts 2012 blev der aftalt en ændret 

afregning for vindmøller (Danmarks Vindmølleforening, 2013: 2). Den nye afregning er gældende for 

landvindmøller og havmøller uden for udbud. Den nye afregning er betinget af, at parken er 

nettilsluttet fra 1. januar 2014, samt at der er ansøgt om forundersøgelsestilladelse efter den 15. juni 

                                                
5 Markedsprisen er lig spotprisen der modtages for at sælge elektricitet på markedet 
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2013 (Energistyrelsen, 2014: 3). Den hertil gældende tilskudssats er et pristillæg på 25 øre/kWh, 

hvorved pristillægget aftager lineært med markedsprisen, hvis denne når 33 øre/kWh, og bortfalder 

helt, hvis prisloftet på 58 øre/kWh nås. Profilen af tilskudsordningen er illustreret i graf 1.    

 

GRAF 1 - PROFIL AF TILSKUDSORDNING 

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

Pristillægget ydes for en elproduktion, som beregnes på baggrund af en vindmølles rotorareal og 

installerede effekt. Den installerede effekt vægtes med 30%, der beregnes ud fra møllens 

installerede effekt i 6.600 fuldlasttimer (30% af 22.000 fuldlasttimer), hvor rotorarealet vægtes 

med 70% og beregnes ud fra en produktion på 5.600 kWh per kvadratmeter (70% af 8.000 kWh). 

Tallene 22.000 fuldlasttimer og 8.000 kWh per kvadratmeter er standardiserede parametre, som 

ikke ændrer sig fra park til park (Danmarks Vindmølleforening, 2013: 2). Tabel 2 illustrerer et 

beregningseksempel af tilskud per vindmølle i kWh, som anvendes til beregning af det samlede 

tilskud og antallet af år der gives tilskud. 
 

I henhold til Mejlflak havmøllepark vil den nye tilskudssats ikke være gældende, hvilket er grundet 

tidspunktet for ansøgning til forundersøgelsen (november 2010). Mejlflak vil derfor modtage tilskud 

efter en ældre ordning. Som nævnt i afgrænsningen vil afhandlingen anvende 30. juni 2015 som 

skæringsdato, hvorfor den nye tilskudssats anvendes. I afsnit 4.1.1 uddybes tilskudsberegningerne 

med udgangspunkt i Mejlflak havmøllepark.   
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Endvidere er det muligt at ansøge om en ny forsøgsordning, hvorved en del af møllerne skal 

opstilles som testmøller. Som nævnt i afsnit 2.2.1 er det forsøgsordningen Mejlflak ønsker at blive 

en del af. Denne forsøgsordning giver en afregningspris på 70 øre i 22.000 fuldlasttimer6 for den 

del af strømmen, der kommer fra testmøllerne. På nuværende tidspunkt har Energistyrelsen ikke 

fået forsøgsordningen på plads, hvorfor denne tilskudsordning ikke betragtes aktuel 

(Mailkorrespondance med Energistyrelsen). 
 

TABEL 2 - BEREGNING AF TILSKUD 

Tilskud per mølle, kWh 
1) Generatoreffekt  

  
  

30% af 22.000 fuldlasttimer           * Møllens effekt, kW = Produktion med tilskud, kWh (1)  
2) Rotorareal  

   70% af 8.000 kWh per m2              * Møllens rotorareal, m2 = Produktion med tilskud, kWh (2)  
        
Produktion med tilskud per mølle   = (1) + (2)                               (3) 
Rotorareal: (rotordiameter/2)2 * π       
        

 
Tilskud i kr. og år 

Beregnede pristilskud i alt   (4) * (5)  
Tilskud per mølle (4) = 0,25 kr.                                  
Produktion med tilskud, kWh (5) = (3) * # af møller 

     
Antal år med tilskud   (3) / (6)  
Produktion med tilskud per mølle (3) 

 Årlig produktion per mølle, kWh (6) 
     

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

2.3.2 Økonomiske faktorer 
I følgende afsnit gennemgås de relevante økonomiske faktorer, som øver indflydelse på en business 

case for havmølleparker. En af de væsentlige value drivers er elprisen og elprisernes forventede 

udvikling. Udover pristillægget er havmølleparkens omsætningen udelukkende afhængig af 

elpriserne. Det vurderes derfor, at elpriser har betydning af væsentlig karakter for business casen. 

Herudover vil udviklingen af det generelle renteniveauet blive gennemgået. Renteniveauet påvirker 

investeringer i havmølleparker på flere forskellige måder: mulighederne for fremmedkapital og 

ændrende diskonteringsrente. For at få en forståelse for elprisernes karakteristika bliver elmarkedet 

først introduceret.  

                                                
6 En fuldlasttime er et udtryk for, at produktionen er på sit højeste niveau i en hel time (Bestenergy.dk)  
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Markedet for elektricitet 
Danmark er en del af det nordiske elmarked, hvor elsystemet er opdelt i to sammenkoblede 

synkronområder, som er adskilt af Storebælt: Vestdanmark (DK1) bestående af Jylland samt Fyn og 

Østdanmark (DK2) bestående af Sjælland. Det danske elnet er fysisk integreret med forbindelser til 

nabolandene Sverige, Norge og Tyskland (Energinet.dk, 2013: 3). De nordiske lande liberaliserede 

de individuelle elmarkeder i starten af 1990’erne, hvor et nordisk engros elmarked med fælles 

elbørs blev etableret, Nord Pool Spot (Energinet.dk, 2013: 8). Formålet med liberaliseringen var at 

sikre et mere effektivt marked og øge sikkerheden for udbuddet af el. Integrationen af de forskellige 

markeder giver en optimal udnyttelse af elressourcerne og skaber transparent prisdannelse 

(Østergaard et al., 2006: 4).  

 

På trods af det nordiske område udgør ét samlet elmarked med fælles elbørs, er elpriserne 

eksempelvis forskellige på Sjælland og i Jylland. For at udjævne prisforskellen skal der overføres 

tilstrækkeligt nok el fra et lavprisområde til et højprisområde. Grundet begrænset kapacitet på 

forbindelserne mellem områderne, vil det ikke være muligt at udligne disse prisforskelle, hvorfor der 

er sket en opdeling af det nordisk elmarked i en række områder som DK1 og DK2. I hvert område 

bliver udbud balanceret med efterspørgsel, og der dannes hermed forskellige priser i de respektive 

områder (Energinet.dk, 2013: 9).  
 
Engrosmarkedet henvender sig til aktørerne på elmarkedet og omfatter følgende markedspladser: 

day-ahead markedet (Elspot), intraday markedet (Elbas) og markedet for regulerkraft. Figur 8 

illustrerer elmarkedets handler og de tilhørende priser på de tre markedspladser. Nord Pool Spot 

faciliterer både Elspot og Elbas markedet. Handlen på Elspot markedet tilrettelægger morgendagens 

elproduktion og forbrug, hvilket betyder, at handlen foregår dagen før elektriciteten skal forbruges 

og afspejler forventningerne til det kommende døgns faktisk elforbrug (Møller, 2014b). På Elspot 

markedet handles der på timebasis, hvorved der findes en spotpris, som balancerer udbud og 

efterspørgsel. Med andre ord vil Nord Pool Spot på en dag matche 24 markedspriser under 

hensyntagen til kapacitetsbegrænsningerne (Møller, 2014a).  
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FIGUR 8 - ELMARKEDET 

 
Ki lde: Møller (2014), Energinet.dk 

Handlen på Elbas markedet finder sted på selve driftsdøgnet, når Elspot markedet er lukket. De 

afvigelser (ubalancer), som måtte opstå fra spot handlerne, handles på Elbas markedet indtil én time 

før driftstimen (Birr-Pedersen, 2015). Regulerkraft er produktionskapacitet, som aktørerne tilbyder 

Energinet.dk i selve driftsdøgnet og indtil 45 minutter inden leverance. På regulerkraftmarkedet 

handles op- og nedregulering med henblik på øjebliksregulering af elsystemet. Dette marked er ikke 

faciliteret af Nord Pool Spot, men fungerer således, at Energinet.dk som systemansvarlig 

transmissionsvirksomhed i Danmark sender de danske regulerkraftudbud til en fælles nordisk liste 

(Parbo, 2014).  

 

Størstedelen af elforbruget handles på Elspot markedet (70% af det samlede elforbrug i Norden) 

som illustreret i figur 8, hvor ubalancerne handlet på intraday og regulerkraft marked kun udgør en 

mindre del (Energinet.dk, 2013: 13). Dette er særligt et problem for vindkraftproduceret el, da vind 

af natur er fluktuerende, som gør det svært at forudsige den nøjagtige elproduktion fra vindmøller 

dagen forinden. Følgeligt opstår der ubalancer, som skal udlignes i et balancemarked (intraday eller 

regulerkraft marked) til en balanceringsomkostning (Danmarks Vindmølleforening, 2014: 2). I den 

forbindelse opnår vindmølleejere den tidligere beskrevet godtgørelse for balancering på 2,3 

øre/kWh. Balanceringsomkostningen og godtgørelsen antages at udligne hinanden, hvorfor denne 

ikke vil blive inkluderet i værdiansættelsen. Som det fremgår af figur 8 er priserne på de 

sidstnævnte to markeder dyrere, hvilket skyldes, at anlæg benyttet til ubalancer er forbundet med 

højere omkostninger (Møller, 2014b). Her vurderes det relevant at tage udgangspunkt i Elspot, da 

day ahead markedet opererer som det primære marked for elhandel.  
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Det finansielle elmarked 
Udover Nord Pool Spot, som er et fysisk elmarked, findes et tilsvarende finansielt elmarked, førhen 

værende Nord Pool ASA. I 2008 blev Nord Pool ASA opkøbt af NASDAQ OMX, og er i dag en del af 

NASDAQ OMX Commodities, herefter NASDAQ (NASDAQ OMX, 2010). Det finansielle elmarked er 

en børs for derivater (forwards, futures med flere) med elektricitet som det underliggende aktiv, 

hvor der ikke handles fysiske kWh. På NASDAQ handels fire primære produkter indenfor det 

finansielle elmarked (Energinet.dk, 2013: 16): 

• Futures 

• Forwards 

• Contracts for Differences (CfDs) 

• Put & call options 

 

Forwards og futures kan handles som enten base load eller peak load kontrakter. Base load 

kontrakter er baseret på et gennemsnit af systemprisen for alle ugens timer, hvorimod peak load 

kontrakter begrænses til kl. 8-20 for alle hverdage. Systemprisen defineres som den samlede 

spotpris for el på Nord Pool Spot, og er ligevægtsprisen under scenariet, hvor ingen flaskehalse er 

mellem prisområderne i Norden (Energitilsynet, 2011). Systemprisen fra Nord Pool Spot er ligeledes 

referencen for de finansielle produkter på NASDAQ. Alle de ovenstående produkter handles til base 

load, hvorimod det kun er forwards og futures, som kan handles til peak load. Herudover handles 

produkterne med en leveringsperiode fra en enkel uge op til 6 år, hvor CfD’er handles tre år frem 

(Energinet.dk, 2013: 17). 

 

Elpriserne svinger meget alt afhængig af hvilken time i døgnet det er. Herudover kan elprisen svinge 

meget fra område til område, og kombineret med at el ikke kan lagres effektivt udgør 

prisudsvingene en finansiel risiko for aktørerne på markedet. Igennem finansielle produkter er der 

mulighed for prissikring/hedging. Prisrisikoen kan opdeles i to grupper: systempris risiko og 

områdepris risiko (Energinet.dk, 2013: 16). Områdepris risikoen opstår på grund af den geografiske 

opdeling af det danske elsystem (henholdsvis DK1 og DK2). Aktører på markedet kan afdække 

prisrisikoen (fuldstændig hedge) ved at handle en kombination af forwards, som afdækker mod 

systempris risiko, og CfD’er, som afspejler prisforskellen mellem et konkret prisområde og 

systemprisen (Energinet.dk, 2013: 18).   
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Elpriser  
Spotpriserne fastsættes som nævnt ud fra en balance mellem udbud og efterspørgsel, hvor faktorer 

som vejrforhold og produktionskapacitet påvirker spotpriserne (Nord Pool Spot, "The power 

market"). Elektricitet som har en særlig egenskab til forskel fra andre råvarer (naturgas og olie). 

Først og fremmest kan elektricitet ikke opbevares i sin direkte form på økonomisk rentabel vis, 

hvorfor el skal forbruges så snart det er produceret (Energinet.dk, 2013: 6). Dette gør spotpriserne 

specielt følsomme overfor ændrende elforbrug og udbuddet af elektricitet.  

 

Vindkraft er en væsentlig faktor, som får spotpriserne på Nord Pool Spot til at svinge. Når det 

blæser meget sender vindmøllerne store mængder strøm ind i elsystemet, hvilket øger udbuddet og 

får spotpriserne på Nord Pool Spot til at falde i tilfældet, hvor udbuddet er større end forbruget af 

el. Danmarks strømforbrug varierer alt efter tidspunkt i døgnet, ugedag og årstid. Graf 2 illustrerer 

det danske elforbrug i den første uge af juni 2014. Elforbruget er størst i tidsrummet 17-19, hvor der 

tændes for komfur og fjernsyn i modsætning til om natten, hvor der antageligvis er det laveste 

elforbrug (Karas, 2009). Med andre ord vil vindkraft på blæsende dage rykke udbudskurven mod 

højre, og under antagelsen om uændret efterspørgselskurve, medfører det til en lavere 

ligevægtspris på markedet.  

 

Generelt er der omkring 100 timer om året, hvor produktionen overstiger forbruget, og spotprisen 

falder til dermed 0 kr. (Karas, 2009). Det tvinger andre elproducenter til kun at producere, når det 

kan betale sig, og vindenergi er dermed med til at øge konkurrencen på markedet. Spotprisen kan 

tilmed blive negativ, hvilket blev indført den 30. november 2009 af Nord Pool Spot, og forekommer i 

situationer med store udbud og lille efterspørgsel. De negative spotpriser er indført med det formål 

at få producenterne til at tilpasse produktionen af el til efterspørgslen (Energinet.dk, 2010). 

Vindkraftens påvirkning på spotpriserne kombineret med de meget lave marginalomkostninger 

vindmøller har medfører, at vindmøllernes strøm bliver budt ind til den laveste pris på markedet. 

Den gennemsnitlige pris for vindkraftproduceret el må givetvis være lavere end den overordnede 

markedspris for el.  
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GRAF 2 - ELFORBRUG OVER EN UGE  

 
Ki lde: Egen t i lv irkning (data fra Energinet.dk) 

Renteniveauets påvirkning 
Følgende afsnit gennemgår renteniveauets påvirkning på investering i havmølleparker. Her er den 

10 årige statsobligation valgt til at afspejle det generelle renteniveau i Danmark. Udviklingen i 

statsobligationen er illustreret i graf 3, som tager udgangspunkt i månedlig data fra perioden 2007 

til juni 2015. I perioden har der været en nedadgående udvikling for den 10 årige statsobligation, 

som er faldet fra 4% primo 2007 til at være 0,5% medio 2015.  
 

GRAF 3 - UDVIKLING I 10 ÅRIG STATSOBLIGATION (PCT. P.A.) 

 
 
Ki lde: Danmarks Stat ist ikbank 

Renteniveauet har betydning for investering i havmølleparker ud fra flere forskellige perspektiver. 

For det første anvendes den 10 årige statsobligation i praksis som et estimat til at afspejle den 
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risikofrie rente (Koller et al., 2010: 236). Den risikofrie rente anvendes til beregning af 

egenkapitalomkostningen i WACC ved brug af CAPM. Dette vil slutteligt påvirke de diskonterede 

cash flows i DCF modellen, og dermed nutidsværdien af investeringen. Renteniveauet for den 10 

årige statsobligation er derfor væsentlig til opbygning og vurdering af en havmølleparks business 

case. Som det fremgår i perioden 2007-2015 har renteniveauet været meget svingende og på et 

historisk lavt niveau i 2015. Der vil derfor være stor usikkerhed forbundet med at anvende det 

nuværende niveau af den 10 årige statsobligation som den risikofrie rente. Derudover anvendes den 

risikofrie rente til beregning af ”up” og ”down” faktorer i binomialmodellen, hvorfor det ligeledes vil 

have en effekt på havmølleparkens værdi. Et fald i den risikofrie rente medfører en lavere 

nutidsværdi i binomialmodellen, og alt andet lige er parken dermed mindre attraktiv. Den risikofrie 

rente vil blive gennemgået yderligere i afsnit 4.1.5. 

 

For det andet har renten betydning for om investorer finansierer deres investering i havmølleparker 

med fremmedkapital, hvilket oftest er tilfældet i praksis. I øvrigt vil indskydelse af fremmedkapital 

give muligheden for at få rentefradrag. Overordnet set vil en lavere lånerente alt andet lige føre til 

en lavere diskonteringsrente og dermed en højere nutidsværdi af projektet. Med andre ord vil 

investering i havmølleparker være mindre attraktivt for investorer, når renten for fremmedkapital er 

på et højt niveau.  

2.3.3 Teknologiske faktorer 
Følgende afsnit vil gennemgå de teknologiske faktorer, som øver indflydelse på værdiansættelse af 

en havmøllepark. Jævnfør afgrænsningen er det udenfor afhandlingens fokus at estimere de 

tekniske parametre til selve værdiansættelsesmodellen, men det vurderes at være relevant at have 

en overordnet forståelse for den teknologiske udvikling og dennes påvirkning på udvikling af 

havmølleparker.  

 

Overordnet set bidrager den teknologiske udvikling til at reducere omkostningerne til vindmøller, 

hvilket især gælder markedet for landmøller, som anses for at være et mere modent marked end 

markedet for havmøller. Over det seneste årti har den teknologiske udvikling i vindindustrien 

resulteret i større og mere effektive møller. Eksempelvis er møllevingernes design blevet forbedret 

ved brug af bedre materialer og kontrolmuligheder, hvilket har ført til øget ydeevne i forhold til 

vindmøllernes installerede kapacitet (IEA, 2012: 12). Siden 2000 er den gennemsnitlige 

møllestørrelse på europæisk farvande steget betydeligt, fra at være 2 MW per mølle til 3,7 MW i 

2014 (EWEA, 2015: 16). Dette understøttes ligeledes af udviklingen i teknologien, som gør det muligt 
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at bygge større og bedre vindmøller. Indenfor den nærmeste fremtid vil der blive udbudt en 8 MW 

havmølle fra MHI Vestas Offshore Wind, hvilket er væsentligt større end de nuværende havmøller 

(DONG Energy, 2015a). Herudover har den teknologiske udvikling gjort det muligt at installere 

vindmøller på dybere farvand, hvilket udvider markedet for havmølleparker, men samtidigt øges 

anlægs- og driftsomkostningerne (IEA, 2012: 15). I slutningen af 2014 var den gennemsnitlige 

havdybde på 22,4 meter og den gennemsnitlige afstand til kysten var på 32,9 km for havmølleparker 

i Europa, og der forventes en stigning i begge parametre fremadrettet (EWEA, 2015: 18).  

 

Et af problemerne ved vindkraftproduceret energi er, at det ikke er økonomisk rentabelt at lagre. 

Som illustreret i graf 2 varierer elforbruget afhængigt af tidspunktet på døgnet. I nattetimerne kan 

der opstå overkapacitet grundet den lave efterspørgsel, som derfor enten bliver solgt til lave priser 

eller ikke bliver udnyttet. En lagring af elektriciteten hjælper med at balancere forbruget, da 

elektriciteten i så fald kan afsættes om natten (til batteriet) og øge efterspørgslen efter el på dette 

tidspunkt af døgnet. Den teknologiske udvikling kan i fremtiden hjælpe med at gøre det økonomisk 

rentabelt at lagre energi (Energinet.dk, 2011). Eksempelvis lancerede den amerikanske el-bil 

producent Tesla i maj 2015 et nyt og mere omkostningseffektivt batteri. Ideen er at montere 

batteriet i hjemmet, og oplade det om natten når elpriserne er lave, og bruge elektriciteten om dagen 

når elpriserne er høje (Ritzau, 2015). 

 

Den teknologiske udvikling medfører ligeledes, at andre former for vedvarende energi bliver mere 

effektive. Særligt er solenergi i de senere år blevet attraktivt. Vattenfall har foretaget en analyse, 

som konkluderer, at omkostningerne ved solenergi er faldet med 80% i løbet af det seneste årti. Det 

vurderes, at en kombination af solenergi og batterilagring kan blive den billigste form for 

elektricitetskilde i 2025. Solenergi kan derfor på længere sigt betragtes som et alternativ for 

vindenergi (Roupe, 2015).  

 

Den teknologiske udvikling kan forventes at have en påvirkning på værdien af havmølleparker ud fra 

forskellige perspektiver. For det første vil tekniske forbedringer alt andet lige medføre 

kapacitetsforøgelser og øget rådighedstid for havmølleparker, og følgeligt tilføje parken merværdi i 

form af øget produktion. For det andet har det stor betydning for parkens produktion og værdi, 

hvilken størrelse vindmøller, som anvendes. Jo større vindmøller desto højere produktion og 

omsætning. Derudover vil havdybde og afstand til kysten åbne op for flere muligheder for 

havmølleparker, men på den anden side har havdybde og afstand til kysten stor betydning for 

omkostningerne. Det vil blandt andet have en påvirkning på CAPEX og forøge omkostningerne til 

service og vedligeholdelse. Den teknologiske udvikling har ligeledes væsentlig betydning for 
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udviklingen af andre former for vedvarende energi samt udviklingen af batteri til lagring af el. 

Afslutningsvis er det relevant at nævne udviklingen i softwareløsninger til vindmøller, hvor en nyere 

vindmølle producerer 180 gange mere elektricitet til mindre end den halve omkostning per kWh end 

for 20 år siden (LM Wind Power, "Wind Technology"). De nævnte parametre er ikke udtømmende 

men eksempler på, hvorledes den teknologiske udvikling har indflydelse på udvikling af 

havmølleparker.  

2.3.4 Miljømæssige faktorer 
I dette afsnit vil de miljømæssige forhold blive gennemgået med henblik på at få en forståelse for, 

hvilke miljømæssige faktorer, som er med til at fremme investering i havmølleparker, og hvilke som 

er med til at bremse udvikling af havmølleparker. Miljømæssige forhold inkluderer eksempelvis 

forurening, klimaændringer og den globale opvarmning (Carter et al., 2011: 55), som alle påvirker 

investeringer i vedvarende energi. De miljømæssige faktorer vil i dette tilfælde overlappe de 

politiske og lovgivningsmæssige faktorer, da reduktion af blandet andet CO2 udledningen og 

omstillingen til grøn energi bliver lovmæssigt reguleret og fremmet som beskrevet i afsnit 2.3.1.  

 

Udover den politiske agenda for grøn energi, udviser virksomheder og organisationer ligeledes en 

stor interesse for vedvarende energi og omstillingen til grønnere energi. Heriblandt de mange 

foreninger og brancheorganisationer, som specialiserer sig indenfor vindindustrien såsom: The 

European Wind Energy Association (EWEA), Danmarks Vindmølleforening (DKvind), Global Wind 

Energy Council (GWEC) med flere. Disse organisationer har til formål at styrke markedet for 

vindmøller igennem informationsdeling, workshops samt konferencer, og organisationerne har 

forskellige aktører fra vindindustrien som medlemmer. Virksomheden DONG Energy er Danmarks 

største energiselskab, og et af de førende energiselskaber i Nordeuropa (DONG Energy, 2015a), 

som påtager sig ansvaret for at omstille energiforsyningen i en mere bæredygtig retning. Derudover 

bestræber DONG Energy efter at skabe grøn, uafhængigt og omkostningseffektivt energi (DONG 

Energy, "Omstilling af vores energi"). Med den stigende interesse og fokus på vedvarende energi, 

udvikles vindindustrien kontinuerligt, hvilket i den sidste ende må antages at føre til øget 

effektivisering. 

2.3.5 Sociale faktorer 
Sociale faktorer omfatter blandt andet levestandarder og livsstil, hvilket i tilfældet med 

havmølleparker afspejler sig i det lokale samfunds levestandard. Særligt for kystnære parker kan 

sociale faktorer udgøre en trussel overfor projektudviklere. Den kystnære placering (4-20 km fra 
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kysten) kan være til gener for beboerne i form af reduceret levestandard og medføre værditab på 

ejendomme i lokalområdet. I tilfældet hvor lokale beboere er modstandere af havmølleparkers 

opførelse, kan dette medføre forsinkelser af projektets udviklingsfaser, og dermed betyde 

ekstraomkostninger i form af kompensation for ejendomsværditabet og øgede 

udviklingsomkostninger til projektet. Blandet andet har HÅB A/S og Mejlflak havmøllepark mødt 

sådan en modstand, hvortil foreningen ”Bevar Mejlflak” er blevet etableret. Foreningen består af 

5.000-8.000 borgere fra lokalområdet, som forholder sig kritisk til projektet. I september 2013 

udarbejdede foreningen (Pedersen, 2013) en rapport med forskellige årsager til hvorfor Mejlflak ikke 

bør opføres.  

2.4 Opsummering 
I kapitel 2 blev havmølleparker under udvikling i Danmark gennemgået ud fra en generel beskrivelse 

af udviklingsfasen for havmølleparker, en beskrivelse af Mejlflak havmøllepark samt en analyse af 

eksterne faktorer, som har indflydelse på investering i havmølleparker. Den generelle udviklingsfase 

blev identificeret og er bestående af tre faser og en gate. Overordnet set, initieres udviklingen af 

havmølleparker med en fase bestående af for- og VVM-undersøgelser. Betinget af en godkendelse 

af første fase, indebærer næstkommende fase af en godkendt etableringstilladelse samt 

færdigforhandling af kontrakter med underleverandører. Under forudsætningen af, at anden fase 

falder på plads skal en endelig investeringsbeslutning træffes i gaten FID. Straks efter en positiv FID 

afgørelse påbegynder konstruktionen af havmølleparken. Undervejs i udviklingsfasen har 

projektudvikleren mulighed for at forkaste projektet i tilfælde af opståede hændelser, der er 

ugunstige for parken. Casestudiet om Mejlflak havmøllepark anvendes som udgangspunkt for 

afhandlingen, og blev beskrevet i afsnit 2.2. Mejlflak er en kystnær havmøllepark, som endnu ikke er 

opført, med placering ved Aarhus Bugt. Udviklingsselskabet HÅB står bag Mejlflak, og er et 

konsortium med NRGi som majoritetsejer. Med udgangspunkt i Mejlflaks hidtidige proces og en 

forventet nettilslutning i 2017 har udviklingsfasen haft en varighed på i alt 6 ½ år. Derudover er 

Mejlflak karakteriseret ved 20 havmøller á  4 MW med tophøjde på maksimalt 150 meter, hvilket 

resulterer i en installeret kapacitet på 80 MW.  

 

Afslutningsvis blev der foretaget en omverdensanalyse af eksterne faktorer, som øver indflydelse på 

markedet for havmølleparker og investeringen i disse. Her blev de politiske og lovmæssige faktorer 

gennemgået, hvor en politisk agenda for vedvarende energi og de tilhørende lovmæssigt regulerede 

tilskudsordninger blev fastslået til at have indflydelse på både investering i havmølleparker og 

markedet for havmølleparker. Herefter blev de økonomiske faktorer analyseret, hvor udvikling i 
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elpriser og det generelle renteniveau blev vurderet til at have påvirkning på investeringer i 

havmølleparker. Andre eksterne faktorer som teknologiske, miljømæssige og sociale faktorer blev 

ligeledes gennemgået. Her blev det fastslået, at den teknologiske udvikling bidrager til 

havmølleparkernes effektivitet i form af reduceret omkostninger, forøget kapacitet og forbedret 

ydeevne. Ud fra miljømæssige faktorer anskues en generel interesse for omstilling til grøn energi, 

hvorfor opbakningen udover den politiske kommer fra organisationer og virksomheder gavner 

udviklingen af havmølleparker. Sociale faktorer blev gennemgået med henblik på at få en forståelse 

for faktorer, som måtte begrænse udviklingen af havmølleparker. Ved udviklingen af kystnære 

havmølleparker kan der opstå modstand fra lokalområdet, som kan påvirke parken negativt i form af 

forsinkelser og øgede omkostninger.  
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3. Teoriafsnit 
I følgende kapitel introduceres de forskellige metoder til at værdiansætte en havmøllepark under 

udvikling. I afsnit 3.1 vil de to kapitalværdibaserede modeller: Discounted Cash Flow (DCF) og 

Expected Net Present Value (ENPV) blive gennemgået, og i afsnit 3.2 vil Real Options Valuation 

(ROV) blive gennemgået. Som et supplement til DCF modellen vil en relativ værdiansættelse 

(multipelanalyse) blive foretaget i afsnit 3.3. Denne multipelanalyse inkluderes med henblik på at 

udføre et sanity check af den beregnede værdi for havmølleparkens operationelle fase. De 

forskellige værdiansættelsesmodeller vil blive gennemgået ud fra det samme sæt af kriterier, hvilket 

er med henblik på at danne et overblik over forskellene.  

 

FIGUR 9 - OVERSIGT OVER UDVIKLINGS- OG DRIFTSFASEN 

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

Først vil den grundlæggende opbygning af den respektive teori gennemgås. Dette er efterfulgt af en 

beskrivelse af modellens risikobetragtning, hvor der sondres mellem risici i udviklingsfasen og i 

driftsfasen jævnfør figur 9. Risiko i udviklingsfasen henholder sig til projektspecifikke risici og 

forandrede markedsforhold. Projektspecifikke risici kan eksempelvis være interne og eksterne 

hændelser (myndighedsgodkendelser, kontraktforhandlinger med videre), der opstår under de 

forskellige faser i udviklingen af en havmøllepark. Forandrede markedsforhold omfatter eksempelvis 

den fremtidige udvikling af elpriserne i udviklingsfasen. Risiko i driftsfasen omfatter derimod 

usystematisk og systematisk risiko (markedsrisiko). Afslutningsvis diskuteres modellens anvendelse 

til faseopdelte projekter og indregning af strategisk fleksibilitet. Følgende tre afsnit om 

værdiansættelsesmodeller vil efterfølgende fungere som referenceramme for afhandlingens 

analyser. 

Udviklingsfasen Driftsfasen 

Projektspecifikke risici 

Strategisk fleksibilitet Usystematisk risiko Systematisk risiko 
Forandrende 

markedsforhold 



Kapitel 3. Teoriafsnit 33 

 

3.1 Kapitalværdibaserede modeller 

3.1.1 Discounted Cash Flow Model 
Den mest anvendte og udbredte værdiansættelsesmodel er DCF modellen (Petersen et al., 2006: 

161). Modellen er forholdsvis enkel i sin opbygning med at tilbagediskontere fremtidige cash flows, 

men kræver inputvariable, som er tidskrævende at producere og samtidigt kan det være 

udfordrende at beregne troværdige inputvariable (Petersen & Plenborg, 2012: 219). 

 

Grundlæggende opbygning 
DCF modellen inkluderer risiko, den tidsmæssige værdi af penge og de forventede fremtidige 

pengestrømme. Derudover er DCF modellen baseret på de forventede fremtidige frie cash flows 

(FCF) og ikke de bogførte værdier, hvilket anses for at være en af modellens fordele (Brealey et al., 

2014: 108). DCF modellen kræver fire inputs for at kunne estimere nutidsværdien (NPV) af et 

projekt: 

• Tidshorisont 

• Initial investering 

• Frie cash flows (FCF) 

• Diskonteringsrenten (WACC) 

 

Tidshorisont og den initiale investering er oftest kendt på forhånd, hvorimod de to sidstnævnte 

parametre, FCF og diskonteringsfaktoren oftest vil være estimater behæftet med betydelig 

usikkerhed. FCF er driftsindtjeningen før renter og skat (EBIT) tillagt afskrivninger, fratrukket 

skattebetalingen og investeringer i anlægsaktiver samt korrigeret for ændringer i arbejdskapitalen 

(Mun, 2005: 77). Med andre ord dækker FCF over de likvider, som er tilgængelige overfor 

virksomhedens ejere og långivere. Diskonteringsrenten er tilsvarende det afkastkrav investor 

påkræver ved en given investering og den tilhørende risiko. Som vist i formel 1 tilbagediskonterer 

FCF med afkastkravet. Nutidsværdien af et projekt findes ved at fratrække den initiale investering 

fra disse diskonterede pengestrømme.  
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FORMEL  1 - DCF MODELLEN 
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Ki lde: Brealey et al .  (2014) 

Risikobetragtning 
DCF modellen opdeler risiko i systematisk og usystematisk risiko, som udtrykkes i WACC. Den 

systematiske risiko betegnes som markedsrisiko og påvirker alle virksomheder og industrier. Denne 

risiko kan ikke reduceres ved diversifikation. Den usystematiske risiko betegner en risiko, som er 

specifik for det enkelte selskab, og kan bortdiversificeres ved at eje aktier i forskellige virksomheder 

og industrier (Brealey et al., 2014: 174).  

 

Diskonteringsfaktoren (WACC) justerer FCF i forhold til tidsværdien af penge samt risiko. 

Tidsværdien af penge betyder, at en krone i dag er mere værd end en krone i morgen (Brealey et 

al., 2014: 18). Risikoen afspejler, at nogle investeringer er mere risikable end andre, hvilket er 

ensbetydende med, at investorer kompenseres for investeringer i mere risikofyldte projekter. Da 

diskonteringsfaktoren udelukkende afspejler downside risk og ikke en potentiel gevinst, vil et projekt 

med højere markedsusikkerhed medføre en tilsvarende højere diskonteringsfaktor og dermed en 

lavere nutidsværdi af projektet. 

 

WACC udregnes som et vægtet gennemsnit mellem egenkapitalomkostningen og låneomkostninger 

forbundet med gælden. Som det fremgår af formel 2 skal forskellige inputvariable estimeres: 

projekts kapitalstruktur, egenkapitalomkostningen og låneomkostning efter skat. Andel af gæld (D) 

og egenkapital (E) udgør tilsammen projektets kapitalstruktur, som skal angives i markedsværdi, og 

ikke bogført værdi, ved estimering af WACC (Brealey et al., 2014: 221). Følgende vil kort gennemgå 

inputvariablerne egenkapitalomkostning og låneomkostning efter skat.  
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FORMEL  2 - WACC 
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Ki lde: Kol ler et al .  (2010) 

Egenkapitalomkostning 

For at estimere egenkapitalomkostningen anbefaler de fleste akademikere at bruge Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). Af andre modeller findes Fama-French tre-faktor og Arbitrage Pricing 

Theory (APT), hvor den væsentligste forskel mellem modellerne er hvordan risiko er defineret 

(Koller et al., 2010: 234). CAPM vist i formel 3 estimerer egenkapitalomkostning ud fra tre 

parametre: den risikofrie rente, beta og afkast på markedsporteføljen (Petersen & Plenborg, 2012: 

249).  

 

CAPM modellen anfører, at der er et lineært forhold mellem afkastet på et aktiv, aktivets beta, det 

forventet afkast på markedsporteføljen og den risikofrie rente. Af disse er det kun beta, som er 

individuelt defineret for et projekt. De to øvrige parametre, forventet afkast på markedsporteføljen 

og den risikofrie rente, er den samme for alle aktiver (Koller et al., 2010: 235). 
 
FORMEL  3 – CAPM 
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Ki lde: Kol ler et al .  (2010) 

Den risikofrie rente defineres som det forventede afkast på en portefølje, som ingen kovarians har 

med markedet, hvilket er tilsvarende en beta lig 0. Som nævnt i afsnit 2.3.2 anbefales det af Koller 

et al. (2010) og Petersen & Plenborg (2012), at langsigtet statsobligationer anvendes som proxy for 

den risikofrie rente, som betragtes at have meget lave beta værdier. Her kan der tages 

udgangspunkt i 10 årige eller 30 årige statsobligationer. Den 30 årige tidshorisont vil formentlig 
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matche de underliggende cash flows bedre i værdiansættelsen, men vil sandsynligvis være påvirket 

af illikviditet (Petersen & Plenborg, 2012: 251). På baggrund af ovenstående argument vil 

afhandlingen tage udgangspunkt i 10 årige danske statsobligationer som værende et estimat for den 

risikofrie rente.  

 

Beta måler i hvilken udstrækning et aktiv korrelerer i forhold til markedet. Beta udtrykker således 

inkrementel risiko, som et aktiv er underlagt. Med andre ord  er det den ekstra risiko, der tilføjes en 

diversificeret portefølje, og er ikke et udtryk for den samlede risiko for aktivet (Trigeorgis, 1996: 43). 

Derfor bør investorer kun forholde sig til, hvordan det enkelte aktiv påvirker porteføljen. 

Egenkapitalomkostningen afhænger derfor af risikoen i forhold til markedet, det vil sige brug af 

kapital og ikke kilden til kapital, hvilket er et væsentligt punkt, da det muliggør estimering af 

egenkapitalomkostningen uafhængigt af investors præferencer (Petersen & Plenborg, 2012: 251).  

 

Markedsrisikopræmien (!(!!) − !!) er differencen mellem det forventede markedsafkast og den 

risikofrie rente. Markedsrisikopræmien udtrykker merafkastet, som investorer kræver for 

investeringer i risikobehæftede aktiver (markedsporteføljen) i forhold til investeringer i risikofrie 

aktiver (PriceWaterhouseCoopers, 2010). Ifølge Petersen & Plenborg (2012) findes to overordnet 

måder, hvorpå denne risikopræmie kan estimeres:  

• Ex-post  

• Ex-ante 

 

Ex-post metoden tager udgangspunkt i historiske observationer, og antager at historiske 

risikopræmier for markedsporteføljen er en rimelig indikator for fremtidige risikopræmier. Ex-ante 

metoden forsøger på baggrund af forudsigelser omkring indtjening at udlede den implicitte 

risikopræmie for markedsporteføljen. Generelt hersker der usikkerhed omkring hvilken metode, som 

er den mest retvisende til estimering af markedsrisikopræmien (Petersen & Plenborg, 2012: 263).  

 

Låneomkostningen  

I formel 4 fremgår den teoretiske formel til beregning af låneomkostningen, som består af to 

inputvariable: den risikofrie rente og gældens risikopræmie. Gældens risikopræmie er 

selskabsspecifik, og afhænger blandt andet af virksomhedens finansielle tilstand og kreditvurdering 

(Petersen & Plenborg, 2012: 278). Med optagelse af lån er der mulighed for skatteskjold, hvor 

selskabsskattesatsen anvendes ved at multiplicere låneomkostningen med (1-t), hvor t svarer til 

selskabsskatten. Effekterne af gældsfinansiering vil blive behandlet i kapitel 5. 
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FORMEL  4 - LÅNEOMKOSTNING  
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Ki lde: Petersen & Plenborg (2012) 

Anvendelse til faseopdelt projekter og strategisk fleksibilitet 
En investering i et projekt er ikke blot eksponeret overfor systematisk og usystematisk, men også 

projektspecifikke risici i udviklingsfasen og forandrende markedsforhold. Ved anvendelse af DCF 

modellen til værdiansættelse af et projekt, antages der implicit, at investoren og projektudvikleren 

forholder sig passivt til investeringen (Mun, 2005: 67). Med andre ord bliver der i DCF modellen 

ikke taget højde for værdien af, at projektudvikleren i udviklingsfasen har mulighed for at foretage 

ændringer løbende (Brealey et al., 2014: 561), hvilket også benævnes strategisk fleksibilitet. 

Strategisk fleksibilitet refererer til investors eller projektudviklerens valg mellem alternative 

handlingsplaner som reaktion på hændelser eller ny information såsom elprisernes udvikling (Koller 

et al., 2010: 657). 

3.1.2 Expected Net Present Value Model 
En anden kapitalværdibaseret model er Expected Net Present Value (ENPV), som er en udvidelse af 

DCF modellen, og kan bedst forklares som en kombination af DCF modellen og et beslutningstræ, da 

modellen kan håndtere forskellige faser af et projekt, og i større omfang end DCF modellen 

illustrerer et forløb med mulige negative udfald. 

 

Grundlæggende opbygning 
ENPV modellen opstiller projektets forskellige udviklingsfaser som vist i figur 10. Projektet kan i 

løbet af udviklingen enten ”mislykkedes” og miste sin værdi ved forkastelse, eller også kan en række 

”succes” hændelser medføre, at projektet i sidste ende bliver konstrueret og kan generere en række 

indtægter tilsvarende DCF værdien. Ligesom DCF modellen forholder ENPV modellen sig passivt til 

investeringen, og der er således ikke er mulighed for at foretage ændringer i investeringen, når den 

først er foretaget. ENPV modellen tydeliggør i videre udstrækning end DCF modellen de 

projektspecifikke risici, som eksisterer i de forskellige stadier af udviklingsfasen. Modellen er før 

blevet brugt til at værdiansætte projekter i medicinalindustrien, da denne industri er karakteriseret 

ved lange og komplekse udviklingsfaser (Willigers & Hansen, 2008). Dette anses for at have 
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lignende karakteristika med udviklingen af havmølleparker som eksempelvis indhentning af 

tilladelser fra myndighederne og udviklingsforløbet med forskellige faser. 
 
Risikobetragtning 
I ENPV modellen kan risikoen opdeles i to parter. Den del af risikoen, som forekommer ved det 

færdigudviklet projekt (driftsfasen), hvilket svarer til den systematiske og usystematiske risiko i DCF 

modellen, hvor denne bliver inkorporeret i diskonteringsfaktoren (WACC). Til forskel fra DCF 

modellen, adskiller ENPV modellen udviklingsfasen og driftsfasen, hvor der anvendes forskellige 

diskonteringsfaktorer i hver af de to faser. Risikoen i udviklingsfasen betegnes i ENPV modellen som 

de projektspecifikke risici (se figur 9) og afspejles igennem de forskellige fasers sandsynlighed for 

succes (p). Det er derfor muligt at diskontere faserne i udviklingsfasen med den risikofrie rente, da 

den tilknyttede risiko er afspejlet i de pågældende cash flows (via sandsynligheder) og ikke igennem 

diskonteringsfaktoren (Willigers & Hansen, 2008: 523).  
 
FIGUR 10 - ILLUSTRATION AF ENPV MODELLEN 

 
Ki lde: Egen t i lv irkning med inspirat ion fra Wil l igers & Hansen (2008) 

Anvendelse til faseopdelt projekter og strategisk fleksibilitet  
ENPV modellen er nem og intuitiv at anvende, hvis der allerede anvendes en DCF model, og der 

samtidig findes rimelige sandsynligheder for ”forkastelse” og ”succes” i de forskellige stadier under 

udviklingsfasen. Modellens ”træ-design” er intuitivt, og inddrager i modsætning til DCF modellen de 

projektspecifikke usikkerheder i hver af udviklingsfaserne. Undladelse af den aktive 
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beslutningsproces og strategiske fleksibilitet medfører dog, at modellen ikke er i stand til at bygge 

bro mellem strategi og økonomi, og er dermed en af modellens ulemper. Derudover tager ENPV 

modellen ikke højde for forandrede markedsforhold i udviklingsfasen. Dette betyder, at investor og 

projektudvikler ligesom i DCF modellen forholder sig passivt til investeringen, når først beslutningen 

om investeringen er truffet. Set ud fra havmølleparkers karakteristika, hvor udviklingsfasen er 

eksponeret overfor større mængde usikkerhed (jævnfør afsnit 2.1), er det værdifuldt at kunne træffe 

beslutninger undervejs i udviklingsfasen. ENPV modellen vil derfor undervurdere nutidsværdien af 

parken uden denne strategiske fleksibilitet.  

3.2 Realoptioner 
I foregående afsnit 3.1 blev de to kapitalværdibaserede modeller DCF og ENPV gennemgået og 

vurderet med henblik på anvendelse til faseopdelte projekter. De to modeller er af forskellige 

årsager enten upraktiske eller unøjagtige til værdiansættelse, hvor den strategiske fleksibilitet skal 

indarbejdes. 

 

Real Options Valuation (ROV) tager udgangspunkt i 1970’ernes udvikling af optionsteori, hvor det i 

1973 lykkedes for Black, Scholes og Merton at udvikle en model, som kunne værdiansætte finansielle 

optioner. I kølvandet på udviklingen af modellen foreslog Myers i 1977, at selskabers projekter kunne 

betragtes som ”realoptioner” med mulighed for eksempelvis at investere, skalere, udskyde eller 

forkaste projekterne. Anvendelsen af ROV er blevet anbefalet fremfor den traditionelle DCF model i 

flere undersøgelser, men det er dog stadig begrænset, hvor ofte metoden bliver anvendt i praksis 

(Willigers & Hansen, 2008). For at skabe en forståelse af ROV forud for værdiansættelsen vil 

følgende afsnit først redegøre for realoptioner i almindelighed og dernæst for ROV modellens 

opbygning. Til slut foretages en vurdering af, hvorvidt ROV egner sig til værdiansættelse af 

faseopdelte projekter og fleksibilitet. 

3.2.1 Real Options Valuation 
En realoption er retten, men ikke forpligtelsen, til at foretage visse beslutninger såsom at investere, 

skalere, udskyde eller forkaste et projekt. Ved at inddrage en del af den finansielle optionsteori til 

værdiansættelsen af projekter under udvikling, kan de kapitalværdibaseret modellers udfordring 

med at indregne strategisk fleksibilitet i vid udstrækning overkommes. 
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Grundlæggende opbygning 
Værdiansættelsen af realoptioner er baseret på samme fremgangsmåde, som anvendes til 

værdiansættelsen af finansielle optioner. Den overordnede forskel imellem finansielle optioner og 

realoptioner er, at finansielle optioner bliver handlet på et marked som værdipapirer, og realoptioner 

oftest er en investeringsmulighed, som kun er tilgængeligt for et enkelt selskab. Derudover har 

ejeren af en finansiel option normalt ikke mulighed for at påvirke værdien af det underliggende aktiv, 

hvorimod ejeren af en realoption har mulighed for at præge projektet, som optionen er baseret på. 

 

Finansielle optioner 

En finansiel option er et værdipapir, hvis værdi afhænger af et underliggende aktiv, som oftest er et 

selskabs aktier. Optionen er en kontrakt, som giver ejeren muligheden, men ikke forpligtelsen, til at 

købe (call) eller sælge (put) det underliggende aktiv (V) til en forudbestemt exercise pris (EX) på en 

bestemt dato (europæisk option) eller frem til en given dato (amerikansk option). Udviklingen af 

optionernes værdi som funktion af det underliggende aktiv er illustreret i nedenstående figur 11, 

hvor grafen til venstre afbilleder en call option og grafen til højre en put option (Brealey et al., 2014: 

514). 
 

FIGUR 11 - ILLUSTRATION AF CALL OG PUT OPTIONERS VÆRDI 

 
 

Ki lde: Brealey et al .  (2014) 

Call optionen til venstre bliver udnyttet i de tilfælde, hvor prisen for det underliggende aktiv 

overstiger den på forhånd aftalte exercisepris. Modsat call optionen vil put optionen blive indløst, 

hvis det underliggende aktivs pris ligger under exerciseprisen. Den asymmetriske afkaststruktur 

som hver enkelt option har, indikerer at optionerne har begrænset downside, og kan ikke have en 

værdi mindre end nul, hvilket er vist i formel 5 (Brealey et al., 2014: 514). 
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FORMEL  5 - INDRE OPTIONS VÆRDI 

!"##:!!"# ! − !"; 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#:!!"#[!" − !; 0] 
 
! = !æ!"#$%!!"!!"#!!"#$%&'(($"#$!!"#$% 
!" = !"!#$%&!'#%&!( 
 
Ki lde: Brealey et al .  (2014)  

Når en investor køber en option, betales der således kun prisen for optionen i dag, og reelt købes 

det underliggende aktiv derfor på kredit. Den asymmetriske afkaststruktur betyder, at værdien af 

optionen vil stige i takt med det underliggende aktivs volatilitet. Desuden vil værdien af optionen 

stige med løbetiden, grundet den højere sandsynlighed for opadgående (call) eller nedadgående 

(put) bevægelser i aktiekursen. I nedenstående tabel 3 sammenfattes konsekvenserne ved ændring i 

optionens parametre (Brealey et al., 2014: 524-526). 
 

TABEL 3 – ÆNDRING I OPTIONSVÆRDI 

Stigning i Ændring i call værdien Ændring i put værdien
Værdien af det underliggende aktiv (V)

Exercisepris (EX)

Den risikofrie rente (rf)

Løbetid (t)

Volatilitet (σ)

 
Ki lde: Brealey et al .  (2014) 

Realoptioner 

Den grundlæggende tankegang bag finansielle optioner kan overføres til projekter under udvikling. 

Ved at investere et mindre beløb i projektets første udviklingsfase i dag, køber projektudvikleren 

reelt en option i projektets fremtidige udvikling. Hvis markedsforholdene har været ugunstig for 

projektudvikleren, kan projektet forkastes. Alternativt kan projektudvikleren nedskalere projektets 

omfang, og dermed minimere projektets omkostninger med mulighed for kun at tabe den del af 

investeringen, som den første udviklingsfase har kostet. Har udviklingen derimod været fordelagtig 

for projektudvikleren kan projektet fortsættes og i nogle tilfælde opskaleres. En realoption giver 
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dermed, som ved finansielle optioner, retten men ikke forpligtelsen til at foretage en investering, og 

afhænger ligeledes af udviklingen i et underliggende aktiv. 

 

Typer af realoptioner 

Ligesom indenfor finansiel optionsteori, hvor en række forskellige type optioner findes (europæisk, 

amerikansk, eksotisk med flere), findes der ligeledes forskellige realoptioner. Da realoptioner i 

modsætningen til finansielle optioner oftest ikke kan standardiseres, men afhænger af udsigterne for 

det enkelte projekt, er det op til den enkelte projektudvikler at anvende den realoption, som passer 

bedst til det givne projekt. I tabel 4 beskrives de mest velkendte realoptioner og deres tilhørende 

anvendelse (Trigeorgis, 1996: 2-3).  
 

TABEL 4 – REALOPTIONS TYPER  

Kategori Beskrivelse Anvendelse 

Option til at udsætte 

Option til at købe et aktiv med 
indfrielsesmulighed ved tidspunkt x, for at 
vurdere om fremtidige output priser kan 
retfærdigøre købet 

Naturressource udvindingsindustrier (eks. 
opførelse af boreplatforme og miner), 
ejendomsudvikling, landbrug mv. 

Option med flere stadier 

"Compund option" med flere stadier. 
Fremtidige stadier er afhængig af succes i 
tidligere stadier. Optionen kan forkastes 
efter hvert stadie 

Alle forskningstunge industrier (specielt 
medicinalindustrien) og kapitaltunge 
projekter med lang udviklingstid 

Option til at skalere 
Option med mulighed for at op- eller 
nedskalere produktionen på baggrund af 
ændrede markedsforhold 

Naturressource udvindingsindustrier (eks. 
minedrift),  cykliske industrier, 
forbrugsgoder mv. 

Option til at forkaste 
Option med mulighed for permanent at 
forkaste tidligere investeringer, og evt. 
videresælge nuværende aktiver 

Kapitaltunge industrier (eks. tog- og 
flyproduktion), introduktion af nye 
produkter i usikre markeder 

Option til at ændre 
Option til at ændre in- eller output mix. 
Alternativt kan det samme output opnås 
med en anden type input 

Output: efterspørgsels volatile  produkter 
(eks. elektronik og biler). Input: råstoffer, 
elektricitet, kemikalier mv. 

Option til at vækste 
Option til at vækste (med eks. nye 
produkter, markedsandele mv.) på 
baggrund af tidligere investeringer 

Industrier med flere produkt-generationer 
(computere, mobiltelefoner, medicin), 
multinationale aktiviteter, strategiske 
opkøb. 

      
 
Ki lde: Trigeorgis (1996) 
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Ved at konstruere en ROV model, som benytter den rigtige type realoptioner for et givent projekt, får 

projektudvikleren mulighed for at inddrage værdien af den strategiske fleksibilitet, som ikke 

inddrages i de kapitalværdibaserede modeller. For Mejlflak havmøllepark er det specielt to typer 

realoptioner, som er relevante; optionen til at forkaste projektet, da ændrede markedsvilkår kan 

betyde, at investeringen fremadrettet ikke er profitabel og compound optionen, da udviklingsfasen er 

opdelt i flere faser, som er gensidigt afhængige. 

 

Værdiansættelse af realoptioner 
Forud for gennemgangen af en værdiansættelse ved brug af ROV modellen redegøres først for de 

nødvendige inputvariable, som benyttes til værdiansættelsen af realoptioner. Dernæst vil de 

forskellige metoder til ROV blive gennemgået. Som nævnt i afgræsningen findes flere forskellige 

metoder til beregning af ROV. I realoptionslitteraturen er der primært lagt vægt på to forskellige 

modeller; Black Scholes modellen og binomialmodellen, hvorfor det kun er disse, som vil blive 

gennemgået. 

 

Inputvariable  

For at foretage en ROV kræver modellen fem inputvariable, som desuden er de samme fem 

inputvariable, der benyttes til værdiansættelsen af finansielle optioner. 

• Værdien af det underliggende aktiv 
Ligesom finansielle optioner afhænger realoptioner ligeledes af værdien for det 

underliggende aktiv. For finansielle optioner vil værdien af det underliggende aktiv oftest 

være tilgængeligt på et handlet marked, hvorimod det for realoptioner eksempelvis kunne 

være et projekts DCF værdi. I så fald tages der udgangspunkt i den statiske DCF værdi 

(base case) uden strategisk fleksibilitet (Copeland & Antikarov, 2003: 44). 

 

• Exerciseprisen 
Exerciseprisen for en realoption er omkostningen forbundet med investeringen. Ved 

optionens udløb opgøres, hvorvidt realoptionen har værdi ved at se på forskellen imellem 

værdien af det underliggende aktiv og exerciseprisen. 

 

• Optionens løbetid og antallet af tidsperioder per år 
Optionens løbetid påbegyndes på tidspunktet, hvor den initiale optionsinvestering foretages 

og slutter på tidspunktet, hvor beslutningen om optionen skal udnyttes træffes. Antallet af 

tidsperioder per år afhænger af beslutningstidspunkterne og af projektets forskellige faser. 
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• Volatilitet  
Volatiliteten estimeres ud fra det underliggende aktiv. Jo større udsvingene er i det 

underliggende aktiv desto højere er optionens værdi. 

 

• Den risikofrie rente 
Den risikofrie rente anvendes til diskontering af de potentielle scenariers cash flows, da der 

er tale om certain equivalent cash flows, som er justeret for risiko. Dette vil efterfølgende 

blive uddybet senere i afsnittet.  

 

Black Scholes modellen 

Black Scholes modellen er den mest anvendte model til værdiansættelse af finansielle optioner 

(Brealey et al., 2014: 546). Til værdiansættelse af realoptioner, som oftest ikke er opbygget efter en 

standardiseret model, men er tilpasset det konkrete projekt, har Black Scholes modellen problemer 

med at fungere i praksis. Nogle projekter, særligt faseopdelte projekter, kan for eksempel omfatte 

flere usikkerhedsparametre, eller kan have karakteristika som amerikanske optioner eller compound 

optioner, hvilket Black Scholes modellen ikke er egnet til (Willigers & Hansen, 2008). En 

havmøllepark under udvikling er derfor svær at tilpasse Black Scholes modellens forudsætninger. 

Derudover er den ufleksibel og i praksis vanskelig at modellere til specifikke projekter. 

 

Binomialmodellen 

Som beskrevet i afsnit 2.1 er en havmølleparks udviklingsfase opdelt i flere faser. Når en fase er 

færdiggjort, har projektudvikleren ret, men ikke pligt, til at fortsætte udviklingen. I tilfældet hvor 

projektudvikleren vælger at fortsætte, påbegyndes næste fase. Udviklingsfasen består således ikke 

af én enkelt option, men af flere optioner. En sådan ”flertrins” option kaldes en compound option. Til 

at værdiansætte en compound option foreslår realoptionslitteraturen i praksis at bruge 

binomialmodellen (Brealey et al., 2014: 552). 

 

Binomialmodellen er en numerisk metode, som simulerer det underliggende aktivs værdi i diskret tid 

(på et bestemt tidspunkt). Metoden modellerer forskellige mulige værdier, som det underliggende 

aktiv kan have i løbet af optionens løbetid ud fra en multiplikativ binomialproces. Det antages, at 

værdien af det underliggende aktiv følger fordelingen for et binomialtræ, og at hver tidsperiode kan 

tage én af to værdier, enten en bestemt ”up”-retning eller i en ”down”-retning. Hvis de enkelte 

perioder i modellen bliver kortere, øges antallet af forgreninger og bevægelserne i det 

underliggende aktiv nærmer sig dermed normalfordelingen, da flere mulige udfald genereres 
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(Brealey et al., 2014: 540). Værdien af optionen på sluttidspunktet udregnes derefter som ved en 

finansiel call option ved at tage værdien af det underliggende aktiv fratrukket exerciseprisen. 
 
FIGUR 12 – ILLUSTRATION AF UDVIKLING I BINOMIALTRÆERNE 

 
Ki lde: Hul l  (2011) 

Det venstre binomialtræ i figur 12 illustrerer udviklingen i det underliggende aktiv over en 2 årig 

periode, hvor det underliggende aktivs værdi i t=0 er 50. Det højre binomialtræ viser udviklingen i 

optionens værdi baseret på det underliggende aktivs værdi med en exercisepris på 52. I 

ovenstående eksempel bliver en call option beregnet ud fra følgende parametre (Hull, 2011: 274):  

• Up-faktor (u): 1,3499 

• Down-faktor (d): 0,7408 

• Sandsynligheden for en up-bevægelse (p): 50,97% 

• Volatilitet (σ): 30% 

• Risikofrie rente (rf): 5%  

• Helårlig tidsperiode (∆ t) 

 

Figuren viser binomialmodellens intuitive fremgangsmåde ved brug af observationer i diskret tid, da 

mulige up- og down-bevægelser i det underliggende aktiv nemt kan følges. Selve beregningen af de 

enkelte inputvariable og optionens værdi bliver gennemgået senere i afsnittet. På baggrund af 

binomialmodellens intuitive opbygning, dens status i litteraturen samt Black Scholes praktiske 

mangler i forbindelse med ROV, anvendes herefter binomialmodellens fremgangsmåde til 

værdiansættelse havmølleparker. For at have forudsætningerne for at forstå den tekniske 
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gennemgang af binomialmodellens beregninger, gennemgås først modellens underliggende 

antagelser. 

 

Underliggende antagelser 

Værdien af det underliggende aktiv for en given periode kan kun have ét af følgende udfald; bevæge 

sig i en bestemt up- eller down-retning, som er baseret på at volatilitet (σ) og den risikofrie rente 

(rf) er kendte og konstante. Herudover antages det underliggende aktiv at følge en stokastisk 

udvikling kaldet Geometric Brownian Motion (herefter GBM). GBM er en kontinuerlig stokastisk 

fremgangsmåde, hvor det underliggende aktiv har et tilfældigt normalfordelt afkast. GBM og 

antagelsen om kendte samt konstante σ og rf er nødvendige for at up- og down-bevægelserne kan 

forblive konstante i løbet af modellen (Brandão et al., 1998: 74). Disse antagelser medfører, at 

information kommer kontinuerligt og konstant, hvilket betyder at modellen ikke oplever store udsving 

(Copeland & Antikarov, 2003). I praksis stemmer denne antagelse ikke overens med den aktuelle 

case, da informationer om godkendelse af tilladelser, forhandling af kontrakter med videre, ikke 

følger en sådan informationsstrøm, og derfor kan antagelsen ikke overholdes. I virkelighedens 

verden vil de fleste finansielle modeller ikke kunne overholde alle antagelser, hvorfor den stokastiske 

proces er en acceptabel beregning af udviklingen i det underliggende aktiv (Lander & Piches, 1998: 

546). 

 

Ligesom ved værdiansættelse af finansielle optioner er det i værdiansættelsen af realoptioner 

nødvendigt at antage, at markederne er effektive, og at der ikke eksisterer nogen arbitrage 

muligheder. Det muliggør estimering af værdien for det underliggende aktiv ved at replikere en 

portefølje bestående af det underliggende aktiv med belåning (Brealey et al., 2014: 537). Det kan 

diskuteres, hvorvidt denne antagelse kan overholdes ved realoptioner. Ved finansielle optioner kan 

porteføljen konstrueres ved en position af det underliggende aktiv som for eksempel en børsnoteret 

aktie. Ved realoptioner er det underliggende aktiv ikke på samme måde tilgængeligt i markedet, og 

kan derfor ikke replikeres. En løsning hertil er at finde en ”twin security” (et aktiv med samme 

karakteristika som det underliggende aktiv), som er perfekt korreleret med det underliggende aktiv. I 

praksis er det svært at finde et identisk handlet aktiv. For at et projekt kan bruges som det 

underliggende aktiv, er det nødvendigt at finde projektets markedsværdi uden brug af optioner. 

 

Ifølge Copeland & Antikarov (2003) er den mest velegnede metode til at estimere projektets 

nutidsværdi uden fleksibilitet ved brug af en standard DCF model, da dette giver den mest objektive 

beregning af markedsværdien. Ved anvendelse af denne metode, kaldet ”Market Asset Disclaimer” 
(MAD), kan der argumenteres for, at antagelsen om effektive markeder overføres til 
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værdiansættelse af realoptioner, da samme antagelse bruges i DCF modellen. I så fald kan 

værdiansættelsesmodeller, som oprindeligt var udviklet til finansielle optioner benyttes til 

realoptioner. Øvrige antagelser omfatter, at det underliggende aktiv ikke udbetaler dividender, og at 

der hverken er skatter eller transaktionsomkostninger (Wang & Neufville, 2005: 8-9). 

 

Beregninger i binomialmodellen 

Der findes primært to metoder til værdiansættelse af optioner ved brug af binomialmodellen; the 
replicating portfolio approach og the risk-neutral probability approach. Ved the replicating portfolio 
approach (replikering af portefølje) investeres der i en kombination af aktier og obligationer, som 

kunstigt konstruerer en investering i optionen. Ved the risk-neutral probability approach (den 

risikoneutrale metode) antages det, at investorer er risikoneutrale og den fremtidige forventede 

optionsværdi bliver derfor tilbagediskonteret med den risikofrie rente. Begge metoder giver det 

samme resultat, hvor risikoneutrale metode i praksis er nemmest at anvende, og af samme årsag 

bliver anbefalet i litteraturen, er det herefter denne metode som anvendes (Brealey et al., 2014: 

538). Under antagelsen af, at investorer er risikoneutrale, betyder det, at investorerne ikke øger 

deres forventede afkast for at kompensere for en investering med øget risiko, da de er indifferente 

overfor risiko.7 I praksis er alle investorer ikke risikoneutrale, og derfor formodes denne antagelse 

at være noget svag, men ved at antage risikoneutralitet, er det muligt at værdiansætte optioner 

korrekt (Hull, 2011: 271). 

 

En risikoneutral verden betyder, at risikoen er fjernet fra optionens fremtidige cash flows som 

derfor vil være option equivalents.8 I stedet for at risikoen er indregnet i de pågældende cash flows 

eller i diskonteringsfaktoren, risikojusteres binomialtræets sandsynligheder for up- og down-

bevægelserne. Hermed kan den risikofrie rente bruges som diskonteringsfaktor (Mun, 2005: 156). 

Disse risikojusterede sandsynligheder benævnes ”risikoneutrale sandsynligheder”, og er udregnet 

på baggrund af den risikofrie rente, antallet af tidsperioder per år samt up- og down-faktorerne. Up- 

og downfaktorerne bliver udregnet på baggrund af det underliggende aktivs standardafvigelse og 

antallet af tidsperioder per år som vist i formel 6 (Hull, 2011: 279). 
 
 
 
 
                                                
7 Eksempelvis vil risikoneutrale investorer være indifferente, om de modtager 50 kr. eller påtager sig risiko ved at slå plat 
eller krone om 100 kr., hvor den forventede værdi vil være de samme 50 kr. Alternativt, kan investorer være ”risiko 
elskere” og foretrække at slå plat eller krone, eller ”risiko averse” og foretrække ikke at slå plat eller krone. 
8 Udtrykket ”option equivalent” stammer fra ”certain equivalent”. Certain equivalent cash flow er renset for risiko, men 
ikke for tidsværdien af penge, og afspejler det cash flow som med sikkerhed modtages på et bestemt tidspunkt (Brealey et 
al. 2014: 536). 
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FORMEL  6 - BINOMIALTRÆETS RISIKONEUTRALE FORMLER 
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Ki lde: Hul l  (2011) 

Nedenstående figur 13 illustrerer det underliggende aktivs brug af up- og downfaktorerne i 

binomialmodellen (Mun, 2005: 137). Figuren og dens forudsætninger er identisk med det venstre 

binomialtræ i figur 12, og viser de bagvedliggende beregninger. 
 
FIGUR 13 – UDVIKLING I DET UNDERLIGGENDE AKTIV 

 
Ki lde: Mun (2005) 

Efter at have konstrueret det underliggende aktivs binomialtræ ved brug af up- og downfaktorerne 

samt beregnet de risikoneutrale sandsynligheder, kan optionens nutidsværdi af hver tidsperiode i 

binomialtræet herefter udregnes (Copeland & Antikarov, 2003: 102). 
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FORMEL  7 - OPTIONSVÆRDI I BINOMIALTRÆET 
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Ki lde: Copeland & Antikarov (2003) 

Figur 14 viser hvorledes OV3, OV4 og OV5 bliver udregnet på baggrund af det underliggende aktivs 

binomialtræ. Efter disse led er beregnet, kan værdien for OV1 og OV2 estimeres og dernæst 

beregnes for OV0, som vist i formel 7 (Mun, 2005: 137). Figur 14 er identisk med det højre 

binomialtræ i figur 12, og viser dens bagvedliggende beregninger. Fordelen ved denne 

fremgangsmåde er, at parametrene forbliver konstante, og at udviklingen i optionens værdi og dets 

underliggende aktiv tydeligt kan observeres, hvilket gør modellen intuitiv. 
 

FIGUR 14 – UDVIKLING I OPTIONSPRISEN 

 
 
Ki lde: Mun (2005) 
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Risikobetragtning 
Faseopdelte realoptioner (compound optioner) indeholder to overordnede former for usikkerhed i 

udviklingsfasen; projektspecifikke risici og forandrende markedsforhold. Projektspecifikke risici, som 

ligeledes tages i betragtningen i ENPV modellen, tilknytter sig udelukkende til projektets 

udviklingsfase. Denne form for risici er derfor uafhængigt af og ukorreleret med markedet 

(Copeland & Antikarov, 2003: 271). Forandrende markedsforhold er ændringer på markedet (såsom 

elpriserne), der påvirker omsætningen og dermed det underliggende aktivs værdi, og bliver i ROV 

beregnet på baggrund af det underliggende aktivs volatilitet. Som tidligere beskrevet og vist i formel 

6, bliver volatiliteten brugt til at estimere binomialmodellens up- og downfaktorer og derigennem 

den risikojusterede sandsynlighed. Anvendelsen af volatiliteten til beregning af ROV er en af de 

væsentligste forskelle fra de kapitalværdibaserede modeller. Inddragelsen af volatiliteten resulterer 

i, at binomialmodellen kan modellere fremtidige scenarier for værdien af det underliggende aktiv, og 

derfor er et præcist estimat for volatiliteten afgørende for ROV modellens troværdighed. 

 

Da ROV modellens projektspecifikke risici i udviklingsfasen bliver behandlet på samme måde som i 

ENPV modellen, henvises til afsnit 3.1.2. Følgende afsnit vil kort gennemgå de forskellige metoder til 

at beregne volatiliteten, og diskutere hvilken metode som er bedst egnet til at estimere projektets 

volatilitet. Det er relativt simpelt at estimere volatiliteten for aktier, men i ROV er udfordringen 

større, da det underliggende aktiv (projektet) ikke bliver handlet på et marked. Overordnet set er der 

primært fire metoder til at estimere et projekts volatilitet; Monte Carlo simulering, ledelsesestimater, 

implied volatility og gennem historisk data (Miller & Park, 2002: 124). Ved Monte Carlo metoden 

simuleres flere forskellige variable i DCF modellen som konsolideres til én volatilitet. Brugen af 

ledelsesestimater tager udgangspunkt i vurderinger fra ledelsen. Den implicitte volatilitet (implied 

volatility) tager udgangspunkt i Black Scholes modellen, og den historiske metode estimerer 

volatiliteten på baggrund af et historisk datasæt. 

 

Monte Carlo simulering 

Monte Carlo metoden er kort fortalt en tilfældighedsgenerator, som simulerer forskellige outputs til 

forecasting og risikoanalyser. Metoden tager udgangspunkt i det underliggende aktiv såsom DCF 

modellens værdiestimat, og estimerer volatiliteten ved at simulere usikre inputvariable. De variable 

som har størst indvirkning på DCF modellens værdiestimat tildeles en fordeling, hvorefter 

afkastfordelingen ved ændringer i projektværdien imellem to perioder simuleres flere tusinde gange. 

Metoden giver mulighed for at konsolidere de forskellige variabler og estimerer standardafvigelsen 

for projektets afkastfordeling og heraf volatiliteten. Fordelen ved en Monte Carlo simulering er, at 

den forholdsvist nemt og præcist kan simulere en række værdier på baggrund af forskellige 
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inputvariable. Modellens ulempe er dog, at de værdier som simuleringen estimerer, afhænger af 

inputantagelserne, som oftest vil være subjektivt afhængige og forudindtagede af brugeren (Mun, 

2005: 316-327). 

 

Ledelsesestimater 

I denne metode baseres volatilitetsestimater på skøn fra ledelsen, da det i mange situationer kan 

være umuligt at estimere et projekts usikkerheder på baggrund af historisk data. Dette kan skyldes, 

at projektet ikke deler karakteristika med handlede aktiver, der kan tages udgangspunkt i. Fordelen 

ved metoden er primært dens simplicitet. Ulemperne er, at den traditionelle DCF model (som de 

fleste ledelser benytter sig af) ikke benytter volatilitetsestimater, og at ledelsen derfor ikke har 

forudsætningerne for at kende volatiliteten (Copeland & Antikarov, 2003: 260). Derudover er 

estimaterne baseret på forudindtagede og subjektive gæt, og kan derfor være upålidelige (Mun, 

2005: 191). 

 

Implicit beregning af volatiliteten 

Hvis der på markedet findes en handlet option for det underliggende aktiv, kan optionens volatilitet 

implicit beregnes ved brug af Black Scholes modellen. Fremgangsmåden minder i princippet om 

Monte Carlo simulationen, hvor volatiliteten teknisk set også bliver beregnet implicit (Mun, 2005: 

105). Metoden kræver at den risikofrie rente, exerciseprisen, optionens løbetid, samt optionen og det 

underliggende aktivs pris er kendt. I så fald er samtlige parametre til Black Scholes modellen udover 

volatiliteten kendte. Ud fra de kendte parametre estimeres volatiliteten ved implicit at løse Black 

Scholes modellens ligning. Fordelen ved metoden er, at den relativt simpelt beregner et estimat for 

volatiliteten, som afspejler markedets forventninger til det underliggende aktiv. Ulempen er, at den 

kun kan benyttes, såfremt der er en handlet option, eller en option med samme risikoprofil, som 

matcher det underliggende aktiv. 

 

Historisk data 

Under antagelse af, at den fremtidige udvikling for det underliggende aktiv kan forudsiges af den 

fortidige udvikling, kan historisk data bruges til at estimere volatiliteten. I praksis kan det være 

problematisk at finde historisk data, da det underliggende aktiv (projektet) ikke handles på et 

marked. I stedet kan man undersøge, hvorvidt der findes en twin security på markedet, der har 

samme risikoprofil som det underliggende aktiv. Alternativt, kan de primære value drivers, der 

påvirker projektets volatilitet benyttes som twin security under forudsætningen af, at de er 

tilgængelige på markedet (Copeland & Antikarov, 2003: 257). Fordelen ved at anvende historisk 

data er, at metoden som den eneste ikke kræver subjektive input, og derfor er upartisk i sit estimat. 
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Ulempen er at finde et aktiv, der har samme risikoprofil som det underliggende aktiv, hvorfor 

estimatet kan være upræcist. Til estimering af råvarebaserede projekter forsvarer Miller & Park 

(2002: 124) at bruge råvareprisens volatilitet som det underliggende aktivs volatilitet, da aktivets 

værdi vil være højt korreleret med råvareprisen. 

 

Til beregning af volatilitet for råvarepriser baseret på historiske data anbefales the logarithmic cash 
flow returns approach. Metodens fordele inkluderer gennemskuelighed, anvendelighed og at den 

ikke kræver simuleringer (Mun, 2005: 190). Beregningerne i the logarithmic cash flow returns 
approach er vist nedenfor i formel 8 (Hull, 2011: 295). 
 

FORMEL  8 - THE LOGARITHMIC CASH FLOW RETURNS APPROACH 
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Ki lde: Hul l  (2011)   

Anvendelse til faseopdelt projekter og strategisk fleksibilitet 
ROV er relativt set mere kompliceret at anvende end de kapitalværdibaserede modeller, da den 

kræver flere inputvariable og antagelser. Fordelen ved modellen er, at den både tager højde for alle 

parametre i udviklings- og driftsfasen jævnfør figur 9. Forandringer i markedsforholdene afspejles 

ved opstilling af forskellige scenarier i binomialtræet, og er beregnet på baggrund af volatiliteten. De 

projektspecifikke risici inkluderes ved, at modellen opbygges som en compound option. Modellens 

opbygning medfører endvidere, at værdien af den strategiske fleksibilitet bliver indregnet, og det 

giver dermed et mere alsidigt og præcist estimat. Værdiestimatet tager derfor både højde for 

forandrede markedsforhold i løbet af udviklingsfasen med muligheden for at forkaste projektet ved 

ugunstige markedsforhold samt de projektspecifikke risici.  

 

På trods af ROV modellens fordele er den ikke udbredt i virksomheder, hvilket primært skyldes tre 

årsager: modellen anses for at være for kompliceret at bruge, manglende accept af modellen blandt 

beslutningstagere, og at resultaterne ikke er gennemskuelige (Willigers & Hansen, 2008: 521). Alle 

tre årsager skyldes formentlig den manglende forståelse for både ROV modellens opbygning og de 

kapitalværdibaserede modellers begrænsninger (Willigers & Hansen, 2008: 521). De kapitalværdi-
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baserede modeller, og særligt DCF modellen kan (og bliver) i mange tilfælde benyttet til at 

værdiansætte projekter, som eksempelvis ikke tager højde for værdien af strategisk fleksibilitet.  

 

Før at ROV modellen kan anbefales frem for de kapitalværdibaseret modeller, kræver det, at mindst 

et af følgende karakteristika er til stede (Willigers & Hansen, 2008: 531-533):  

• Fremtidige investeringsbeslutninger er præget af usikkerhed 

• Usikkerheden er så tilstrækkelig stor, at det er rationelt at afvente mere information for 

at undgå forkerte investeringer 

• Værdien af projektet afhænger mere af fremtidige vækstmuligheder end af det 

nuværende cash flow 

• Løbende behov for strategiændringer 

• Værdien af projektet er tæt på nul 

• Projektomkostningerne er store og størstedelen af omkostningerne kan undgås, hvis 

projektet bliver skrinlagt tidligt 

 

ROV modellen er således fornuftig at anvende til faseopdelte projekter, som kræver strategisk 

fleksibilitet. Inddragelsen af de forandrede markedsforhold og de projektspecifikke risici i 

udviklingsfasen betyder, at virksomhedens beslutningsgrundlag forbedres, hvilket gør modellen 

mere velegnet end ENPV modellen til aktive investeringer. 

3.3 Multipelanalyse 
Som beskrevet vil multipelanalysen blive anvendt som sanity check af den beregnede DCF værdi. 

Værdiansættelse baseret på multipler er udbredt og populær i praksis, hvilket kan begrundes med 

den umiddelbare lave kompleksitet og, at analysen er mindre tidskrævende at udføre sammenlignet 

med de øvrige værdiansættelsesmodeller.  

 

Grundlæggende opbygning 
Overordnet set er multipler baseret på en relativ prisfastsættelse ud fra en udvalgt peer gruppes 

indtjening. Multipler kan anvendes på flere forskellige måder, og følgende vil kort beskrive tre 

forskellige eksempler (Petersen & Plenborg, 2012: 227):  

• Værdiansættelse af børsnoteret virksomhed ved brug af multipler fra peer gruppe  

• Stress test af DCF modellens værdi ved brug af multipler fra peer gruppe  

• Værdiansættelse af privatejet virksomhed ved brug af børsnoterede multipler  
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Afhandlingen vil anvende multipler til at stress teste den beregnede værdi af havmølleparkens 

operationelle fase i DCF modellen. Det betyder, at havmølleparkens multipel skal holdes op i mod 

sammenlignelige projekters multipler. I litteraturen om multipelanalyse beskrives flere ”klassiske” 

multipler som EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E med flere (Koller et al., 2010: 304). Da værdiansættelsen 

foretages af et projekt, er det ikke muligt at finde de ”klassiske” multipler for en peer gruppe 

bestående af havmølleparker. Årsagen hertil skyldes, at de enkelte projekter ikke aflægger 

regnskaber, hvorfor det ikke er muligt at få regnskabsmæssige nøgletal som EBITDA og EBIT for de 

enkelte havmølleparker. Multipelanalysen i afhandlingen tager udgangspunkt i en specifik EV/MW 

multipel, hvor EV er Enterprise Value9 og MW er antallet af megawatt en vindmøllepark har. I 

henhold til havmølleparker antages EV at være værdien af de fremtidige cash flows, hvor der er 

renset for gæld. Dette er tilsvarende den beregnede DCF værdi uden gældsfinansiering jævnfør 

afsnit 4.1. Af den grund vil multipelanalysen kun foretages som sanity check i forlængelse til DCF 

værdien i afsnit 4.1. Peer gruppen sammensættes af en række gennemførte transaktioner af 

havmølleparker, som anvendes til beregning af EV/MW multipler. Brugen af EV/MW multipel 

bekræftes af PKA AIP, og anvendes ligeledes af Deloitte (2015b). Multipelanalysen skal anvendes 

med forsigtighed og forbehold, da adskillige parametre for havmølleparkerne kan forårsage forskelle 

i multipel estimatet. Eksempelvis vil den geografiske placering af havmølleparken have betydning for 

det modtagne tilskud, og dermed påvirkning af EV. Derudover kan det være en udfordring at finde 

sammenlignelige projekter, da havmølleparker er unikke i form af karakteristika, som har stor 

betydning for værdien af parken (vindforhold, afstand til kysten med flere).     

 

Risikobetragtning 
Multipler tager implicit højde for risiko igennem enterprise value, som beregnes på baggrund af det 

frie cash flows og diskonteres med kapitalomkostningen, hvori risikoen bliver inkorporeret. Da EV i 

den relevante multipel (EV/MW) afspejler DCF værdien uden gældsfinansiering, kan der 

argumenteres for, at risikobetragtningen derfor er tilsvarende den som beskrevet i afsnit 3.1.1.  Her 

sker en opdeling af systematisk og usystematisk risiko, som udtrykkes igennem WACC. I situationen 

uden gældsfinansiering vil WACC udgøre egenkapitalomkostningen.  

 

Anvendelse af faseopdelte projekter og strategisk fleksibilitet 
Multipelanalysen kan ikke anvendes til faseopdelte projekter og indregning af strategisk fleksibilitet, 

da der er tale om en relativ prisfastsættelse. EV afspejles i DCF værdien, og som beskrevet ved DCF 

                                                
9 Enterprise Value defineres som: markedsværdien af egenkapital + markedsværdien af NRBG (nettorentebærende gæld) 
(Petersen & Plenborg, 2012: 209) 
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modellen tager denne hverken højde for faseopdelte projekter eller strategisk fleksibilitet, hvorfor 

multipelanalysen kun anvendes som supplement til DCF modellen.  

3.4 Opsummering 
I kapitel 3 er fire forskellige værdiansættelsesmodeller blevet gennemgået; DCF, ENPV, binomiale 

ROV model og multipler med henblik på anvendelse til fasopdelte projekter herunder havmølleparker 

under udvikling. En investering i havmølleparker under udvikling er en proces, som strækker sig 

over adskillige år. Udviklingsfasen er både præget af projektspecifikke risici og forandrende 

markedsforhold, som er nødvendige at forholde sig til for at få en korrekt vurdering af projektets 

værdi. Derudover har projektudvikleren oftest mulighed for løbende at kunne træffe beslutninger 

samt påvirke projektet på baggrund af ny information og forandrede markedsvilkår. Værdien af 

denne strategiske fleksibilitet skal ligeledes indregnes i værdiansættelsesmodellen for at give et 

korrekt estimat. 

 

DCF modellen har primært to svagheder ved værdiansættelse af havmølleparker under udvikling; (1) 

modellen har svært ved at inddrage risici i udviklingsfasen, og (2) manglen på indregning af 

strategisk fleksibilitet. Al risikoen i DCF modellen indgår i diskonteringsfaktoren, som omfatter 

systematisk og usystematisk risiko. Da havmølleparker under udvikling oftest er udsat for 

projektspecifikke risici (eksempelvis myndighedsgodkendelser, kontraktforhandlinger med flere), 

som i værste fald kan betyde, at projektet ikke bliver gennemført, er det nødvendigt, at disse risici 

bliver korrekt behandlet. DCF modellen er desuden funderet på et sæt statiske 

investeringsbeslutninger. Disse statiske investeringsbeslutninger betyder, at projektudvikleren 

forholder sig passivt til ændringer i markedsforholdene i udviklingsfasen, og værdien af den 

strategisk fleksibilitet er derfor ikke indregnet. Den manglende inddragelse af de projektspecifikke 

risici samt ændringer i markedsforhold under udviklingsfasen og den manglende mulighed for at 

ændre strategi løbende svækker DCF modellen, og gør den uegnet som værdiansættelsesmodel til 

havmølleparker under udvikling. ENPV modellen inddrager i modsætning til DCF modellen de 

projektspecifikke risici i udviklingsfasen, men mangler derimod muligheden for indregning af 

strategisk fleksibilitet og forandringer i markedsforhold. Den manglende mulighed for aktivt at 

påvirke beslutningsprocessen medfører, at modellen, ligesom DCF modellen, ikke er i stand til at 

bygge bro imellem strategi og økonomi. Af den grund er ENPV modellen ligeledes uegnet som 

værdiansættelsesmodel til havmølleparker under udvikling. DCF og ENPV modellens største mangel 

er indarbejdelsen af strategisk fleksibilitet, og dermed muligheden for at reagere på forandrede 

markedsforhold. Ved brug af den binomiale ROV model tages der i udviklingsfasen højde for både 
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projektspecifikke risici, forandrende markedsforhold og den strategiske fleksibilitet. Forandringer i 

markedsforholdene afspejles ved opstilling af forskellige scenarier i binomialtræet beregnet på 

baggrund af volatiliteten. De projektspecifikke risici inkluderes ved at opbygge modellen som en 

binomial compound option. Denne opbygning medfører, at værdien af den strategiske fleksibilitet 

bliver indregnet i modellen, og det giver dermed et mere alsidigt og korrekt estimat. 

Multipelanalysen baseres på DCF værdien og bliver brugt til at sammenholde den estimerede værdi 

med sammenlignelige investeringer. Da værdien er baseret på DCF modellen, lider den under 

samme mangel på strategisk fleksibilitet. Derudover vil tilskudsordninger oftest variere afhængigt af 

parkens geografiske placering og forudsætninger, hvilket medfører, at estimatet i praksis ikke er 

sammenligneligt. Derfor kan multipelanalysen kun anvendes som supplement til DCF modellen og 

ikke som stand-alone værdiansættelse. Nedenstående tabel 5 opsummerer de forskellige modellers 

behandling og inddragelse af forskellige parametre, hvor det ses, at den binomiale ROV model er 

den eneste model, som inddrager strategisk fleksibilitet. 

 

TABEL 5 - OVERSIGT OVER VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER 

Strategisk fleksibilitet Forandrende 
markedsforhold

Projektspecifikke 
risici Systematisk risiko Usystematisk risiko

DCF model

ENPV model 

Binomialmodel 

Mutipler

Model
DriftsfasenUdviklingsfasen

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

Det fremgår ligeledes af tabellen, at den binomiale ROV model er den eneste model, som kan tage 

højde for samtlige parametre. Den løbende inddragelse af de projektspecifikke risici og forandrede 

markedsforhold med mulighed for aktivt at kunne forholde sig til investeringen betyder, at 

virksomhedens beslutningsgrundlag forbedres. Det forbedrede beslutningsgrundlag og inddragelsen 

af den strategiske fleksibilitet er afgørende i faseopdelte projekter. Dette gør ROV modellen mere 

nøjagtig end de øvrige modeller, hvorfor den er mest velegnet til værdiansættelse af havmølleparker 

under udvikling. 
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4. Værdiansættelse af havmøllepark under udvikling 
I følgende kapitel foretages værdiansættelsen af Mejlflak havmøllepark. Dette er med henblik på at 

opnå en praktisk vinkel på, hvordan havmølleparker under udvikling bør værdiansættes. Selve 

værdiansættelsen anvender de gennemgåede modeller fra kapitel 3, hvilket indebærer en 

værdiansættelse af Mejlflak ud fra DCF, ENPV, realoptioner og multipler. Først vil driftsfasen blive 

værdiansat ud fra DCF modellen i afsnit 4.1, hvor de relevante parametre gennemgås og estimeres. 

Efterfølgende bliver udviklingsfasen værdiansat ved brug af både den kapitalværdibaserede ENPV 

model i afsnit 4.2 og den binomiale ROV model i afsnit 4.3, for at fremhæve den praktiske forskel 

mellem modellerne. Både ENPV og ROV modellen anvender DCF værdien som udgangspunkt, 

hvorfor denne er væsentlig at beregne. Slutteligt foretages en multipelanalyse med henblik på at 

underbygge den estimerede DCF værdi. Strukturen i følgende kapital er illustreret ved 

nedenstående figur 15.  
 

FIGUR 15 - OVERSIGT OVER KAPITLET 

 
 

Ki lde: Egen t i lv irkning 

4.1 DCF modellen  
Følgende afsnit vil gennemgå beregningerne af de parametre, som skal anvendes som inputvariable 

til DCF modellen for at værdiansætte havmølleparkens driftsfase. Som nævnt i afsnit 2.1.4 antages 

driftsfasen at være omkring 20-30 år (Deloitte, 2015a: 5), og hvor det af figur 15 antages, at 

levetiden for Mejlflak er 25 år. Dette estimat bekræftes for værende rimeligt ved interview med 

Forundersøgels
e/VVM 

Etablerings-
tilladelse & 
kontrakt-

forhandling 

Konstruktion 

Fase 1 Gate Fase 2 

Udviklingsfasen 

Idriftsættelse 

Driftsfasen 

Medio 2015 – Ultimo 2021 Primo 2022 – Medio 2046 

Værdiansættelse ved ENPV & ROV Værdiansættelse ved DCF 

FID 

Fase 3 



Kapitel 4. Værdiansættelse af havmøllepark under udvikling 58 

 

European Energy, og anvendes ligeledes af konsulentvirksomheden NIRAS, som har foretaget en 

økonomisk vurdering af Mejlflak (NIRAS, 2014: 16). Da skæringsdatoen er 30. juni 2015 vil den 

operationelle fase påbegynde primo 2022, hvilket er under antagelsen om, at udviklingsfasen 

forventes at have 6 ½ års varighed jævnfør afsnit 2.2.1. Der er to overordnet parametre, som skal 

estimeres i forbindelse med DCF modellen: frie cash flow og WACC. I første omgang vil finansiering 

ikke blive taget i betragtningen, men bliver behandlet særskilt senere i afhandlingen. Ved ikke at 

inddrage finansiering er der mulighed for udelukkende at fokusere på investeringens rentabilitet 

uden gældseffekterne. Af den grund vil WACC ikke indeholde gældselementet, og kun omfatte 

egenkapital og egenkapitalomkostningen. Efter at have fundet DCF værdien vil der blive foretaget en 

følsomhedsanalyse for at teste DCF værdiens følsomhed ved ændringer i forskellige parametre. 

Derudover vil følsomhedsanalysen bestræbe efter at identificere de relevante parametre for 

værdiansættelsen.  

 

TABEL 6 – RESULTATOPGØRELSE & FRIE CASH FLOW 

Resultatopgørelse 
1) Omsætning  Produktion * Pris 
a. Parkens kapacitet (KW) a * b * (1-c) * d * (e + f) 
b. Fuldlasttimer (brutto)  
c. Nettab (%)   
d. Parkens rådighedstid (%)   
e. Markedsprisen for el    
f. Tilskud    
2) Driftsomkostninger   
Service, vedligeholdelse & skibe   
3) EBITDA 1) - 2)  
4) Afskrivninger Saldoafskrivning, 15%  
5) EBIT 3) - 4) 
6) Skat Selskabsskat, 22% 
7) Resultat efter skat 5) - 6)  
    

 
 Frie Cash Flow (FCF)  7) + 4) – 6) - 8) - 9)  
5) Indtjening før renter og skat (EBIT)    
4) Afskrivninger  
6) Skat   
8) Ændringer i arbejdskapital    
9) Investering i anlægsaktiver    
    

 

Ki lde: Egen t i lv irkning 
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Til estimering af det frie cash flow opstilles en resultatopgørelse samt en opgørelse over det frie 

cash flow, som er vist i tabel 6. Tabellen danner udgangspunkt for de kommende beregninger. 

Følgende gennemgår de respektive regnskabsposter med henblik på at danne et overblik over de 

bagvedliggende fremgangsmåder. I de respektive parametre indregnes en inflation på 2% med 

henblik på at sikre konsistens. Den anvendte inflation på 2% er den forventede inflation på lang sigt 

(Danmarks Nationalbank, 2009: 3) 

4.1.1 Omsætning  
En havmølleparks omsætning fastsættes ud fra mængden af produktion, elprisernes niveau og 

størrelsen af det økonomiske tilskud. Følgende vil estimere de tre parametre for at finde 

omsætningen for havmølleparkens operationelle fase. 

 

Produktion 
Parkens produktion er bestående af parkens kapacitet, antallet af fuldlasttimer, nettab og parkens 

forventede rådighedstid. For at holde beregningerne i samme måleenhed vil alle relevante 

parametre regnes i kilowatttimer (kWh). Mejlflak havmøllepark har en kapacitet svarende til 80.000 

kWh, hvilket er bestående af 20 møller af 4 MW.10 Både fuldlasttimer, nettab og rådighedstid anses 

for at være tekniske estimater, hvilket jævnfør afgrænsningen vil være baseret på eksterne kilder, 

da det er udenfor afhandlingens fokusområde at beregne disse tekniske estimater. Antallet af 

fuldlasttimer, som svarer til antallet af timer med maksimum produktion per år, fastsættes til at 

være 4.265 timer11 brutto, hvilket svarer til 3.972 fuldlasttimer netto (4.265 * (1-0,03) * 0,96). 
 

FORMEL  9 - HAVMØLLEPARKENS PRODUKTION 

!"#$%&'(#) = !"#"$%&'& ∗ !"#$#%&''()*+ ∗ 1 − !"##$% ∗ !!å!"#ℎ!"#$%" 

317.725.440!!"ℎ = 80.000!!"ℎ ∗ 4.265! ∗ 1 − 0,03 ∗ !0,96 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

Parkens samlede tab (nettab og residual af rådighedstid) vurderes til at være mellem 5-7%, hvilket 

er baseret på estimater fra PKA AIP, European Energy samt COWI. Investorer som PKA AIP og 

projektudviklere som European Energy får normalt vis ingeniørbaseret konsulenthuse, såsom COWI, 

til at foretage en teknisk vurdering af disse estimater. Derfor vil COWI’s estimater blive anvendt, da 
                                                
10 1 MW = 1.000 kWh  
114.265 fuldlasttimer (brutto) er gennemsnittet af estimater fra NIRAS (2014:15) på 4.296, COWI (mailkorrespondance) på 
4.600 og European Energy (interview) på 3.900. Estimat fra NIRAS er beregnet på baggrund af 4.000 fuldlasttimer 
(netto) under antagelsen om brug af samme nettab (3%) og rådighedstid (96%) som COWI  
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de formodes at have bedre forudsætninger til vurdering af tekniske estimater. Til beregning af 

produktionen vil en rådighedstid på 96% og et nettab på 3% blive anvendt (Mailkorrespondance med 

COWI). Dette resulterer i en forventet årlig produktion på 317.725.440 kWh for alle 20 vindmøller 

jævnfør formel 9. Da vinden varierer fra år til år, vil den faktisk produktion variere (+/-10% i forhold 

til et gennemsnitsår). Den beregnede produktion betragtes at være den gennemsnitlige produktion 

over parkens levetid. 

 
Elpris 
For at kunne beregne omsætningen skal priserne for vindkraftproduceret el og tilskuddet til 

havmølleparken bestemmes. Som beskrevet i afsnit 2.3.2 er prisen for vindkraftproduceret el lavere 

end den generelle markedspris for el, hvilket benævnes ”intermittency” effekten. Med andre ord 

kannibaliserer vindkraften sin egen afregningspris ved at øge det samlede udbud af el i perioder 

med megen vind. Dermed fortrænges dyrere elproduktion, som medfører en lavere pris end den 

gennemsnitslige elpris (Dansk Energi, 2014: 39). For at gøre værdiansættelsen og 

investeringscasen så realistisk som muligt, vil et ”prisnedslag” blive modregnet i de generelle 

markedspriser (spotpriser) for at afspejle en retvisende pris for vindkraftproduceret el. I 

afhandlingen anvendes Energinet.dk’s fremskrivninger af elpriserne, som fremskriver i perioden 

2015-2035 (Energinet.dk, 2015a). Det formodes, at Energinet.dk har gode forudsætninger for disse 

fremskrivninger som ejer og operatør af det danske el transmissionsnet. Til DCF modellen anvendes 

prisfremskrivningen på 35,11 øre/kWh12 for 2022 inkluderet ”intermittency” effekten, hvilket er året 

driftsfasen påbegynder. Herefter fremskrives denne pris med inflationen på 2% i parkens 

resterende levetid. 

 

”Intermittency” effekten er beregnet på baggrund af historisk tidsserie fra Energinet.dk’s database 

med udgangspunkt i perioden 2009 til 2014. Vindkraftproduceret elpriser er beregnet for at 

estimere det relative forhold til den generelle spotpris for Vestdanmark (DK1). Metoden anvendt til 

beregning af vindkraftproduceret elpriser er tilsvarende metoden Danmarks Vindmølleforening 

anvender til beregning af prisen for vindmøllestrøm (Mailkorrespondance med EMD International). 

 

Graf 4 viser udviklingen af ”intermittency” over perioden 2009 til 2014. For uddybende beregninger 

og datasæt henvises til bilag A. Her er det tydeligt, at effekten er blevet større med tiden, hvilket der 

kan være to årsager til (1) vindforholdene i det pågældende år og (2) antallet af vindmøller. Som 

tidligere anslået varierer vindforholdene fra år til år, hvilket har en negativ effekt på prisen desto 

                                                
12 35,11 øre/kWh = 39,9 øre/kWh (elpris fremskrivning, år 2022) * 12% (intermittency effekt)  
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mere det blæser. Derudover forstærkes denne diskontinuitet jo større kapaciteten for vindkraft er. I 

2012 begyndte Anholt havmøllepark (400 MW), Danmarks hidtil største havmøllepark, at producere 

strøm og er med til at forklare en del af den markante stigning i diskontinuitet fra 2011 til 2013. En 

del af effekten i 2013 kan forklares ved, at der den 7. juni 2013 var 5 timer med ekstremt høje 

elpriser på omkring 15 DKK/kWh, hvor der i dette tidsrum var en meget lav vindproduktion (Dansk 

Energi, 2014: 39). Det er dog svært at skelne mellem, hvor høj en grad der er forklaret af 

vindforholdene i et pågældende år og hvor høj en grad der er forklaret af den generelle udvikling i 

antal MW installeret. Ikke desto mindre skal der tages højde for opførelse af de kommende 

havmølleparker vest for Storebælt som Horns Rev 3 med nettilslutning i 2017 (400 MW) og 

udbuddet af kystnære havmølleparker (op til 350 MW) med nettilslutning i 2020 (Energistyrelsen, d, 

"Kriegers Flak og Horns Rev 3"). Der anvendes en ”intermittency” effekt på 12% fra driftsfasens 

begyndelse (primo 2022) og i hele parkens levetid, hvilket er i den høje ende i perioden 2009-2014. 

Det formodes dog at være rimeligt grundet den planlagte udbygning af vindkraftkapacitet, som er 

med til at øge diskontinuiteten. Det kan såvel diskuteres, hvorvidt denne ”intermittency” effekt bør 

være højere på længere sigt. Det vurderes, at den løbende udbygning af transmissionsnettet øger 

udvekslingen af overskydende vindenergi mellem landene (Energinet.dk, 2015b), hvilket antageligvis 

må udligne stigningen i diskontinuitet på længere sigt. 
 

GRAF 4 - UDVIKLING AF "INTERMITTENCY" 

 
 

Ki lde: Egen t i lv irkning med data fra Energinet.dk  

Det økonomiske tilskud til havmølleparker er blevet beskrevet i afsnit 2.3.2. Det projektspecifikke 

tilskud er beregnet og illustreret i tabel 7. Som det fremgår er tilskuddet per vindmølle i kWh 

beregnet ved brug af de prædefineret parametre for generatoreffekt (22.000 fuldlasttimer) og 
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rotorareal (8.000 kWh per m2) samt de tilhørende vægtninger. Herefter anvendes det beregnede 

tilskud i kWh til estimering af tilskuddet i kroner. Med udgangspunkt i en 4 MW vindmølle, som har 

en rotordiameter på 130 meter13 resulterer det i et rotorareal på 13.273 m2 i henhold til formel 10. 

 

FORMEL  10 - BEREGNING AF ROTORAREAL 

!"#"!"!#"$ = !"#"!$%&'(#(!
2

!
∗ ! 

13.273!!! = 130
2

!
∗ 3,141593 

Ki lde: Egen t i lv irkning 

Ud fra havmølleparkens tekniske specifikationer ydes et tilskud for 100.730.082 kWh, som fremgår 

af tabel 7. Da tilskuddet er på 25 øre/kWh resulterer det i et tilskud på DKKm 25,2 per vindmølle, 

hvilket er under antagelsen om, at markedsprisen ikke overstiger en markedspris på 33 øre/kWh (se 

afsnit 2.3.2 for nærmere detaljer om begrænsning på tilskuddet). I tilfældet af at markedsprisen 

overstiger 33 øre/kWh, vil tilskuddet tilsvarende falde, og hvis markedsprisen når 58 øre/kWh, 

bortfalder tilskuddet således helt. 

 

Total set svarer det til et tilskud på DKKm 503,7 for hele havmølleparken ved et tilskud på 25 

øre/kWh (DKKm 25,2 * 20 møller). Under hensyntagen til tilskuddets begrænsninger i forhold til 

udviklingen i markedspriser, reduceres tilskuddet til DKKm 483,9 14  i parkens levetid. En 

havmøllepark tilsvarende Mejlflak kan modtage tilskud i omkring 6 år og 4 måneder, hvilket 

beregnes som forholdet mellem den årlige produktion per mølle og den totale produktion med 

tilskud per mølle (jævnfør tabel 7). 

 

Herefter er det muligt at beregne havmølleparkens omsætning ved den fundne produktion og 

fremskrivninger af elpriserne. Efter de første 6 år og 4 måneder af den operationelle fase vil det 

økonomiske tilskud udløbe, og efterfølgende er det alene elpriserne som er med til at generere 

omsætningen. 

 

 

 

                                                
13 Baseret på 4 MW Siemens mølle udbudt til Gemini, som har en rotordiameter på 130 meter (Bredsdorff, 2014) 
14 Summen af alle tilskud i DCF modellen, se bilag C 
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TABEL 7 - BEREGNING AF TILSKUD 

Tilskud per mølle, kWh 
1) Generatoreffekt  Møllens effekt Produktion med tilskud 
30% af 22.000 fuldlasttimer           * 4.000 kW 26.400.000 kWh 
      
2) Rotorareal  Møllens rotorareal Produktion med tilskud 
70% af 8.000 kWh per m2           * 13.273 m2 74.330.082 kWh 

Produktion med tilskud per mølle   100.730.082 kWh 
      

 
Tilskud pr. mølle, kr. 

  Tilskud Produktion med tilskud    
Pristilskud per mølle 0,25 kr. 100.730.082 kWh  25.182.521 kr.  

  Årlig produktion per mølle Produktion med tilskud per mølle   
Antal år med tilskud  15.886.272 kWh 100.730.082 kWh 6,3 år 
        

 
Ki lde: Egen t i lv irkning  

4.1.2 Driftsomkostninger 
Omkostningerne til drift inkluderer transport (skibe), landanlæg og serviceaftale til vedligeholdelse af 

vindmølleparken. I Danmark betales der ikke lejemål for havmølleparker, da havarealet betragtes at 

være offentligt ejet og staten stiller arealet til rådighed (Interview med European Energy). 

Serviceaftalen indgås oftest med vindmølleleverandøren som for Mejlflak vil være Siemens. En 

serviceaftale indgås med varighed i op til 15-20 år (Deloitte, 2015a: 16), hvor der typisk er inkluderet 

al personale, udstyr og reservedele til vedligeholdelse af parken. Driftsomkostningerne beregnes 

ved en gennemsnitsbetragtning af estimater fra NIRAS og European Energy15 til at være 12,25 

øre/kWh i 2015. Da driften først påbegynder i 2022 skal driftsomkostningerne fremskrives med 

inflationen i 7 år for at få 2022-priser, og i de efterfølgende år stiger den med inflationen på 2%. 

Dette giver en driftsomkostning på 14,07 øre/kWh i 2022, hvor 85% tildeles serviceaftalerne og de 

resterende 15% går til transport (skibe) og landanlæg (Interview med European Energy). 

4.1.3 Afskrivninger og skat  
En vindmøllepark er et driftsmiddel med lang levetid, hvis værdi forringes over tid. Det er derfor 

muligt at anvende saldoprincippet til at afskrive aktivets værdi over vindmølleparkens levetid. I 

henhold til en lovændring gælder det fra og med indkomståret 2016, at afskrivningssatsen på 

                                                
15 NIRAS (2014: 15) på 14,5 øre/kWh og European Energy (Interview) på 10 øre/kWh. Tal fra NIRAS er korrigeret med 
inflationen på 0,6% i 2014 (Danmarks Statistik, 2015: 218) 
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vindmøller maksimalt må udgøre 15% af afskrivningsberettigede saldoværdi jævnfør 

afskrivningslovens § 5C, stk. 1, nr. 4. Dette gælder vindmøller med en kapacitet over 1 MW, og en 

vindmøllepark som Mejlflak vil derfor være omfattet af denne afskrivningsmæssige begrænsning 

(SKAT, 2015b). 

 

De årlige afskrivninger beregnes ud fra den bogførte værdi, der i år 2022 er de samlede 

omkostninger anvendt til konstruktion (CAPEX), hvilket vil blive specificeret i afsnit 4.2. I parkens 

sidste operationelle år opgøres den bogførte værdi, og i tilfældet hvor den bogførte værdi er positiv 

skal den resterende værdi udgiftsføres/afskrives i det pågældende år. Som det fremgår af tabel 6 

indgår afskrivninger i resultatopgørelsen, hvilket er med til at reducere skattebetalingen. Den fulde 

afskrivningsplan for havmølleparken kan findes i bilag B. 

 

Til beregning af skattebetalingen anvendes den nye selskabsskattesats på 22%, som er gældende 

fra 2016 og frem (Fedders, 2013). Jævnfør selskabsskattelovens § 12, stk. 2 kan underskud fra 

tidligere indkomstår fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst, hvis ikke det overstiger et 

grundbeløb på DKK 7.747.500 i 2015. Herefter fradrages 60% af det resterende underskud i den 

del af den skattepligtige indkomst, som overstiger grundbeløbet. Med andre ord skal virksomheden 

minimum betale 40% i skat af den del af indkomsten, som overstiger DKK 7.747.500. Uudnyttede 

underskud kan fremføres til efterfølgende indkomstår. Da grundbeløbet opgives som 2015 beløb 

reguleres dette grundbeløb med 2% årligt i henhold til personskattelovens § 20. Skattebetalingen og 

muligheden for at udnytte underskud fra tidligere indkomstår har betydning for værdiansættelsen og 

DCF værdien, da parken de første to år har negativ skattepligtig indkomst, og der vil derfor være 

mulighed for at få skattefradrag de efterfølgende år (SKAT, 2015a). 

4.1.4 Frie cash flow 
Til beregning af det frie cash flow skal NOPAT 16  justeres for ændringer i arbejdskapital og 

investeringer. Arbejdskapital inkluderer varelager, tilgodehavende og driftsgæld, hvor driften af en 

havmøllepark ikke indebærer opretholdelse af varelager. Her antages det, at der ikke vil være 

væsentlige ændringer i arbejdskapitalen (tilgodehavende og driftsgæld), som påvirker det frie cash 

flow. Derudover vil der efter konstruktionsfasen ikke foretages yderligere geninvesteringer, da de 

antages at være en del af serviceaftalen med vindmølleleverandøren og er derfor indregnet som en 

del af driftsomkostningerne (Interview med European Energy). 

 

                                                
16 Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 
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Tabel 8 viser et udsnit af hidtil gennemgåede parametre for de første tre år af driftsfasen. 

Omsætningen for de tre år (som vist) er den samme, hvilket skyldes en stigning i pris (svarende til 

2% i inflation), som medfører et tilsvarende fald i tilskuddet. Derfor vil omsætningen være den 

samme de første 6 år og 4 måneder af driftsfasen, hvor der modtages tilskud under forudsætningen 

af, at elprisen ikke ligger udenfor intervallet 0,33-0,58 øre/kWh. Det fremgår ligeledes, at EBIT er lig 

med resultatet efter skat i 2022 og 2023, da der ikke vil forekomme skattebetaling ved negativ 

indtjening. Ved komplet resultatopgørelse og beregninger af det frie cash flow for hele perioden 

henvises til bilag C. 
 

TABEL 8 – RESULTATOPGØRELSE OG FRIE CASH FLOW 

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

4.1.5 Diskonteringsrente 
For at beregne DCF værdien skal de estimerede FCF tilbagediskonteres med en passende 

kapitalomkostning. Som nævnt i begyndelsen af kapitlet vil gældsfinansiering blive behandlet 

særskilt, og derfor skal egenkapitalomkostning anvendes som diskonteringsrente i DCF modellen. 

Hertil anvendes CAPM som beskrevet i teoriafsnittet, og følgende vil estimere den risikofrie rente, 

betaværdien og markedsrisikopræmien. 

 

Den risikofrie rente 
Til beregning af den risiko frie rente anvendes den 10 årige danske statsobligation, hvilket anbefales 

af både Koller et al. (2010) og Petersen & Plenborg (2012). Som gennemgået i afsnit 2.3.2 er 

Resultatopgørelse  2022 2023 2024 
Omsætning  184.280.755 184.280.755 184.280.755 
Driftsomkostninger 44.708.416 45.602.584 46.514.636 
EBITDA 139.572.339 138.678.171 137.766.119 
Afskrivninger 177.536.193 150.905.764 128.269.900 
EBIT -37.963.854 -12.227.593 9.496.220 
Samlet udnyttet skattefradrag - - 9.401.324 
Skat af resultat  - - 20.887 
Resultat efter skat -37.963.854 -12.227.593 9.475.343 
    
EBIT -37.963.854 -12.227.593 -37.963.854 
Afskrivninger 177.536.193 150.905.764 128.269.900 
Skat af resultat  - - -20.887 
Ændring i arbejdskapital - - - 
Investeringer i aktiver - - - 
FCF 139.572.339 138.678.171 137.745.242 
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renteniveauet på statsobligationerne faldet til et historisk lavt niveau. Det er derfor vigtigt at være 

påpasselig med at bruge det nuværende niveau af statsobligationsrenten som proxy for den 

risikofrie rente, da det kan have en betydelig påvirkning på DCF værdien. Årsagen hertil er, at 

renten på statsobligationerne er faldet under inflationen og derfor ikke genererer et reelt afkast for 

investor (EY, 2015: 4). Som en alternativ metode, anbefaler konsulenthuset EY (2015) at beregne et 

gennemsnit af statsobligationsrenten over en længere periode som et estimat for den risikofrie 

rente. 

 

Som følge heraf vil den risikofrie rente blive baseret på et gennemsnit af statsobligationsrenten over 

en periode på 10 år. Datasættet består af månedlige renter, som strækker sig over perioden 2005 til 

juni 2015, og stammer fra Danmarks Statistikbank. Her er den 10 årige effektive obligationsrente 

anvendt, og resulterer i et gennemsnit på 2,786%. Datasættet findes i bilag D. Herefter vil 

afhandlingen anvende det beregnede gennemsnit som proxy for den risikofrie rente til 

værdiansættelse. 

 

Markedsrisikopræmie 
Markedsrisikopræmien kan som beskrevet i afsnit 3.1.1 estimeres ved blandt andet ex-post eller ex-

ante metoden, men der findes ingen konsensus hverken omkring metode eller niveauet for 

markedsrisikopræmien (Petersen & Plenborg, 2012: 264). Følgende vil derfor tage udgangspunkt i 

forskellige eksterne kilders estimat af markedsrisikopræmien. Årligt foretages en anerkendt 

undersøgelse af professor Pablo Fernández Lopéz fra IESE Business School i Madrid. 

Undersøgelsens respondenter består både af professorer, virksomheders analytikere og ledere, og 

har til formål at undersøge markedsrisikopræmien anvendt til beregning af egenkapitalomkostningen 

i en række lande. I 2014 inkluderede undersøgelsen 88 lande. Undersøgelsens resultater viste et 

gennemsnit på 5,1% for markedsrisikopræmien i Danmark (Fernández et al., 2014). I 2010 foretog 

PwC ligeledes en undersøgelse omkring markedsrisikopræmien på det danske marked, og på 

daværende tidspunkt lå størstedelen af respondenternes risikopræmie på mellem 4% og 5% 

(PriceWaterhouseCoopers, 2010). 

 

Aswath Damodaran har udarbejdet en oversigt over en række landes risikopræmie på basis af de 

respektive landes kreditvurdering. Her estimeres en risikopræmie for Danmark på 5,75%, som i 

øvrigt er den laveste risikopræmie estimeret for de forskellige lande (Damodaran, 2015a). Brugen af 

en risikopræmie på omkring 6% understøttes af PKA AIP (Telefoninterview med PKA AIP). I et 

telefoninterview med DONG Energy angives ligeledes et spænd mellem 5-10% for 

markedsrisikopræmien. Udover de beskrevne estimater er der fundet andre eksterne kilder, hvori 
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markedsrisikopræmien er blevet estimeret. Tabel 9 er en oversigt over de forskellige estimater for 

risikopræmien og den tilhørende periode. Gennemsnittet af de fundne risikopræmier er 5,46%, som 

herefter vil blive anvendt som markedsrisikopræmien. 
 

TABEL 9 - ESTIMATER FOR MARKEDSRISIKOPRÆMIE 

 
Ki lde: Fernández (2014), PwC (2010), Damodaran (2015), Energit i lsynet (2013), Holm et al .  (2005) 

Beta (β) 
Til beregning af egenkapitalomkostningen skal den virksomhedsspecifikke risiko for egenkapitalen 

findes, hvilket også benævnes beta. Oftest er betaestimater beregnet på baggrund af historiske 

aktieafkast målt i forhold til afkastet på markedsporteføljen (Petersen & Plenborg, 2012: 251). 

Betaværdier kan opdeles i en aktiv beta, som benævnes ugearet beta og en egenkapital beta, som 

benævnes gearet beta, hvor aktiv beta er et udtryk for virksomhedens driftsmæssige risiko ved fuld 

egenkapitalfinansiering (PriceWaterhouseCoopers, 2014: 238). Egenkapital beta afspejler den 

kombinerede effekt af drifts- og finansieringsrisiko (Higgins, 2012: 335). Med andre ord kan investor 

geare sin investering ved finansiering med fremmedkapital. 

 

Virksomhedens egenkapitalomkostning bør ikke anvendes til diskontering, hvis nye projekter er 

mere/mindre risikofyldte end virksomhedens eksisterende aktiviteter (Brealey et al., 2014: 219). Ud 

fra beskrivelse af NRGi i afsnit 2.2.3 vurderes Mejlflak havmøllepark at afvige fra virksomhedens 

eksisterende kerneaktiviteter. Det er derfor teoretisk korrekt at anvende en projektspecifik beta, som 

afspejler havmølleparkens systematiske risiko. Da der ikke eksplicit kan observeres beta værdier for 

havmølleparker, sammensættes en peer gruppe bestående af børsnoterede virksomheder. Peer 

gruppen omfatter virksomheder med fokus på vedvarende energi, som i vid udstrækning formodes 

at afspejle havmølleparkens risikoprofil. Følgende vil kort beskrive virksomhederne udvalgt til peer 

gruppen.  

 

Kilde  Periode Estimat 
Fernandez  2014 5,1% 
PwC 2005-2010 4,9% 
Damodaran 2015 5,75% 
Energitilsynet  2010-2013 4,5% 
Holm  2005 4,5% 
PKA AIP (interview) 2015 6% 
DONG Energy (interview) 2015 5-10% 

 
Gns. 5,46% 
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Enel Green Power  

Virksomheden er et datterselskab af italienske Enel Group, som er et multinational energiselskab. 

Enel Green Power har en installeret kapacitet på 9.819 MW fordelt på 737 anlæg i 15 lande verden 

over. Virksomhedens aktiviteter er specialiseret indenfor vedvarende energi og opererer indenfor 

følgende teknologier: solenergi, vindenergi, hydroelektrisk energi, geotermisk energi og biomasse 

(Enel Green Power, 2015). 

 

EDP Renováveis 

EDP er et spansk selskab og har siden 1996 udviklet, opført og opereret vindmølleparker. I dag er 

virksomheden førende indenfor vedvarende energi og det tredje største vindenergi selskab i verden. 

EDP har en installeret kapacitet på 9.036 MW fordelt udover Europa, Nordamerika og Brasilien. 

Udover vindenergi opererer virksomheden ligeledes indenfor solenergi, og har udelukkende fokus på 

bæredygtig energi (EDP Renováveis, "What We Do").   

 

Greentech Energy Systems 

Greentech er et dansk børsnoteret energiselskab, som har aktiviteter indenfor vindenergi, solenergi, 

vandkraft og biomasse samt vand/slambehandling. Virksomheden udvikler, opfører og driver 

projekter samt anlæg specialiseret indenfor vedvarende energi. Aktiviteterne befinder sig i Danmark, 

Tyskland, Italien, Polen og Spanien (Greentech Energy Systems, ”Profil”) (Greentech Energy 

Systems, "Profil").  

 

Theolia 

Den franske virksomhed Theolia designer, opfører og opererer udelukkende landmølleparker i 

Tyskland, Frankrig, Marokko og Italien. Theolia opererede i 2014 1.200 MW, hvoraf 562 MW er 

serviceret på vegne af tredje part (Theolia, "Installations"). På trods af, at Theolia udelukkende 

opererer med landmølleparker, vurderes deres profil indenfor vedvarende energi til at være 

passende til at blive inkluderet i peer gruppen.  

 

Alerion Clean Power  

Den italienske virksomhed Alerion specialiserer sig i produktion af elektricitet fra vedvarende 

energikilder, særligt fra vindenergi på land. Alerion har 15 sites med en installeret kapacitet på 272 

MW. Virksomheden opererer primært i Italien, men har også aktiviteter i Bulgarien og Rumænien 

(Alerion Clean Power, 2015).  

 



Kapitel 4. Værdiansættelse af havmøllepark under udvikling  69 

 

Det skal pointeres, at virksomhederne i peer gruppen til en vis grad afviger fra Mejlflak  

havmøllepark både i form af type og risikoprofil. Derfor er peer gruppen ikke fuldstændig 

sammenlignelig og den estimerede beta for projektet kan derfor være misvisende. Herudover 

sammenholdes betaværdierne med gennemsnitlig industri beta fra Damodaran (2015), som opgiver 

en industri beta for grøn og vedvarende energi bestående af 49 europæiske selskaber. Koller et al. 

(2010) argumenter for, at virksomheder i samme industri alt andet lige må stå overfor samme 

driftsmæssige risici, og anvendelse af industri betaer er derfor brugbare. 

 

Betaværdierne (gearet beta) er hentet fra Datastream, og målt i forhold til Morgan Stanley Capital 

International (MSCI) World Index, som repræsenterer 23 udviklede lande og dækker over 1.645 

aktier i Nordamerika, Europa, Mellemøsten og Stillehavsområdet. MSCI formodes derfor at 

repræsentere en veldiversificeret markedsportefølje, og brugen af indekset anbefales ligeledes af 

Koller et al. (2010). Der er ligeledes hentet data fra Datastream for forholdet mellem gæld og 

egenkapital (D/E) for hver af virksomhederne i peer gruppen, og selskabsskattesatsen for hver af 

landene er hentet fra Damodaran’s hjemmeside (2015b). Datasættet er baseret på månedlig data fra 

perioden 2010-2014, da der ikke har været tilgængelig data for indeværende år. Tabel 10 viser 

betaværdierne for peer gruppen, hvor estimaterne for gearet beta, D/E og skattesatserne er 

beregnet ved et gennemsnittet for perioden. For datasæt henvises til vedlagte USB.  
 

TABEL 10 - BETAVÆRDI FOR PEER GRUPPE 

Virksomhed Land Gearet beta Ugearet beta D/E Skattesats
Vedvarende energi
Enel Green Power 0,8668 0,5542 0,82 31,4%

EDP Renováveis 0,6739 0,4552 0,69 30,0%

Greentech Energy Systems A/S 1,6526 0,9022 1,11 24,9%

Theolia 1,6312 0,6190 2,45 33,3%

Alerion Clean Power 0,8781 0,3410 2,30 31,4%

Gns. 1,1405 0,5743 1,47 30,2%
Industri beta
Green & renewable 1,18 0,59 1,10 11,4%

 
 
Ki lde: Datastream, Damodaran (2015)  
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Den gearede beta skal efterfølgende justeres for at opnå en ugearet beta, hvilket skyldes, at 

værdiansættelsen foretages som 100% egenkapitalfinansieret. Der findes forskellige teorier for, 

hvorledes en justering til ugearet beta kan foretages som eksempelvis Modigliani & Miller, Myers og 

Damodaran (Fernández, 2003). Følgende vil tage udgangspunkt i Damodaran’s definition 17 

(Fernández, 2003). Gennemsnittet af ugearet beta for peer gruppen ligger på 0,57, hvilket er en 

anelse lavere end Damodaran’s industri beta på 0,59. Her vurderes det, at industri betaen afspejler 

den projektspecifikke risiko bedst, da den inkluderer flere virksomheder, hvorfor denne vil blive 

anvendt til beregning af egenkapitalomkostningen. Det er efterfølgende muligt at estimere 

egenkapitalomkostningen ved brug af CAPM. I formel 11 fremgår beregningen, og 

egenkapitalomkostningen estimeres til at være 6,01%. Følgende anvendes som diskonteringsrente til 

DCF modellen, hvorefter finansieringseffekten vil blive inkluderet i kapitel 5. 
 

FORMEL  11 - BEREGNING AF EGENKAPITALOMKOSTNING 

!! = ! !! + !! ∗ (!! − !!) 
!! = !0,02786 + 0,59 ∗ 0,546 = 0,0601 

Ki lde: Egen t i lv irkning 

4.1.6 Halvårs korrektion 
I DCF modellen er det implicit antaget, at pengestrømmene falder som fast beløb ultimo året, hvilket 

ikke formodes at være realistisk, da cash flows generes gennem hele året. Ved at diskontere 

helårligt undervurderes DCF værdien. For at korrigere for dette er det muligt at foretage en halvårs 

korrektion som i formel 12 (Koller et al., 2010: 105). Efter estimering af DCF værdien skal denne 

multipliceres med faktoren 1,0296 for at opjustere værdien for antagelsen om, at cash flow falder 

ultimo året.  
 

FORMEL  12 - HALVÅRS KORREKTION 

!"#$å!"!!"##$!%&"' = 1 + !! !,! 

1 + 0,0601 !,! = 1,0296 
Ki lde: Egen t i lv irkning  

                                                
17 !!"!#$%&'(%) = !!"#$%

(!! !!!"#$$%!#$! ∗!!
 

Definitionen hviler på antagelsen om, at betaværdien for gæld (βD) = 0 



Kapitel 4. Værdiansættelse af havmøllepark under udvikling  71 

 

4.1.7 DCF værdien 
Herefter skal DCF værdien beregnes ved at tilbagediskontere alle de fremtidige FCF med den 

fundne diskonteringsrente, og værdien af den operationelle fase fastsættes som følger. DCF 

værdien anvendes efterfølgende til beregning af udviklingsfasens værdi ved brug af ENPV modellen 

og den binomiale ROV model. I tabel 11 fremgår et udsnit af DCF modellen (for den fulde version af 

værdiansættelsesmodellen henvises der til bilag C). Nutidsværdien af den operationelle fase i år 

2022 estimeres til at være DKKm 1.258, hvilket efter halvårs korrektionen ender på DKKm 1.295. 

Overordnet er det ikke muligt ud fra DCF værdien at vurdere, hvorvidt investeringen i 

havmølleparken er rentabel, da DCF værdien udelukkende angiver værdien af driften, og ikke tager 

højde for udviklings- og konstruktionsomkostningerne. 
 

TABEL 11 - DCF MODEL 

 
2022 2023 2024 2025 2026 

Omsætning  184.280.755 184.280.755 184.280.755 184.280.755 184.280.755 
Driftsomkostninger 44.708.416 45.602.584 46.514.636 47.444.928 48.393.827 
EBITDA 139.572.339 138.678.171 137.766.119 136.835.827 135.886.928 
Afskrivninger 177.536.193 150.905.764 128.269.900 109.029.415 92.675.002 
EBIT -37.963.854 -12.227.593 9.496.220 27.806.412 43.211.926 
Samlet udnyttet skattefradrag - - 9.401.324 20.461.511 20.328.612 
Skat - - 20.877 1.615.878 5.034.329 
Resultat  -37.963.854 -12.227.593 9.475.343 26.190.534 38.177.597 
FCF 139.572.339 138.678.171 137.745.242 135.219.948 130.852.599 
PV 131.662.787 123.405.774 115.629.239 107.076.832 97.746.404 
PV primo 2022 1.258.016.593         
Halvårs korrektion 37.236.166     DCF værdi af operationel fase 1.295.252.759     
            

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

4.1.8 Følsomhedsanalyse  
Følgende afsnit vil foretage en følsomhedsanalyse på baggrund af den beregnede DCF værdi, hvoraf 

relevante parametre simuleres for at observere ændringer i DCF værdien. Formålet med 

følsomhedsanalysen er at give et overblik over, hvorledes en ændring i inputvariable påvirker DCF 

værdien. Analysen vil foretage ændringer af udvalgte inputvariable med +/-10% og +/-20%. 

Følsomhedsanalysen vil blive foretaget ud fra følgende inputvariable, som er vurderet til at være 

væsentlige value drivers i værdiansættelsen (1) antallet af fuldlasttimer (netto)18 (2) elpris og (3) 

                                                
18 Fuldlasttimer (netto) fås ved at korrigere fuldlasttimer (brutto) for nettab og rådighedstid for parken.  
Fuldlasttimer, netto = 4.265 * (1-0,03) * 0,96 = 3.972 (jævnfør afsnit 4.1.1) 
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egenkapitalomkostningen. Tabel 12 viser de absolutte og relative ændringer for hver af de tre 

parametre. Som det fremgår øverst i tabellen har fuldlasttimer (netto) stor påvirkning på DCF 

værdien. En ændring i antallet af fuldlasttimer på +/-20% resulterer i en ændring af DCF værdien 

på +/-14%. Det er dog tydeligt, at udsving i elprisen har størst indvirkning på DCF værdien med 

henholdsvis -17,5% og 14% for prisændring på +/-20%. Både fuldlasttimer (netto) og elpris er 

positivt korreleret med DCF værdien, hvilket giver god mening, idet en stigning i fuldlasttimer 

tilsvarer en stigning i elproduktion og dermed en højere nutidsværdi for projektet. Modsatrettet er 

egenkapitalomkostningen, som er negativ korreleret med DCF værdien. Med andre ord medfører et 

lavere afkastkrav en højere nutidsværdi af projektet. Her observeres en stigning på 10% for DCF 

værdien i scenariet hvor egenkapitalomkostningen falder med 20%, hvilket ligeledes har stor 

betydning for DCF værdien, dog ikke i så høj grad som de øvrige to parametre.  
 

TABEL 12 - FØLSOMHEDSANALYSE 

 
-20% -10% Base case +10% +20% 

Fuldlasttimer (netto)  3.177 3.574 3.972 4.369 4.766 
DCF værdi (DKKm) 1.106 1.202 1.295 1.386 1.474 
Absolut ændring (DKKm) -189 -93 - 91 179 
Relativ ændring (%) -14,6% -7,2% - 7,0% 13,8% 
Elpris (kr./kWh) 0,2809 0,3160 0,3511 0,3862 0,4213 
DCF værdi (DKKm) 1.068 1.200 1.295 1.385 1.475 
Absolut ændring (DKKm) -227 -95 - 90 180 
Relativ ændring (%) -17,5% -7,4% - 6,9% 13,9% 
Egenkapitalomkostning (%) 4,8% 5,4% 6,0% 6,6% 7,2% 
DCF værdi (DKKm) 1.424 1.357 1.295 1.239 1.186 
Absolut ændring (DKKm) 129 62 - -57 -109 
Relativ ændring (%) 9,9% 4,8% - -4,4% -8,4% 
      

 

Ki lde: Egen t i lv irkning 

Med følsomhedsanalysen kan det væsentligste parameter identificeres, hvilket i dette tilfælde er 

elprisen. Herudover kan det anvendes som værktøj til at vurdere investeringscasen i udviklingsfasen 

ved eventuelle ændringer i de relevante inputvariable. 
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4.2 ENPV modellen  
Følgende afsnit vil beregne værdien af havmølleparkens udviklingsfase ved brug af den 

kapitalværdibaserede ENPV model, som er beskrevet i afsnit 3.1.2. ENPV har som fordel, at den er i 

stand til at håndtere projekter/investeringer, som er opdelt i faser. Værdien af den operationelle 

fase afspejles i den beregnede DCF værdi, hvilket følgende afsnit vil tage udgangspunkt i. For at 

kunne estimere udviklingsfasens værdi skal de respektive udviklingsfasers sandsynlighed for 

succes/forkastelse samt tilhørende udviklingsomkostninger determineres. Figur 16 viser 

udviklingsfasen for Mejlflak havmøllepark inddelt i tidsperioder for hver af faserne samt de 

tilhørende omkostninger, som er fastsat ved brug af eksterne kilder.  
 

FIGUR 16 – UDVIKLINGSOMKOSTNINGER FOR HVER FASE 

 
 

Ki lde: Egen t i lv irkning 

4.2.1 Udviklingsomkostninger 
Udviklingsomkostningerne som inkluderer omkostninger til både fase 1 (for- og VVM-

undersøgelsen) og fase 2 (etableringstilladelse og færdiggørelse af kontraktforhandlinger) udgør 

total set DKKm 14,8. Heraf går DKKm 13,3 til for- og VVM-undersøgelsen, hvilket er estimeret på 

baggrund af årsregnskaber for årene 2011-2014 aflagt af HÅB A/S. Beregningerne kan findes i bilag 

E. Estimatet for fase 2 er baseret på information fra interview med European Energy, der antager, 

at brugen af eksterne advokater, ingeniører og mandetimer udgør en omkostning på DKKm 1,5 

(Interview med European Energy). Igennem mailkorrespondance med VÅB, en del af det ejende 

konsortium HÅB, har det ikke været muligt at fremskaffe det eksakte estimat for 

udviklingsomkostningerne, da denne information er fortrolig. Det har dog været muligt at få opgivet, 

1 år 
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No go 
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/kontraktforhandling 
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at omkostningsniveauet for udviklingsfasen ligger mellem DKKm 15-20, hvorfor estimatet på DKKm 

14,8 for begge faser formodes at være tilstrækkelig realistisk.  

 

Konstruktionsomkostningerne, som benævnes CAPEX, er estimeret til at være DKKm 1.184 og er 

baseret på interview med European Energy. Her er der foretaget en sammenligning med estimat fra 

NIRAS, som fremsætter et estimat på DKKm 16,9 per MW (NIRAS, 2014: 15), hvorimod European 

Energy fremsætter et estimat på DKKm 13,4 per MW19 for kystnære møller. Det vurderes, at 

European Energy har gode forudsætninger til vurdering af pågældende estimat grundet deres rolle 

som projektudvikler af vindmølleparker. Derudover tager NIRAS udgangspunkt i 3,3 MW vindmøller, 

hvilket er mindre end de forventede vindmøller på 4 MW, og det formodes at der vil være 

stordriftsfordele ved brug af større vindmøller. For at være konsistente fremskrives CAPEX per MW 

med inflationen på 2% til år 2020, hvilket er året konstruktionen påbegyndes. Beregningen for den 

totale CAPEX fremgår af formel 13. 
 

FORMEL  13 - BEREGNING AF CAPEX 

!"#$%!!"#$% = !!"#$%!!".!" ∗ 1 + !"#$%&!'" !"!"!!"#$ ∗!"!!!!"# 
1.183.574.621 = !13.410.000 ∗ 1 + 2% !"!"!!"#$ ∗ 80!!" 

Ki lde: Egen t i lv irkning 

4.2.2 Sandsynligheder  
For at kunne beregne ENPV værdien skal der tilknyttes sandsynlighed for succes for hver af 

faserne. Sandsynlighedsestimaterne er opgivet af Jakob Bundgaard, divisionsdirektør for 

vedvarende energi i NRGi, som ligeledes er direktør for HÅB. Følgende sandsynligheder for 

succes/forkastelse er opgivet:  

• Fase 1: Forundersøgelse/VVM       30%/70% 

• Fase 2: Etableringstilladelse & kontraktforhandlinger   50%/50% 

• Gate: FID        70%/30% 

• Fase 3: Konstruktionsfasen      99%/1% 
 

For at simplificere efterfølgende beregninger afrundes sandsynligheden for succes i 

konstruktionsfasen til 100% i stedet for 99%. Desuden vurderes 1% sandsynlighed for forkastelse 

under konstruktionsfasen for at være tilstrækkelig lille, og at der kan ses bort fra denne.  

                                                
19 Baseret på EURm 1,8 per MW = 1,8 * 7,45 = DKKm 13,41 per MW (Interview med European Energy) 
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4.2.3 ENPV værdien 
Herefter er det muligt at beregne ENPV værdien af udviklingsfasen ved anvendelse af de 

gennemgåede estimater for udviklings- og konstruktionsomkostninger samt sandsynligheder og den 

tidligere beregnede DCF værdi. Tabel 13 viser ENPV modellens beregninger. Modellen antager 

implicit, at de forskellige cash flows falder primo året, og udfaldet for hver fase falder ultimo året. 

Som det fremgår af tabellen vil initiering af fase 1 betyde en omkostning på DKKm 13,3 og 

udfaldet/godkendelse af fasen vil først forekomme 3 ½ år senere. Hertil er der 30% sandsynlighed 

for, at opnå succes i fase 1 og påbegyndelse af fase 2.  
 

TABEL 13 - ENPV MODEL 

 År Akkumuleret 
sandsynlighed 

Sandsynlighed 
(succes) Cash flow PV Sandsynligheds-

justeret PV 
Fase 1 0,0 100% 30% -13.300.000 -13.300.000 -13.300.000 
Fase 2 3,5 30% 50% -1.500.000 -1.362.454 -408.736 
Gate: FID 4,5 15% 70% - - - 
Fase 3 4,5 11% 100% -1.183.574.621 -1.045.904.896 -109.820.014 
DCF værdi  6,5 11% - 1.295.252.759 886.479.081 93.080.304 
ENPV     -174.088.269 -30.448.447 
       

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

For at tage højde for sandsynlighederne i de forskellige cash flows vægtes nutidsværdien af 

pengestrømmene med den akkumulerede sandsynlighed.20 Med andre ord skal de forskellige cash 

flows tilbagediskonteres til skæringsdatoen (30. juni 2015). Som beskrevet i afsnit 3.1.2 er det 

muligt at tilbagediskontere udviklingsfaserne med den risikofrie rente, da den projektspecifikke risiko 

i udviklingsfasen er inkorporeret igennem sandsynlighedsestimaterne. DCF værdien skal dog stadig 

diskonteres med egenkapitalomkostningen.  

 

Eksempelvis fås den sandsynlighedsjusterede nutidsværdi for fase 3 ved at tilbagediskontere DKKm 

1.184 med den risikofrie rente i 4 ½ år. Herefter multipliceres resultatet med den akkumulerede 

sandsynlighed på 11%, da der er 11% sandsynlighed for at nå til og få gennemføre 

konstruktionsfasen. Årsagen til, at der ikke beregnes sandsynlighedsjusteret nutidsværdi for FID 

gaten er som tidligere nævnt, at FID betragtes som en gate. Af den grund er der ikke tilknyttet 

omkostninger til denne gate, og der vil ikke være cash flows tilknyttet denne gate. Ved at inkludere 

                                                
20 Den akkumulerede sandsynlighed viser sandsynligheden for at nå hver fase ved projektets start (i dette tilfælde medio 
2015)  
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FID gaten i ENPV modellen inkorporeres den fulde projektspecifikke risiko, da sandsynligheden for 

succes i FID påvirker den akkumulerede sandsynlighed. Den forventede nutidsværdi af 

havmølleparken under udvikling er DKKm -30,4, hvor der er taget højde for projektspecifikke risici i 

udviklingsfasen. Den negative ENPV værdi indikerer, at projektet som helhed ikke forrenter ejernes 

afkastkrav, og er derfor ikke et rentabelt projekt for ejerne. Investeringen i Mejlflak bør derfor ikke 

foretages ud fra ENPV modellens resultater.  

4.2.4 Følsomhedsanalyse 
Følsomhedsanalysen vil vurdere, hvorledes ændringer i sandsynlighedsparametrene og CAPEX vil 

påvirke ENPV værdien. Analysen vil ændre sandsynlighederne og CAPEX med henholdsvis +/-10% 

og +/-20%, og sammenligningen vil foretages op i mod base case scenariet. Tabel 14 viser en 

følsomhedsanalyse over sandsynlighederne for fase 1 og fase 2 samt CAPEX (primo 2020). For 

sandsynlighedsestimaterne er FID gaten ikke medtaget i analysen, da der ikke er tilknyttet nogen 

omkostninger til denne gate, og en ændring i sandsynlighedsestimatet for gaten generer samme 

ændringer som ved fase 2. Som det fremgår af tabellen har CAPEX signifikant betydning for den 

samlede ENPV værdi. En ændring på henholdsvis +/-20% og +/-10% i konstruktionsomkostninger 

giver effekter på omtrent +/-64% og +/-32% for ENPV værdien. På trods af den store påvirkning 

CAPEX har på ENPV modellen, vil en reducering af CAPEX på 20% alt andet lige ikke medføre en 

positiv ENPV værdi.  
 

TABEL 14 - FØLSOMHEDSANALYSE 

  -20% -10% Base case +10% +20% 
Fase 1 24% 27% 30% 33% 36% 
ENPV værdi (DKKm) -27,0 -28,7 -30,4 -32,2 -33,9 
Absolut ændring (DKKm) 3,4 1,7 - -1,7 -3,4 
Relativ ændring (%) 11,3% 5,6% - -5,6% -11,3% 
Fase 2 40% 45% 50% 55% 60% 
ENPV værdi (DKKm) -27,1 -28,8 -30,4 -32,1 -33,8 
Absolut ændring (DKKm) 3,3 1,7 - -1,7 -3,3 
Relativ ændring (%) 11,0% 5,5% - -5,5% -11,0% 
CAPEX (Primo 2020, DKKm) 947 1065 1184 1302 1420 
ENPV værdi (DKKm) -11,1 -20,8 -30,4 -40,2 -50,1 
Absolut ændring (DKKm) 19,3 9,7 - -9,8 -19,7 
Relativ ændring (%) -63,5% -31,8% - 32,1% 64,6% 
            

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 
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Ændringerne i sandsynlighedsestimaterne har ligeledes en påvirkning på ENPV, dog i langt mindre 

grad. Ved begge faser opnås samme effekt på omtrent +/-11% ved en ændring på +/-20% i 

sandsynlighederne. Overordnet set, bliver ENPV værdien yderligere negativ ved en stigning i 

sandsynlighedsestimaterne, hvilket skyldes, at den sandsynlighedsjusterede nutidsværdi af 

konstruktionsfasen stiger relativt mere end den sandsynlighedsjusterede nutidsværdi af driftsfasen, 

og dermed bliver ENPV værdien mere negativ. Derudover fremgår det af tabellen, at ingen af 

ændringerne i sandsynlighedsparametrene vil føre til en forventet positiv nutidsværdi af 

havmølleparken under udvikling. Ud fra ENPV modellen vil investering i havmølleparken derfor ikke 

være rentabel under hensyntagen til projektspecifikke risici i udviklingsfasen samt driftsfasens 

systematiske og usystematiske risiko.    

4.3 Binomialmodellen  
I afsnit 4.1 blev driftsfasen for Mejlflak havmøllepark værdiansat ud fra DCF modellen, hvor det 

hverken var muligt i udviklingsfasen at inddrage projektspecifikke risici, ændringer i markedsforhold 

eller den strategiske fleksibilitet. I afsnit 4.2 blev de projektspecifikke risici i udviklingsfasen 

inddraget, og projektets værdi blev udregnet på baggrund af ENPV modellen. Følgende afsnit vil 

estimere værdien af Mejlflak havmøllepark ved brug af den binomiale ROV model, som i 

modsætningen til de to øvrige modeller inkorporerer både projektspecifikke risici, ændringer i 

markedsforhold samt den strategiske fleksibilitet. Med udgangspunkt i afsnit 3.2 vil følgende afsnit 

først identificere Mejlflak havmølleparks realoptioner for derefter at konstruere en model, som er 

tilpasset projektets karakteristika. Efterfølgende vil modellens inputvariable blive estimeret og 

anvendt for at finde værdien af Mejlflak ved brug af binomialmodellen. 

4.3.1 Realoptionstyper og tilpasning af ROV model 
Inden beregningerne kan foretages, er det nødvendigt at konstruere en overordnet binomialmodel, 

som er bygget op om havmølleparkens forudsætninger. Modellen skal tilpasses således, at den tager 

højde for projektets underliggende aktiv, tidshorisont, forandrede markedsforhold og de forskellige 

projektspecifikke risici i udviklingsfasen. 

 

Realoptionstyper for Mejlflak 
Som beskrevet i afsnit 3.2.1 indeholder Mejlflak havmøllepark to realoptioner; en compound option 

og en option med muligheden for at forkaste projektet. En compound option er anvendelig i 

faseopdelte projekter, som indeholder projektspecifikke risici i udviklingsfasen. Her afhænger 

fremtidige optioner af tidligere optioners succes. Option 1 skal exercises for at modtage option 2 og 
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så fremdeles indtil FID, som er den afsluttende option, hvor en exercise medfører konstruktion. 

Dermed er der i praksis tale om en serie af europæiske call optioner. Muligheden for at exercise 

compound optionens forskellige faser afhænger ikke udelukkende af den enkelte projektudvikler, 

men afhænger ligeledes af de projektspecifikke risici. Eksempelvis vil en afvisning af en 

myndighedsansøgning betyde, at projektet bortfalder, og at projektudvikleren taber de hidtidige 

afholdte omkostninger. Såfremt markedsforhold såsom elpris udvikler sig ufordelagtigt, har 

udvikleren mulighed for at forkaste projektet. Dette vil i praksis ske, når omkostningerne til at 

exercise fremtidige optioner er større end projektets potentielle indtjening. Optionen til at forkaste 

er særlig fordelagtig for havmølleparken. Det skyldes, at størstedelen af projektets omkostninger 

afholdes ved exercise af sidste option (FID), hvorfor omkostningerne til at forkaste optionen tidligt 

er relativt små. 

 

De øvrige realoptionstyper (se tabel 4) er ikke aktuelle i pågældende case, da de af forskellige 

årsager ikke egner sig. Eksempelvis er der som nævnt i afsnit 2.2.2 en begrænsning fra 

myndighedernes side på antallet af havmøller og deres størrelse, hvorfor det ikke er muligt med 

optionen til at skalere projektet op. Derudover skal deadlines fra myndighederne overholdes (se 

afsnit 2.1.1), hvilket betyder, at parken skal opføres indenfor en bestemt periode, og det er derfor 

ikke muligt med en option til at udsætte projektet. Da in- og output mix grundet projektets natur ikke 

er til at ændre, samt at parken ikke kan anvendes til et nyt produkt, er optionerne til at ændre eller 

vækste i fremtiden heller ikke tilstede. Ud fra ovenstående grunde bliver ROV modellen opbygget 

som en compound option med muligheden for at forkaste projektet i løbet af udviklingsfasen. 

 

Tilpasning af binomialmodel til det underliggende aktiv 
Som beskrevet i afsnit 3.2.1 kan projektets DCF værdi bruges som det underliggende aktiv under 

MAD antagelsen. I følgende analyse vil denne antagelse benyttes, da det ikke er muligt at finde et 

tilsvarende projekt med tilsvarende risikoprofil i markedet. Ved brug af MAD antagelsen identificeres 

projektets væsentligste value drivers, og bruges som twin security for at finde et volatilitetsestimat. 

I afsnit 4.1.8 blev de to væsentligste value drivers i DCF modellen identificeret; elpris og 

fuldlasttimer. Ændringer i fuldlasttimer på lang sigt formodes urealistisk, da det blandt andet vil 

kræve permanente ændringer i vindforholdene ved Mejlflak. Elpriserne fastsættes på baggrund af 

udbud og efterspørgsel (se afsnit 2.3.2), og kan derfor opleve længerevarende ændringer. Det 

vurderes, at elpriserne er den væsentligste value driver og det parameter, som er eksponeret 

overfor markedsusikkerhed. Dette underbygges i tabel 12, hvor det fremgår, at DCF modellen er 

mest følsom overfor ændringer i elpriserne. Markedsusikkerheden vil herefter tage udgangspunkt i 

elprisernes volatilitet. Dette er som nævnt i afsnit 3.2.1 i overensstemmelse med Miller & Park 
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(2002), som argumenterer for, at råvarens volatilitet kan bruges i råvarebaserede projekter. I takt 

med elprisernes udsving påvirkes tilskuddets størrelse (afsnit 2.3.1). Det betyder, at omsætningen 

vil have et naturligt ”cap” på 58 øre/kWh i tilskudsperioden, hvis markedsprisen er i intervallet 33-

58 øre/kWh. Er markedsprisen under 33 øre/kWh vil tilskuddet være fast på 25 øre/kWh og er 

markedsprisen over 58 øre/kWh vil tilskuddet bortfalde og omsætningen per kWh vil følge 

markedsprisen. For at kunne sikre en retmæssig vurdering af projektets værdi, skal ROV modellen 

dermed inkorporere det pågældende cap. Tidshorisonterne og de projektspecifikke risici i 

udviklingsfasen er ens for ENPV og ROV modellen, og der henvises derfor til figur 16 for 

tidshorisonterne og afsnit 4.2.2 for sandsynlighedsestimaterne.  

 

Udformning af binomialtræer 
Den binomiale ROV model for Mejlflak havmøllepark skal være konstrueret til; (1) en faseopdelt 

udvikling, (2) mulighed for at forkaste projektet, (3) et cap der begrænser tilskuddet afhængigt af 

udsving i markedspriserne, (4) projektspecifikke risici i udviklingsfasen og (5) projektets konkrete 

tidshorisonter. Nedenstående binomialtræ i figur 17 er en skabelon, som indeholder de nævnte 

karakteristika, og som vil være udgangspunktet for ROV af Mejlflak havmøllepark. Her er 

konstruktionsfasen ikke medtaget, hvilket skyldes udløbet af den strategiske fleksibilitet ved en 

positiv FID beslutning.  

 

FIGUR 17 – BINOMIALTRÆS SKABELON TILPASSET MEJLFLAK HAVMØLLEPARK 
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Ki lde: Egen t i lv irkning 
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Som beskrevet i afsnit 3.2.1 skal der normalvis konstrueres to forskellige binomialtræer; et træ for 

udviklingen i det underliggende aktiv og et træ til at beregne optionens værdi. På grund af det 

tilskudscappet, er det nødvendigt at konstruere et ekstra binomialtræ for at beregne det 

underliggende aktivs værdi. Der konstrueres derfor i alt tre forskellige binomialtræer. 

 

Binomialtræ (1) – udvikling i elpriserne 

Det første binomialtræ tager udgangspunkt i elpriserne. Her vil punkt A være elprisen i DCF 

modellens basecase 35,11 øre/kWh (se afsnit 4.1.1). Derfra vil de øvrige punkter B-E blive behandlet 

ens, og findes ved at multiplicere den forrige periode med enten up- eller downfaktoren afhængig af 

udviklingen. Punkt X, Y og Z anvendes ikke i pågældende eller næstkommende binomialtræ, men til 

det tredje binomialtræ som udregner optionens værdi. 

 

Binomialtræ (2) – udvikling i værdien af det underliggende aktiv 

Det andet binomialtræ tager udgangspunkt i udviklingen i det første træ. Værdien af det 

underliggende aktiv beregnes som den sandsynlighedsjusterede DCF værdi (se tabel 13) på 

baggrund af den dertilhørende elpris i binomialtræ (1). Ved at tage udgangspunkt i den 

sandsynlighedsjusterede DCF værdi, bliver der herigennem taget højde for projektspecifikke risici i 

udviklingsfasen. Ved først at konstruere et binomialtræ som viser udviklingen i elpriserne og 

derefter et træ som beregner den sandsynlighedsjusterede DCF værdi ved den pågældende elpris, 

inddrages konsekvensen af tilskudscappet. Det skyldes, at tilskudscappet automatisk indregnes i 

DCF modellen. Alternativt, ville første træ ikke blive konstrueret og udviklingen i det underliggende 

aktiv multipliceres med up- og downfaktoren, hvilket ikke inddrager effekten af cappet. Punkterne, 

A-E, i binomialtræ (2) bliver således udregnet som den sandsynlighedsjusterede DCF værdi for det 

underliggende aktiv til den respektive periode på baggrund af elprisen i binomialtræ (1). 

 

Binomialtræ (3) – udvikling i optionsværdien 

Efter værdien af det underliggende aktiv er udregnet i binomialtræ (2), beregnes optionens værdi i 

tredje binomialtræ. Som vist i figur 14 beregnes optionstræet bagfra, og derfor beregnes punkt E 

først, hvor værdi Z, som er konstruktionsomkostningerne, trækkes fra værdien af det underliggende 

aktiv i binomialtræ (2) punkt E. Herefter tilbagediskonteres der med en halvårlig periode til punkt D, 

som beregnes som en sandsynlighedsvægtning for up- og downscenarierne. Ved punkt C 

fratrækkes udviklingsomkostningerne Y for at gå til fase 2 (etableringstilladelse og 

kontraktforhandling) i periode D. Derefter bliver der tilbagediskonteret for hvert halve af de tre år 

for periode B (samme fremgangsmåde som D) indtil punkt A. Punkt A er tidspunkt 0, hvor 
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beslutningen om den initiale investering X til forundersøgelser/VVM undersøgelse træffes. Punkt A 

løses på samme måde som punkt C.  

 

Ovenstående fremgangsmåde ved brug af tre binomialtræer tager højde for tilskudscappet og 

tilpasser ROV modellen således, at den indeholder Mejlflak havmølleparks to realoptioner; den 

faseopdelte udviklingsproces (compound option) og muligheden for at forkaste projektet (option til at 

forkaste). Projektudvikleren forkaster projektet ved ikke at exercise en given option. Derudover er 

modellen tilpasset projektets tidshorisonter, og inkluderer de projektspecifikke risici i udviklingsfasen 

ved brug af de sandsynlighedsjusterede DCF værdier. 

4.3.2 Binomialmodellens input 
Med udgangspunkt i afsnit 3.2.1 og figur 17 skal følgende inputvariable estimeres for at beregne 

værdien af havmølleparken: 

• Optionens løbetid og antallet af perioder per år 

• Den risikofrie rente  

• Det underliggende aktivs volatilitet 

• Den sandsynlighedsjusterede DCF værdi ved forskellige elpris scenarier 

• Options- og exercisepriserne X, Y og Z samt sandsynligheden for at nå til det givne stadie!!
 

Optionens løbetid og antallet af perioder per år 
Som angivet i figur 17 er compound optionens samlede løbetid 4 ½ år bestående af to optioner med 

halvårlige tidsperioder, som løber i henholdsvis 3 ½ år og 1 år. Optionernes længde er som i ENPV 

modellen baseret på Mejlflak havmølleparks faktiske forløb. Da optionerne tilsammen har en 

varighed på 4 ½ år, betyder det, at optionerne ikke kan opdeles helårligt, hvorfor modellens 

tidsperioder maksimalt kan være halvårlige. Fordelen ved at vælge kortere perioder, eksempelvis 

kvartalsvis, er de ekstra forgreninger, som forøger antallet af scenarier og en mere præcis ROV. 

Ulempen ved at anvende kvartalsvise perioder er, at modellens overskuelighed forsvinder, da det 

ville øge antallet af tidstrin fra 9 til 18 (4 ½ år * 4 perioder årligt) og antallet af punkter fra 45 til 171 

(summen af samtlige perioders punkter). Ved at anvende halvårlige perioder, holdes modellen 

overskuelig, og samtidig kan den aktuelle længde af de forskellige faser håndteres i modellen. Det 

vurderes, at fordelen ved de ekstra scenarier har en marginal effekt på ROV værdien, hvorfor der 

benyttes halvårlige perioder. 
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Den risikofrie rente 
DCF og ROV modellens risikofrie rente estimeres på samme måde, hvorfor der henvises til afsnit 

4.1.5. Her estimeres den risikofrie rente til 2,786% på baggrund af et gennemsnit af den 10 årige 

statsobligation fra 2005 til juni 2015. 

 

Volatilitet i det underliggende aktiv  
Til beregning af punkt A-E i binomialtræ (1) er det nødvendigt at estimere det underliggende aktivs 

up- og downfaktor. Jævnfør formel 6 kræver beregningen udover antallet af tidsperioder per år, 

som er fastsat til to, også volatiliteten for det underliggende aktiv. I afsnit 3.2.1 blev følgende fire 

metoder til estimering af volatiliteten diskuteret; Monte Carlo simulering, ledelsesestimater, implicit 

beregning af volatiliteten og historisk data. På baggrund af denne diskussion vurderes det, at de 

historiske data er den bedst egnede metode til estimering af volatiliteten for Mejlflak, da brugen af 

historisk data sikrer, at estimatet er upåvirket af subjektive inputs. Da det underliggende aktiv ikke er 

handlet på et marked, er det umiddelbart ikke muligt at beregne en volatilitet. Problemet kan 

overkommes ved brug af en twin security for den væsentligste value driver, som tidligere nævnt er 

elprisen (jævnfør afsnit 4.1.8).  

 

GRAF 5 - PRISUDSVING I SPOT OG FORWARD PRISER I ÅR 2013 

 
Ki lde: Egen t i lv irkning med data fra Nord Pool Spot & Bloomberg 

Ved estimering af elprisens volatilitet er det vigtigt at gøre det ud fra de korrekte forudsætninger. 

Som nævnt i afsnit 2.3.2 er det ikke muligt at oparbejde elektricitet på lager, hvilket i praksis 

betyder, at de kortsigtede spotpriser er relativ volatile. Spotprisernes udsving skyldes korte 

midlertidige ændringer i udbud og efterspørgsel, som ikke har nogen langvarig effekt. Eksempelvis 
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langsigtede elpris udvikler sig. Derimod afspejler finansielle forwards (med el som det 

underliggende aktiv) den mere langsigtede forventning til elpriserne. Denne udvikling illustreres i 

graf 5, hvor den lyseblå graf repræsenterer spotprisen og den mørkeblå graf den 3 årige forward 

for DK1 i år 2013. 

 

Som det fremgår af graf 5 er udsvingene i spotprisen markant større end udsvingene i den 3 årige 

forwardpris. Disse kortsigtede udsving i spotprisen afspejler ikke den langsigtede forventning til 

elpriserne, og de historiske spotpriser er derfor ikke velegnede til beregning af volatilitetsestimatet. 

Alternativt, kan elprisens forward eller option for DK1 benyttes som twin security, da de begge 

besidder fordelen af ikke at være påvirket af kortsigtede udsving. Da der ikke handles optioner for 

DK1 (Energinet.dk, 2013: 19) vurderes forwardprisen at være det bedste twin security til at estimere 

volatiliteten. Som nævnt i afsnit 2.3.2 handles der forwards med løbetid i op til 6 år på NASDAQ. 

Det vurderes, at den forward med længst løbetid er den bedste indikator for den langsigtede 

ligevægtspris, og derfor er den bedste indikator for den langsigtede volatilitet. En forward som skal 

afspejle prisen for DK1 består af systemprisen og en CfD for DK1, hvilket er uddybet i afsnit 2.3.2. 

For DK1 er den tilgængelige forward med længst løbetid, hvor både systemprisen og CfD’en findes 

på 3 år. Volatiliteten beregnes derfor på baggrund af historiske priser for den 3 årige forward. 

Udregningen tager udgangspunkt i the logarithmic cash flow returns approach (formel 8) og 

observationerne (hentet fra Bloomberg) kan findes i vedlagte USB. Observationerne strækker sig 

fra januar 2013 til juni 2015. 

 

TABEL 15 – VOLATILITETSESTIMATER 

Type Marked Volatilitet ∆ DK1 (%-point) 
Forward NASDAQ OMX 9,684% - 
Forward EEX 10,282% 0,598% 
Option EEX 10,465% 0,782% 

        
 
Ki lde: Egen t i lv irkning med data fra EEX og Bloomberg 

Ovenstående tabel 15 viser tre forskellige estimater for volatiliteten; to forwards og en option. 

Forwarden handlet på NASDAQ OMX er den 3 årige forward for elprisen i DK1, hvis estimat 

benyttes til udregning af up- og downfaktorerne. For at lave et sanity check på estimatet 

sammenlignes der med to derivater fra det tyske energimarked. De to derivater handles på 

European Energy Exchange (EEX), og er henholdsvis den 3 årige tyske elpris forward og den 3 

årige tyske elpris option. Volatiliteten for forwarden er beregnet på samme måde som DK1 
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forwarden. Optionens volatilitet beregnes implicit gennem Black Scholes modellen (implied 

volatility), og er derfor baseret på spotprisen for den tyske 3 årige forward samt den reelle options- 

og exercisepris. For beregninger af optionens implicitte volatilitet se vedlagte USB. Der kan 

argumenteres for, at det havde været mere korrekt at anvende optionens volatilitet, når realoptioner 

bygger på finansiel optionsteori. Da der ikke bliver handlet optioner for DK1, ville det kræve en 

række subjektive antagelser, hvorfor denne metode ikke er blevet valgt. Derudover fremgår det af 

tabel 15, at volatiliteten for DK1s 3 årige forward ikke afviger væsentligt fra volatiliteten for den 

tyske forward og option, hvorfor den beregnede volatilitet på 9,684% antages at være på et rimeligt 

niveau. Up- og downfaktorerne samt den sandsynlighedsjusterede risiko (p) kan nu beregnes ud fra 

formel 14 på baggrund af volatiliteten (9,684%), den risikofrie rente (2,786%) og længden af 

tidsperioderne (0,5). 

 

FORMEL 14 – BEREGNING AF SANDSYNLIGHEDSJUSTERET RISIKO SAMT UP- OG DOWNFAKTOR 

! = !!,!"#%∗ !,! = 1,0709 

! = !!!,!"#%∗ !,! = 1
1,0709 = 0,9338 

! = !!
!,!"#%∗!,! − 0,9338
1,0709 − 0,9338 = 58,5238% 

Ki lde: Egen t i lv irkning 

Up- og downfaktoren bruges i binomialtræ (1) til beregning af elprisudviklingen (punkt B-E), og den 

sandsynlighedsjusterede risiko bruges i binomialtræ (3) til beregning af optionens værdi. 

 
Den sandsynlighedsjusterede DCF værdi ved forskellige elprisscenarier 
I binomialtræ (2) punkt A-E estimeres de sandsynlighedsjusterede DCF værdier for de forskellige 

perioder på baggrund af de respektive elpriser i binomialtræ (1). Som nævnt anvendes de 

sandsynlighedsjusterede DCF værdier med henblik på at inddrage alle de projektspecifikke risici i 

udviklingsfasen. Værdierne i binomialtræ (2) anvendes som udgangspunkt til beregning af 

optionsværdien i binomialtræ (3), hvorfor det er vigtigt, at de projektspecifikke risici i 

udviklingsfasen bliver inddraget. 

 

Options- og exercisepriserne samt sandsynligheden for at nå til det givne stadie 
For at beregne punkt A-E og dermed optionens værdi i binomialtræ (3), skal  X, Y og Z værdierne 

estimeres. X er prisen for at købe den første option, som dækker omkostningerne til for-og VVM-
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undersøgelse. Y er exerciseprisen for den første option, som dækker omkostningerne til 

etableringstilladelse og færdigforhandling af kontrakterne, og medfører modtagelsen af den anden 

og sidste option. Z er exerciseprisen for den sidste option og medfører konstruktion. 

Omkostningerne til punkt X, Y og Z er tilsvarende omkostningerne tilknyttet hver fase i 

forundersøgelser, etableringstilladelse og konstruktionen, som er beskrevet i ENPV modellens afsnit 

4.2.1. For at være konsistente med at anvende de sandsynlighedsjusterede DCF værdier, er det 

nødvendigt at benytte de sandsynlighedsjusterede udviklings- og konstruktionsomkostninger for 

hver af faserne. Nutidsværdien af udviklings- og konstruktionsomkostningerne fremgår af tabel 13, 

men eftersom diskonteringen sker i punkterne A-E, skal de rene sandsynlighedsjusterede 

omkostninger for den pågældende periode beregnes. 

 

TABEL 16 – BEREGNING AF X, Y OG Z 

Fase Akkumuleret 
sandsynlighed 

Sandsynlighed for 
succes Omkostninger Sandsynligheds-

justeret omk. 
Fase 1 - X 100% 30% -13.300.000 -13.300.000 
Fase 2 - Y 30% 50% -1.500.000 -450.000 
Gate: FID 15% 70% 0 0 
Fase 3 - Z 11% 100% -1.183.574.621 -124.275.335 
          

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

For at tage højde for, at projektet sandsynligvis ikke når til de forskellige faser, skal omkostningen 

sandsynlighedsjusteres ud fra de projektspecifikke risici i udvikingsfasen. Sandsynligheden for at 

afholde omkostningen (X) på DKKm 13,3 er 100%, hvis projektudvikleren vælger at købe første 

option. Herefter vil der være 30% sandsynlighed for at afholde omkostningen på DKKm 1,5, hvilket 

svarer til et sandsynlighedsjusteret cash flow på DKKm 0,45 (DKKm 1,5 * 30%). Til slut er der 50% 

sandsynlighed for muligheden for at træffe FID, hvoraf konstruktionen vil blive accepteret 70% af 

gangene, og der vil være en konstruktionsomkostning på DKKm 1.183,6. Sandsynligheden for, at 

parken konstrueres og denne omkostning afholdes er 11% (30%*50%*70%), hvilket giver en 

sandsynlighedsjusteret konstruktionsomkostning på DKKm 124,3 (DKKm 1.183,6 * 11%).  

4.3.3 Udregning af ROV og binomialtræer 
Baseret på den tilpassede models opbygning, samt de estimerede inputvariable er det nu muligt at 

konstruere de tre binomialtræer, og værdiansætte havmølleparken under udvikling ved brug af ROV. 

I nedenstående tabel 17 er de anvendte inputvariable opsummeret. 
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TABEL 17 – BEREGNING AF X, Y OG Z 

Parameter Estimat 
Volatilitet (σ) 9,684% 
Risikofri rente (rf) 2,786% 
Perioder per år 2 
Fase 1 3,5 år 
Fase 2 1 år 
Fase 3 2 år 
Fase 1 - sandsynlighedsjusterede omkostninger DKKm 13,30 
Fase 2 - sandsynlighedsjusterede omkostninger DKKm 0,45 
Fase 3 - sandsynlighedsjusterede omkostninger DKKm 124,3 
Up faktor (u)  1,0709 
Down faktor (d) 0,9338 
Sandsynlighed for up (p) 58,524% 
Sandsynlighed for down (1-p) 41,476% 
    

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

Nedenstående figur 18 viser udviklingen i elpriserne, som er beregnet ud fra DCF modellens base 

case scenarie på 35,11 øre/kWh til ultimo 2019, hvor den endelige beslutning (FID) om parkens 

konstruktion finder sted. 

 

FIGUR 18 - BINOMIALTRÆ (1), ELPRISERNES UDVIKLING 

Value t=0

Medio 2015 H2 2015 H1 2016 H2 2016 H1 2017 H2 2017 H1 2018 H2 2018 H1 2019 H2 2019

0,65

0,61

0,57 0,57

0,53 0,53

0,49 0,49 0,49

0,46 0,46 0,46

0,43 0,43 0,43 0,43

0,40 0,40 0,40 0,40

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

0,31 0,31 0,31 0,31

0,29 0,29 0,29 0,29

0,27 0,27 0,27

0,25 0,25 0,25

0,23 0,23

0,22 0,22

0,20

0,19

Forundersøgelse/VVM undersøgelse Etableringstilladelse/kontrakt-
forhandlinger

0,35*1,0709 = 0,38

0,33*0,9338 = 0,31

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 
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På baggrund af ovenstående udvikling i elpriserne beregnes havmølleparkens sandsynligheds-

justerede DCF værdier (SJDCF) i figur 19. 

 

FIGUR 19 - BINOMIALTRÆ (2), UDVIKLING I DET UNDERLIGGENDE AKTIV 

Value t=0

Medio 2015 H2 2015 H1 2016 H2 2016 H1 2017 H2 2017 H1 2018 H2 2018 H1 2019 H2 2019

178,74

162,66

148,13 152,26

136,83 140,64

127,93 131,49 135,15

119,83 123,16 126,60

112,34 115,47 118,68 121,99

105,41 108,35 111,37 114,47

99,01 101,76 104,60 107,51 110,51

93,08 95,67 98,34 101,08 103,89

90,00 92,51 95,08 97,73 100,45

86,15 88,56 91,02 93,56

81,49 83,76 86,09 88,49

76,79 78,93 81,12

72,19 74,20 76,27

67,72 69,60

63,35 65,11

58,77

54,18

Forundersøgelse/VVM undersøgelse Etableringstilladelse/kontrakt-
forhandlinger

SJDCF(elpris=0,29)*(1+0,0279)^1,5 = 81,49

SJDCF(elpris=0,46)*(1+0,0279)^3 = 123,16

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

De sandsynlighedsjusterede DCF værdier i H2 2019 fra figur 19 bruges til at estimere værdien af 

realoptionen. I figur 20 foretages beregningerne bagfra og påbegynder derfor i H2 2019. Derfra 

diskonteres værdien trinvis et halvt år tilbage indtil fasen slutter, hvorfra det vurderes, hvorvidt det 

kan betale sig at indlede fasen på baggrund af omkostningen og udviklingen i det underliggende 

aktivs værdi. Udregningen foretages tilbage til medio 2015 (punkt A), hvor beslutningen om den 

initiale investering træffes. 
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FIGUR 20 - BINOMIALTRÆ (3), UDVIKLING I OPTIONENS VÆRDI 

Value t=0

Medio 2015 H2 2015 H1 2016 H2 2016 H1 2017 H2 2017 H1 2018 H2 2018 H1 2019 H2 2019

54,46

42,88

32,73 27,99

24,62 20,60

18,05 14,01 10,88

12,94 9,38 6,28

9,10 6,16 3,17 0,00

6,29 3,99 1,83 0,00

4,29 2,55 1,06 0,00 0,00

0,00 1,62 0,61 0,00 0,00

1,02 0,35 0,00 0,00 0,00

0,20 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

13,30 0,45 124,28

MAX(178,74-124,28;0) = 54,46

(10,88*0,5852+0*0,4148)/e0,0279*0,5 = 6,28

MAX((6,28*0,5852+0*0,4148)/e0,0279*0,5-0,45;0) = 3,17

MAX((4,29*0,5852+1,02*0,4148)/e0,0279*0,5-13,30;0) = 0,00

(0,61*0,5852+0*0,4148)/e0,0279*0,5 = 0,35

Forundersøgelse/VVM undersøgelse Etableringstilladelse/kontrakt-
forhandlinger

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

Som det fremgår af figur 20 er realoptionen for Mejlflak havmøllepark værdisat til 0 kr. i medio 

2015, som er udgangspunktet for den initiale investering. Optionen i medio 2015 beregnes som den 

maksimale værdi af (1) den forventede værdi af optionen beregnet ud fra H2 2015 scenarierne 

fratrukket omkostningerne til købet af første option, eller (2) 0 kr., hvilket er værdien hvis optionen 

ikke købes. Når investeringen er 0 kr. er det ensbetydende med, at projektudvikleren ikke skal købe 

optionen og indlede første fase, da et køb af den initiale option vil medfører et tab. En værdi af 

realoptionen på 0 kr. betyder, at Mejlflak havmøllepark ikke er en attraktiv investering, under 

modellens nuværende forudsætninger. 

 

Efter at have anvendt ROV modellen i praksis til værdiansættelse af Mejlflak, vurderes modellen at 

være kompliceret og upraktisk at bruge. I henhold til Mejlflak casen blev der konstrueret et ekstra 

binomialtræ for at tage hensyn til tilskudscappet, hvilket vanskeliggjorde modellen yderligere. Dog 

retfærdiggøres modellens brug af dens teoretiske korrekthed (indregning af strategisk fleksibilitet). 

4.3.4 Følsomhedsanalyse 
På baggrund af ovenstående udregninger vil følgende afsnit foretage en følsomhedsanalyse af ROV 

modellens værdi. Følsomhedsanalysen vil vurdere, hvorledes ændringer i volatiliteten vil påvirke 

ROV værdien. Analysen vil ændre volatiliteten med henholdsvis +/-10% og +/-20%, og 

sammenlignes med base case scenariet. 
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TABEL 18 – FØLSOMHEDSANALYSE 

  -20% -10% Base case +10% +20% 
Volatilitet 7,75% 8,72% 9,68% 10,65% 11,62% 
ROV værdi (DKKm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Absolut ændring (DKKm) 0,0 0,0 - 0,0 0,0 
Relativ ændring (%) 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 
            

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

Som det fremgår af tabel 18 har en ændring i volatiliteten på +/-10% og +/-20% ingen påvirkning på 

ROV værdien. I afsnit 3.2.1 blev det beskrevet, at finansielle optioner reagerer positivt på en stigning 

i volatiliteten. Dette bør ligeledes være gældende for realoptioner, da upsiden forøges imens 

downsiden forbliver den samme. Derfor var det forventeligt, at et fald i volatiliteten ikke ville påvirke 

værdien, som allerede var 0 kr. Årsagen til at ROV værdien ikke forøges ved en højere volatilitet 

skyldes, at udviklingsomkostningerne fortsat er for høje til, at det kan betale sig at opføre 

havmølleparken. Beregningerne for den øgede volatilitet viser, at optionen tilnærmer sig en værdi 

over 0 kr. En yderligere forøgelse af volatiliteten vil derfor medføre, at havmølleparken bliver en 

mere profitabel investering. 

4.4 Multipelanalyse 
Følgende afsnit underbygger DCF værdien beregnet i afsnit 4.1, og sammenholdes ud fra den 

beskrevne EV/MW multipel, som er blevet estimeret ud fra en peer gruppe. Med andre ord vil 

følgende analyse fungere som sanity check af DCF værdien målt i forhold til markedet, dog med 

forbehold for ulemperne i metoden som beskrevet i det teoretiske afsnit om multipelanalyse. EV/MW 

beregnes på baggrund af fremtidige cash flows fratrukket gæld, og for Mejlflak havmøllepark tages 

forholdet mellem den beregnede DCF værdi og antallet af MW. Beregningen fremgår af formel 15, 

og resulterer i en multipel på 16,2 DKKm/MW. For at vurdere niveauet af det pågældende estimat vil 

følgende beregne den tilsvarende multipel for en peer gruppe.   

 

FORMEL  15 - EV/MW FOR MEJLFLAK  

!"
!" = 1.295.252.759

80 = 16,2!!""#/!" 

Ki lde: Egen t i lv irkning 
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Peer gruppen består af gennemførte transaktioner for havmølleparker i perioden 2011-2015. 

Transaktionerne er illustreret i tabel 19, og opdeles efter havmølleparkernes geografiske placering. 

På grund af den begrænsede mængde offentliggjort data for transaktioner af danske 

havmølleparker, inkluderes transaktioner for havmølleparker i Tyskland og Storbritannien i peer 

gruppen. Dette er med henblik på at øge datagrundlaget for multiplerne, som anvendes med 

forsigtighed grundet forskellene mellem landene. Derudover er inddragelsen af Tyskland og 

Storbritannien med til at validere niveauet af de danske multipler. 

 

TABEL 19 - MULTIPLER FOR PEER GRUPPE 

Havmøllepark Fuld operation Transaktionsår Land EV (DKKm) MW EV/MW

Anholt 2013 2011 11.969 400 29,9

Rødsand 2 2010 2014 4.368 207 21,1

Gns. 25,5

Gunfleet Sands 1&2 2010 2011 3.457 172 20,1

Westermost Rough 2015 2014 5.991 210 28,5

Lonon Array 1 2012 2014 23.929 630 38,0

Gns. 28,9

Borkum Riffgrund 1 2015 2012 9.419 312 30,2

Gode Wind 2 2016 2014 8.940 252 35,5

Gns. 32,8
Peer gruppe gennemsnit 29,0

 
 

Ki lde: Mergermarket ,  Zephyr, FIH Partners 

Data for transaktionerne er fundet ved brug af M&A databaserne Mergermarket og Zephyr samt på 

FIH Partners referenceside. FIH Partners har rådgivet flere transaktioner indenfor vindenergi, 

hvoraf de offentliggør transaktionsværdierne på deres hjemmeside. Størstedelen af transaktionerne 

er foretaget før parkerne er kommet i fuld operation. Tabellen viser et gennemsnit for de to danske 

transaktioner på 25,5 DKKm/MW, hvilket er baseret på to havmølleparker, der kapacitetsmæssigt er 

markant større end Mejlflaks 80 MW. Derudover skal det tages i betragtningen, at både Anholt og 

Rødsand 2 er havmølleparker, som har været under statsligt udbud og tilhører dermed 

tilskudsordningen Contract for difference (Energistyrelsen, b, "Eksisterende parker og aktuelle 

projekter"). Dette betyder i praksis et højere pristillæg for både Anholt og Rødsand 2. Derudover 

fremgår det af tabellen, at niveauet af EV/MW ligger i spændet 25,5 til 32,8 DKKm/MW, og niveauet 

for EV/MW kan derfor valideres indenfor rimelighedens grænser. Peer gruppen opnår et 

gennemsnit på 29 DKKm/MW.  
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En sammenligning af den beregnede multipel for Mejlflak på 16,2 DKKm/MW og de danske 

transaktioner viser en forskel på omkring 9 DKKm/MW, hvilket er forventeligt på grund af 

forskellene i tilskudsordningerne. Derudover formodes følgende faktorer at have indvirkning på 

parkens værdi: placering af parken, antallet af MW og vindforholdene. Ud fra tabellen ses det, at 

parkerne med MW i den lave ende, ligeledes er parkerne med de laveste EV/MW multipler. 

Eksempelvis har den britiske havmøllepark Gunfleet Sands 1&2 172 MW, hvilket er den park med 

den laveste kapacitet i peer gruppen, og ligeledes er Gunfleet Sands 1&2 parken med den laveste 

multipel på 20,1 DKKm/MW.  

 

Alternativt, kan multiplerne fra peer gruppen anvendes til at estimere EV værdien for Mejlflak. Ved 

brug af gennemsnittet på 25,5 DKKm/MW resulterer det i en EV for Mejlflak på DKKm 2.040 (25,5 * 

80 MW), hvilket er DKKm 745 højere end den estimerede DCF værdi og svarer til en stigning på 

omkring 57%, og formodes derfor at være urealistisk for Mejlflak. Endvidere betragtes multipler 

som værdiansættelsesmodel ikke at være hensigtsmæssig grundet de unikke karakteristika fra park 

til park, hvorfor det vil være udfordrende at finde sammenlignelige havmølleparker. På baggrund af 

ovenstående findes det rimeligt at antage, at DCF værdien understøttes af en multipel på 16,2 

DKKm/MW. Den beregnede EV/MW multipel for Mejlflak ligger som forventet på et lavere niveau 

end de historiske transaktioner, som er bestående af havmølleparker med væsentlig større kapacitet 

og andre tilskudsordninger.  

4.5 Opsummering 
Indeværende kapitel har anvendt forskellige værdiansættelsesmodeller til at fastsætte værdien på 

Mejlflak havmøllepark under udvikling. Formålet med kapitlet har været at foretage en korrekt 

værdiansættelse under hensyntagen til risici i udviklings- og driftsfasen samt værdien af den 

strategiske fleksibilitet. Først og fremmest blev havmølleparkens driftsfase værdiansat ud fra en 

traditionel DCF model. Herefter blev ENPV modellen med reference til DCF værdien anvendt til at 

inkludere projektspecifikke risici ved brug af sandsynlighedsestimater for hver af udviklingsfaserne. 

ENPV modellen beregnede sandsynlighedsjusterede cash flows, som herefter blev anvendt i den 

binomiale ROV model med det formål at tage højde for projektspecifikke usikkerheder. ROV 

modellens mulighed for indregning af strategisk fleksibilitet gjorde det muligt at inkludere alle tre 

parametre i udviklingsfasen (jævnfør figur 9). Efterfølgende blev ROV modellen justeret til at tage 

højde for tilskudsordningens begrænsninger, og dermed sikre en korrekt værdiansættelse. ROV 

modellen vurderes at være kompliceret og upraktisk at anvende, men modellen retfærdiggøres af 

dens teoretiske korrekthed ved indregning af strategisk fleksibilitet. Slutteligt, blev der foretaget en 
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multipelanalyse med formål at underbygge samt at foretage et sanity check på DCF modellens 

resultat. Her blev en EV/MW multipel anvendt til vurdering af Mejlflak i forhold til en udvalgt peer 

gruppe. Ud fra multipelanalysen vurderes DCF værdien til at være rimelig under de givne 

forudsætninger. Resultaterne for hver af værdiansættelsesmodellerne er opsummeret i tabel 20, 

hvor den tilhørende investeringsbeslutning er angivet.  

 

TABEL 20 - OVERSIGT OVER VÆRDIANSÆTTELSESMODELLER 

Model Værdi Investeringsbeslutning
DCF model 1.295.252.759 -
ENPV model -30.448.447
Binomialmodel 0
Multipler 16,2 DKKm/MW -

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

Som det fremgår af tabellen er det hverken muligt at træffe en investeringsbeslutning alene baseret 

på DCF værdien eller multipelanalysen. DCF værdien afspejler udelukkende værdien for driftsfasen, 

hvorimod multipelanalysen tager udgangspunkt i DCF værdien for at underbygge denne. ENPV 

modellen og binomialmodellen resulterede begge i enten negativ eller ingen værdi, hvorfor en 

investering i havmølleparken ikke bør gennemføres.   

 

For hver af de tre modeller; DCF, ENPV og binomialmodel blev der foretaget en følsomhedsanalyse, 

hvor relevante inputvariable blev simuleret for at observere ændringer i de respektive modellers 

værdiestimat. De tre følsomhedsanalyser blev foretaget ud fra ændringer i inputvariable på 

henholdsvis +/-20% og +/-10%. Her viste DCF modellen, at ændringer i elprisen havde størst effekt 

på DCF værdien. For ENPV modellen havde ændringer i CAPEX størst påvirkning på ENPV værdien. 

I ROV modellen blev volatiliteten anvendt som inputvariabel i følsomhedsanalysen, som ikke 

resulterede i nogen ændring for ROV værdien, hvilket skyldes de høje omkostninger forbundet med 

opførsel af parken.  
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5.  Gældsfinansiering og scenarieanalyse 
Analysen har hidtil udelukkende fokuseret på værdiansættelse og investeringsbeslutning under fuld 

egenkapitalfinansiering uden at inkludere gældsfinansieringen. Implicit er der antaget Modigliani & 

Millers proposition 1: ”The market value of any firm is independent of its capital structure”, som er 

gældende under antagelsen om et perfekt kapitalmarked (Brealey et al., 2014: 430). Ved optagelse 

af gæld opnås fradragsberettigede renteudgifter, hvilket kan ændre på investeringscasen og 

investeringsbeslutningen, hvorfor gældsfinansiering er væsentligt (Brealey et al., 2014: 480). 

Følgende kapitel vil analysere effekten for DCF, ENPV og ROV modellen ved at inddrage gæld i 

investeringscasen. Her er multipelanalysen ikke medtaget, da den anvendte multipel som beskrevet i 

afsnit 3.3 udelukkende tager udgangspunkt i DCF værdien uden gældsfinansiering. Kapitlet vil 

ligeledes indeholde en scenarieanalyse, som viser værdien af havmølleparken i forskellige scenarier 

på baggrund af de væsentligste parametre hidtil gennemgået.  

5.1 Finansieringsform 
Projektfinansiering er den finansieringsform, som oftest anvendes til havmøllepark projekter. 

Finansieringsformen er karakteriseret ved, at eventuelle regreskrav søges hos den specifikke 

havmøllepark, og ikke hos projektudvikleren (EWEA, 2013: 29). Som følge heraf formodes det, at 

gælden optages som bankgæld med sikkerhed i aktivet. Projektfinansiering for havmølleparker i 

Danmark har hovedsagelig en løbetid på 10-15 år (EWEA, 2013: 67). Det er dog ikke alle, som 

anvender denne form for finansiering til havmølleparker, da finansiering kan foretages på 

moderselskabsniveau med mulighed for at opnå bedre vilkår for fremmedkapitalfinansiering. Dette 

er eksempelvis tilfældet for DONG Energy (Telefoninterview med DONG Energy). Efterfølgende 

antages anvendelse af projektfinansiering (bankgæld) med 15 års løbetid, da finansiering på 

moderselskabsniveau kræver en vis størrelse og kreditvurdering af moderselskabet, og det 

formodes ikke med NRGi.  

5.2 DCF modellen 
Driftsfasens værdi blev estimeret ved brug af DCF modellen, hvor der tages højde for gæld igennem 

diskonteringsrenten (WACC) som beskrevet i afsnit 3.1.1. Jævnfør Modigliani & Millers proposition 2 

angives det, at egenkapitalomkostningen stiger i forhold til gældsandelen, og i fraværet af skatter 

forbliver WACC uændret uagtet finansiel gearing. I tilfældet hvor skatteskjold kan opnås på 

rentebetalinger, betyder øget gæld en faldende WACC efter skat (Brealey et al., 2014: 442). Som det 
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fremgår af formel 16 nedjusterer WACC formlen låneomkostningen med selskabsskatten, og 

herigennem tager højde for skatteskjoldet af de finansielle omkostninger. 
 

FORMEL  16 - WACC

!
! + ! ∗ 1 − ! ∗ !! +

!
! + ! ∗ !! 

 

 

 

 

!! = !å!"#$%#&'!(!) 

!! = !"!#$%&'(%)*+$*,(#'#" 

! = !"#!$%&!!$%''"!%'! 
! = !"#$%!!"!!æ!" 

! = !"#$%!!"!!"!#$%&'(%) 

Ki lde: Kol ler et al .  (2010)  

En af de væsentligste forudsætninger for brugen af en konstant WACC er, at der foretages 

kontinuerlig rebalancering af kapitalstrukturen. Med andre ord antages, at kapitalstrukturen ikke 

ændrer sig og det er vigtigt at opretholde en konstant kapitalstruktur målt på markedsværdi 

(Brealey et al., 2014: 493). Projektfinansiering af havmølleparker vil opleve signifikante ændringer i 

kapitalstrukturen over projektets levetid, hvilket er under antagelsen om, at gælden afdrages og 

nedbringes over 15 år. Ved en ændrende kapitalstruktur anbefales det af Brealey et al. (2014)  og 

Koller et al. (2010) at anvende Adjusted Present Value (APV) metoden, som separerer driftsaktivitet 

fra finansieringsaktivitet. APV metoden er en variant af DCF modellen, som tager udgangspunkt i en 

egenkapitalfinansieret DCF værdi og estimerer nutidsværdien af finansieringseffekterne. Formlen 

for APV metoden er vist i formel 17. Følgende vil udelukkende inkludere skatteskjold fra 

rentebetalinger som effekt af gældsfinansiering.    
 

FORMEL  17 - APV MODEL 

!"#$%&'"!!"#$#%&!!"#$% = !!"!!"!!"!!!!!!"#$%&'!!"#!!""!!"#$%&!!"#$#%&' + !"!"#!!!!"#$%!
 
Ki lde: Kol ler et al .  (2010) 

Første led i formel 17 er tilsvarende den beregnede DCF værdi i afsnit 4.1.7 på DKKm 1.295,3, da 

denne var diskonteret med den ugearede kapitalomkostning. Som det andet led i APV modellen skal 

nutidsværdien af skatteskjoldet beregnes. Til estimering af skatteskjoldet skal følgende inputvariable 
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anvendes: gældens størrelse, låneomkostningen og selskabsskattesatsen. Her anvendes en 

selskabsskattesats på 22% som beskrevet i afsnit 4.1.3.  

5.2.1 Gældens størrelse 
Først og fremmest estimeres gældens størrelse med udgangspunkt i projektets kapitalstruktur. 

Denne fastsættes til 75% gæld og 25% egenkapital, som angives at være den typiske kapitalstruktur 

for havmølleparker, hvilket er baseret på en rapport udarbejdet af organisationen The European 

Wind Energy Association (EWEA, 2013: 29). Dette bekræftes af PKA AIP, som angiver en 

gældsandel på 60-70% (Telefoninterview med PKA AIP). Med en gældsandel på 75% svarer til en 

gæld på DKKm 978,3 i primo 2022.21   

5.2.2 Låneomkostningen  
Låneomkostningen er gennemgået i afsnit 3.1.1, og formlen til udregning ser således ud: !"#$% +
!! . I formlen opgivet er den risikofrie rente erstattet med LIBOR22 renten, hvilket er industripraksis 

jævnfør EWEA rapporten (2013). I Danmark er CIBOR den danske pendant til LIBOR i London, 

hvorfor der argumenteres for at anvende denne. CIBOR renten er den gennemsnitlige reference 

rente som bankerne forventer at ville udlåne til på usikret basis, og fastsættes dagligt. CIBOR 

udbydes i en række løbetider op til 12 måneder, og grundet løbetiden anvendes CIBOR som et mål 

for den kortsigtet rente (Finansrådet, 2012). Da CIBOR renten fastsættes dagligt formodes det 

urealistisk, at renten er konstant igennem havmølleparkens levetid på 25 år, hvorfor denne bør 

erstattes med et estimat til at afspejle den lange tidshorisont. Som ved diskussionen om den 

risikofrie rente (afsnit 3.1.1) er det teoretisk korrekt at anvende en rente, som matcher de 

underliggende cash flows. Her kan der igen argumenteres for, at CIBOR med 12 måneders løbetid 

ikke er velegnet til formålet.  

 

Som proxy for den langsigtede rente kan referencerenten for en renteswap23 anvendes. Denne 

renteswap angives i forskellige løbetider i op til 10 år, hvilket anses for at være bedre velegnet end 

den kortsigtet rente, CIBOR. Brugen af swaprente bekræftes ved telefoninterview med PKA AIP, 

som tillægger en risikopræmie på 3 procentpoint ved estimering af låneomkostningen. Ud fra 

samme argument som for den 10 årige statsobligation om, at renteniveauet er historisk lav, 

anvendes samme metode ved at tage 5 års dagsobservationer af swaprenten og beregne 

gennemsnittet heraf. Dette medfører en gennemsnitlig swaprente på 2,23%, som vil efterfølgende 

                                                
21 Svarer til 75% af CAPEX (2020) fremskrevet med 2 års lånerente (4,98%) for at få gældens størrelse i 2022 
22 LIBOR = London Interbank Offered Rate 
23 Definition: en renteswap er en kontrakt på bytte af rentebetalinger – fra variabel til fast rente (Finansrådet, 2013) 
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blive anvendt til beregning af låneomkostningen. For det bagvedliggende datasæt henvises til 

vedlagte USB. 

 

Til estimering af låneomkostningen skal gældens risikopræmie (!!) som det sidste estimeres. PKA 

AIP anvender en risikopræmie på 3 procentpoint, hvorimod European Energy anslår gældens 

risikopræmie  til 1,5 til 2 procentpoint. EWEA rapporten har foretaget en undersøgelse over 

risikopræmien, hvoraf alle danske respondenter anvender mellem 300-400 basispoint (EWEA, 

2013: 68). Gældens risikopræmie vil efterfølgende blive baseret på et gennemsnit af de ovenstående 

estimater, hvilket resulterer i 275 basispoint24 eller tilsvarende 2,75 procentpoint. Herefter er det 

muligt at beregne låneomkostningen. Beregningen fremgår af formel 18, hvor låneomkostningen 

beregnes til at være 4,98%.  
 

FORMEL  18 – BEREGNING AF LÅNEOMKOSTNING  

!! = !"#$%&'(& + !!  

0,0498 = 0,0223 + 0,0275 
Ki lde: Egen t i lv irkning  

5.2.3 Rentebetalinger 
Rentebetalinger beregnes ud fra restgælden primo perioden. Her antages, at gælden afdrages med 

lige store beløb i hver termin, hvilket benævnes et serielån. Med et serielån vil både ydelsen og 

rentebetalingerne reduceres desto mere lånet bliver nedbragt. Ud fra følgende antagelse er det 

muligt at lave en amortiseringstabel for gælden og et udsnit af denne fremgår af tabel 21. For den 

fulde amortiseringstabel henvises til bilag F.   
 

TABEL 21 - AMORTISERINGSTABEL 

 2022 2023 … 2035 2036 
Restgæld, primo 978.311.295 913.090.542 … 130.441.506 65.220.753 
Rentebetaling 48.728.207 45.479.660 … 6.497.094 3.248.547 
Afdrag 65.220.753 65.220.753 … 65.220.753 65.220.753 
Restgæld, ultimo 913.090.542 847.869.789 … 65.220.753 0 
      

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

                                                
24 !""!!"#!!"#! = 275!!"#$#%&$'( 
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5.2.4 Nutidsværdi af skatteskjold 
Herefter er det muligt at estimere skattefradraget, som opnås ved renteudgifterne, hvilket udregnes 

ved at multiplicere selskabsskattesatsen (22%) med rentebetalingerne for hver periode. For at 

udnytte skatteskjoldet modregnes fradraget i skattebetalingen for perioden, hvilket betinger, at der 

sker en skattebetaling. Med andre ord kan skatteskjoldet kun anvendes i perioder, hvor den 

skattepligtige indkomst er positiv og resultatet beskattes. Her antages det endvidere, som ved 

fremførsel af underskud, at det er muligt at fremføre og udnytte tidligere års skatteskjold. Tabel 22 

viser et udsnit af beregningerne, som ligger til grund for at estimere nutidsværdien af skatteskjoldet. 

Som det fremgår af tabellen er det først i 2024 der forekommer en skattebetaling, og dermed 

udnyttelse af skatteskjoldet, hvilket benævnes udnyttelse af skatteskjold jævnfør tabellen. Cash flow 
fra skatteskjold skal forstås som en besparelse af skattebetalingen og dermed et positivt cash flow, 

som kommer projektet til gode.  
 

TABEL 22 – NUTIDSVÆRDI AF SKATTESKJOLD 

 2022 2023 2024 2025 2026 
Rentebetalinger 48.728.207 45.479.660 42.231.113 38.982.565 35.734.018 
Skatteskjold for perioden 10.720.205 10.005.525 9.290.845 8.576.164 7.861.484 
Skat af årets resultat  - - 20.877 1.615.878 5.034.329 

      
Udskudt skatteskjold, primo  - 10.720.205 20.725.731 29.995.698 36.955.984 
Skatteskjold for perioden 10.720.205 10.005.525 9.290.845 8.576.164 7.861.484 
Udnyttelse af skatteskjold - - -20.877 -1.615.878 -5.034.329 
Udskudt skatteskjold, ultimo  10.720.205 20.725.731 29.995.698 36.955.984 39.783.139 

      
CF fra skatteskjold - - 20.877 1.615.878 5.034.329 
PV af skatteskjold - - 18.044 1.330.357 3.948.128 
PV primo 2022 53.924.988       
Halvårs korrektion 1.326.642     
PV af skatteskjold 55.251.630     
          

  
Ki lde: Egen t i lv irkning 

Under antagelsen af, at markedsværdien af kapitalstrukturen ændres over projektets levetid skal 

skattefradraget fra renteudgifterne diskonteres med låneomkostningen. Med andre ord betragtes 

risikoen for skatteskjoldet at være ækvivalent med risikoen for gælden (Koller et al., 2010: 122). Ved 

at tilbagediskontere skatteskjoldet med låneomkostningen på 4,98% er nutidsværdien af 

skatteskjoldet DKKm 53,9 i 2022. For at være konsistente med DCF modellens antagelser og 

beregninger vil der ligeledes blive foretaget en halvårs korrektion på skatteskjoldet, hvilket 

resulterer i en samlet nutidsværdi af skatteskjoldet på DKKm 55,3. Den samlede DCF værdi med 
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gældsfinansiering udregnes ved en summering af DCF værdien ved fuld egenkapitalfinansiering og 

nutidsværdien af skatteskjoldet, og fremgår af formel 19. Samlet set er den justerede DCF værdi 

inklusiv finansieringseffekterne på DKKm 1.351,5. I de efterfølgende afsnit vil nutidsværdien af 

skatteskjoldet blive tilføjet, og ikke den totale DCF værdi med skatteskjoldets værdi inkluderet.  
 

FORMEL  19 - APV BEREGNING  

!"# = !!"#!!æ!"#!!"#$!!"#$ + !"!!"##$%!&'() 

!"# = !1.295.252.759 + !55.251.630 = 1.350.504.389! 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

5.2.5 Følsomhedsanalyse 
Følgende afsnit vil foretage en følsomhedsanalyse af skatteskjoldets beregnede værdi, hvor 

parametrene gældsandel og låneomkostning simuleres for at observere ændringer i værdien af 

skatteskjoldet. Analysen vil foretage ændringer på +/-10% og +/-20% for begge parametre. Tabel 

23 viser både de absolutte ændringer og de relative ændringer ved justering af gældsandelen og 

låneomkostningen for projektet. Som det fremgår er begge parametre positivt korreleret med 

nutidsværdien af skatteskjoldet, hvilket er forventet, da nutidsværdien af skatteskjoldet beregnes på 

baggrund af gældens størrelse og anvender låneomkostningen som diskonteringsrente. Herudover 

fremgår det, at ændringer i gældsandelen har størst påvirkning på skatteskjoldets nutidsværdi. En 

ændring på henholdsvis +/-20% og +/-10% i gældsandelen medfører en ændring på +/-16% og +/-

8% i skatteskjoldets nutidsværdi.   
 

TABEL 23 - FØLSOMHEDSANALYSE 

 
-20% -10% Base case +10% +20% 

Gældsandel (%) 60% 68% 75% 83% 90% 
PV af skatteskjold (DKKm) 46,0 50,7 55,3 59,7 64,0 
Absolut ændring (DKKm) -9,3 -4,6 - 4,4 8,7 
Relativ ændring (%) -16,8% -8,3% - 8,0% 15,7% 
Låneomkostning (%) 3,98% 4,48% 4,98% 5,48% 5,98% 
PV af skatteskjold (DKKm) 48,8 52,3 55,3 57,6 59,3 
Absolut ændring (DKKm) -6,4 -2,9 - 2,3 4,1 
Relativ ændring (%) -11,6% -5,3% - 4,2% 7,4% 
            

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 
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5.3 ENPV modellen 
Følgende afsnit vil anvende ENPV modellen til værdiansættelse af havmølleparker under udvikling, 

som tager højde for projektspecifikke risici i udviklingsfasen og inddrager gældsfinansiering. Som 

konkluderet i afsnit 4.2 medførte resultaterne af ENPV modellen, at investering i havmølleparken 

ikke var rentabel under hensyntagen til projekts udviklingsfasen. Dette var under antagelse af, at 

projektet var fuldstændig egenkapitalfinansieret. Følgende vil medtage effekterne af gæld, og heraf 

vurdere, hvorvidt det påvirker en eventuel investeringsbeslutning. Den estimerede værdi af 

skatteskjoldet vil blive tillagt ENPV modellen og fremgår af tabel 24.  
 

TABEL 24 – ENPV MODEL  

 År Akkumuleret 
sandsynlighed 

Sandsynlighed 
(succes) Cash flow PV Sandsynligheds-

justeret PV 
Fase 1 0,0 100% 30% -13.300.000 -13.300.000 -13.300.000 
Fase 2 3,5 30% 50% -1.500.000 -1.362.454 -408.736 
Gate: FID 4,5 15% 70% - - - 
Fase 3 4,5 11% 100% -1.183.574.621 -1.045.904.896 -109.820.014 
DCF værdi 6,5 11% - 1.295.252.759 886.479.081 93.080.304 
Skatteskjold 6,5 11% - 55.251.630 40.283.721 4.229.791 
ENPV     -133.804.548 -26.218.656 
       

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

ENPV modellen i tabel 24 er magen til ENPV modellen fra afsnit 4.2.3 udover, at der er tilføjet en 

ekstra linje med skatteskjold. Skatteskjoldet realiserer først en værdi efter afslutningen af fase 3 

(konstruktionsfasen), hvorfor værdien af skatteskjoldet tildeles samme akkumuleret sandsynlighed 

som driftsfasen (DCF værdien). Nutidsværdien af skatteskjoldet som beregnet i forrige afsnit, 

tilbagediskonteres med låneomkostningen med 6 ½ år til skæringsdatoen. Herefter beregnes den 

sandsynlighedsjusteret værdi ved at multiplicere den akkumuleret sandsynlighed på 11% med 

nutidsværdien af skatteskjoldet. Overordnet giver det en ENPV værdi inklusiv finansiering på DKKm 

-26,2, hvilket er en forbedring sammenlignet med den 100% egenkapitalfinansieret ENPV værdi på 

DKKm -30,4. Den fundne værdi tager højde for projektspecifikke risici i en havmølleparks 

udviklingsfase. Ud fra et investeringsperspektiv er det fortsat ikke et rentabelt projekt, som kan 

forrente ejernes afkastkrav tilstrækkeligt.  
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5.4 ROV modellen  
Herefter vil gældsfinansiering blive inkluderet i ROV modellen med henblik på at værdiansætte 

havmølleparken under udvikling med gældsfinansiering, som udover at tage højde for 

projektspecifikke usikkerheder ligeledes inkluderer værdien af strategisk fleksibilitet og ændringer i 

markedsforhold. Som beskrevet beregnes skatteskjoldets nutidsværdi ud fra låneomkostningen, 

gældens størrelse samt skattebetalinger, som gør det muligt at anvende skatteskjoldet.  

 

På baggrund af dette vil nutidsværdien af skatteskjoldet påvirkes ved ændringer i elpriserne, da 

prisændringer påvirker omsætningen og dermed har en effekt på skattebetalingen. Jævnfør afsnit 

4.3 udregnes ROV modellen på baggrund af to binomialtræer for det underliggende aktiv, som viser 

udviklingen af henholdsvis elpriser og i DCF værdien, hvoraf der er taget højde for det gældende 

cap for tilskud til parken. Derfor vil skatteskjoldets værdi påvirkes i binomialmodellen, hvilket der 

skal tages højde for, og vil blive beregnet i et binomialtræ på samme måde som binomialtræet for 

udviklingen i DCF værdien (jævnfør figur 19).  
 
FIGUR 21 - UDVIKLING I SKATTESKJOLDETS VÆRDI (DKKM)  

Value t=0

Medio 2015 H2 2015 H1 2016 H2 2016 H1 2017 H2 2017 H1 2018 H2 2018 H1 2019 H2 2019

5,59

5,36

5,13 5,27

4,95 5,09

4,85 4,99 5,13

4,75 4,88 5,02

4,64 4,77 4,90 5,04

4,52 4,65 4,77 4,91

4,38 4,51 4,63 4,76 4,89

4,23 4,35 4,47 4,59 4,72

4,17 4,28 4,40 4,52 4,65

3,47 3,57 3,67 3,77

2,29 2,35 2,42 2,49

1,20 1,23 1,26

0,38 0,39 0,40

0,23 0,24

0,13 0,13

0,07

0,05

Forundersøgelse/VVM undersøgelse Etableringstilladelse/kontrakt-
forhandlinger

 
 

Ki lde: Egen t i lv irkning 

Figur 21 viser binomialtræet for udviklingen i skatteskjoldets værdi under udviklingsfasen ved de 

forskellige up og down-scenarier i elpriserne. Figuren skal betragtes ud fra skæringsdatoen, hvor 

det er muligt at følge skatteskjoldets værdi ved de forskellige elpriser i udviklingsfaserne. Tallene i 
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binomialtræet er sandsynslighedsjusteret værdier, og herigennem tages der højde for 

projektspecifikke usikkerheder via sandsynlighederne givet for hver udviklingsfase.  
 
FIGUR 22 - UDVIKLING I OPTIONSVÆRDIEN (DKKM) 

Value t=0

Medio 2015 H2 2015 H1 2016 H2 2016 H1 2017 H2 2017 H1 2018 H2 2018 H1 2019 H2 2019

60,06

48,26

37,93 33,26

29,52 25,74

22,47 18,64 16,01

16,74 13,29 10,36

12,21 9,21 6,18 2,75

8,75 6,25 3,76 1,59

6,18 4,17 2,28 0,47 0,00

0,00 2,75 1,38 0,27 0,00

1,79 0,83 0,16 0,00 0,00

0,50 0,09 0,00 0,00

0,05 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

13,30 0,45 124,28

Forundersøgelse/VVM undersøgelse Etableringstilladelse/kontrakt-
forhandlinger

 
 

Ki lde: Egen t i lv irkning 

Skatteskjoldets beregnede værdier for H2 2019 bliver herefter adderet til matchende punkter i 

binomialtræet for DCF værdien (figur 19), hvilket er punkterne anvendt til beregning af 

binomialtræet for optionsværdien. Herefter beregnes optionsværdien med udgangspunkt i de 

sandsynlighedsjusterede udviklings- og konstruktionsomkostninger (fremgår nederst i figur 22), 

hvilket er metoden beskrevet i afsnit 4.3.2. Udviklingen i optionsværdien er illustreret i figur 22, og 

som det fremgår har option en værdi på 0 på skæringsdatoen. Det vil sige, at havmølleparken med 

gældsfinansiering ikke vurderes at være rentabel under hensyntagen til risici i udviklings- og 

driftsfasen samt værdien af strategisk fleksibilitet.  

5.5 Scenarieanalyse  
I følgende afsnit foretages en scenarieanalyse af både ENPV og ROV modellen med henblik på 

praktisk at sammenligne forskellene mellem de to modeller. Derudover vil analysen opsamle de 

væsentligste parametre i ”best”, ”base” og ”worst” case scenarier. Scenarieanalysen tager 

udgangspunkt i parametre gennemgået i de foregående følsomhedsanalyser fra indeværende og 

forrige kapitel. Følgende parametre vil indgå til at danne ”best”, ”base” og ”worst” case scenarier:  
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• Elpris 

• Fuldlasttimer (netto) 

• CAPEX 

• Gældsandel!
 

Jævnfør afsnit 4.1.8 viste DCF modellens følsomhedsanalyse, at ændringer i elpris og antallet af 

fuldlasttimer (netto) havde størst indvirkning på udfaldet af DCF værdien, og medtages af den grund 

i følgende scenarieanalyse. Derudover viste ENPV modellens følsomhedsanalyse, at ændringer i 

CAPEX havde en markant påvirkning på ENPV værdien, og vil derfor være relevant at inkludere i 

analysen. Volatiliteten viste i ROV modellens følsomhedsanalyse, at denne ikke havde væsentlig 

påvirkning, og inddrages derfor ikke i følgende analyse. Da havmølleparker oftest er finansieret med 

fremmedkapital, er det naturligt at medtage gældsfinansiering i scenarieanalysen. I forhold til 

gældsfinansiering fremgik det af afsnit 5.2.5, at gearingens størrelse (gældsandel) har størst 

indflydelse på værdien af skatteskjoldet, og vil derfor indgå i scenarieanalysen. De ovenstående 

parametre er en kombination af eksterne (elpris) og interne faktorer (fuldlasttimer, CAPEX og 

gældsandel), som tilsammen vil danne udgangspunktet for de tre scenarier.  

 

Scenarieanalysen fremgår af tabel 25, og viser havmølleparkens værdi (under udvikling) ved brug af 

ENPV og ROV under de forskellige scenarier. De forskellige scenarier er baseret på en +/-20% 

ændring i forhold til base case scenariet. Tabellen viser hver af parametrene for de tre scenarier, 

som er blevet simuleret i værdiansættelsesmodellen for at finde frem til både ENPV og ROV værdi.  

 

TABEL 25 – SCENARIEANALYSE 

  Worst case Base case Best case 
Elpris (kr./kWh) 0,2809 0,3511 0,4213 
Fuldlasttimer (netto) 3.177 3.972 4.766 
CAPEX (DKKm) 1.420 1.184 947 
Gældsandel  60% 75% 90% 
ENPV værdi (DKKm) -76,7 -26,2 23,4 
ROV værdi (DKKm) 0 0 38,1 
        

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

Resultaterne af scenarieanalysen viser, at begge modeller kun er positiv i best case scenariet. Det 

er ensbetydende med, at havmølleparken under udvikling som investeringscase er henholdsvis 

DKKm 23,4 og DKKm 38,1 værd under de givne forudsætninger. Heriblandt skal elprisen være 42,13 



Kapitel 5. Gældsfinansiering og scenarieanalyse   103 

 

øre/kWh i 2022, parken skal levere 4.766 fuldlasttimer (netto), konstruktionsomkostningerne skal 

begrænses til DKKm 947 med videre. Ved worst og base case scenarierne er investering i parken 

ikke rentabel ved brug af hverken ENPV eller ROV modellen. Den vigtigste forskel mellem 

modellerne er, at ROV modellen i modsætning til ENPV tager højde for forandrende markedsforhold 

samt indregner værdien af strategisk fleksibilitet. Derfor kan der argumenteres for, at ROV modellen 

er mest velegnet til at afspejle havmølleparkens værdi under udvikling.  

5.6 Opsummering 
Gæld og finansieringseffekterne blev introduceret i dette kapitel, da inkludering af fremmedkapital 

giver fradragsberettigede renteudgifter eller et såkaldt skatteskjold. Med et skatteskjold er det muligt 

at reducere skattebetalingen, hvilket til slut påvirker DCF værdien. I ENPV og ROV modellen 

anvendes DCF værdien som reference, hvorfor inkludering af gæld har en påvirkning på alle tre 

værdiansættelsesmodeller som er blevet gennemgået enkeltvis. Nutidsværdien af skatteskjoldet blev 

estimeret på baggrund af gældens størrelse, låneomkostningen samt skattebetalinger, hvorigennem 

skatteskjoldet kan anvendes.  

 

Ved hjælp af APV metoden blev skatteskjoldet værdiansat særskilt fra DCF modellens værdi i base 

case scenariet, hvor ingen gæld er inkluderet. Her blev nutidsværdien af skatteskjoldet beregnet til 

DKKm 55,3. I forlængelse heraf blev denne værdi sandsynlighedsjusteret og tilbagediskonteret til 

skæringsdatoen for at finde ENPV værdien inkluderet gæld. ENPV modellens resultat var forbedret 

sammenlignet med værdien uden gæld, men udfaldet var uændret og projektet var stadig urentabelt. 

Afslutningsvis blev ROV værdien beregnet på baggrund af sandsynlighedsjusterede værdier af 

skatteskjoldet for at inddrage både projektspecifikke risici, forandrende markedsforhold og strategisk 

fleksibilitet. Optionsværdien og udfaldet af investeringsbeslutningen var i denne model ligeledes 

uændret med en værdi på 0. I tabel 26 er de respektive værdier inklusiv gæld samt den tilhørende 

investeringsbeslutning opsummeret for hver af modellerne. Som det fremgår af tabellen er det ikke 

muligt at træffe en investeringsbeslutning alene på baggrund af DCF værdien, da denne kun 

afspejler værdien af havmølleparkens operationelle fase. 

 

Herefter blev der foretaget en scenarieanalyse på baggrund af udvalgte parametre for ENPV og 

ROV modellen. Her var der fokus på parametre, som igennem tidligere følsomhedsanalyser udviste 

væsentlig påvirkning af enten DCF værdien eller ENPV værdien. Scenarieanalysen resulterede i en 

positiv ENPV og ROV værdi i best case, hvor en investeringsbeslutning var rentabel. De øvrige to 

scenarier resulterede i en værdi på enten 0 eller negativ, og derfor skulle investeringen ikke 
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foretages under de givne forudsætninger for base og worst case. Endvidere blev det konkluderet, at 

ROV modellen var mest velegnet til værdiansættelse af havmølleparker under udvikling, da denne 

inkluderede projektspecifikke risici, forandrede markedsforhold samt strategisk fleksibilitet. 

Scenarieanalysen er opsummeret med ENPV og ROV værdi samt den tilhørende 

investeringsbeslutning nederst i tabel 26.   

 

TABEL 26 - VÆRDIER INKLUSIV GÆLD OG SCENARIEANALYSE 

Model Værdi inkl. gæld Investeringsbeslutning
DCF model 1.350.504.389 -
ENPV model -26.218.656
Binomialmodel 0

ENPV værdi ROV værdi Investeringsbeslutning
Worst case -76.706.273 0
Base case -26.218.656 0
Best case 23.402.266 38.058.310

 
 

Ki lde: Egen t i lv irkning 



 

105 

6. Konklusion og perspektivering 
Den danske transformation fra sort til grøn energi har i de senere år fyldt meget i det danske 

politiske og erhvervsliv. Der har fra politisk side været et ønske om at nedsætte CO2-udledningen, 

hvorfor der er vedtaget en række tilskudsordninger for at give erhvervslivet et incitament til at 

foretage grønne investeringer. I Danmark har et af fokusområderne været at omstille til vedvarende 

energi med primært fokus på vindenergi. Tilskudsordningerne har gjort det mere profitabelt og 

dermed mere interessant at opføre vindmølleparker. Den øgede interesse for investeringer i 

vindenergi gør det relevant at undersøge hvordan vindmølleparker bør værdiansættes. Formålet 

med afhandlingen var, med udgangspunkt i et praktisk casestudie, at undersøge, hvordan 

havmølleparker under udvikling bør værdiansættes. Følgende afsnit vil sammenfatte afhandlingens 

konklusioner og perspektivere analysens resultater. 

6.1 Konklusion 
For en tilstrækkelig besvarelse af hovedproblemstillingen var det nødvendigt at undersøge en række 

delspørgsmål, som havde indflydelse på hvordan havmølleparker bør værdiansættes. Investeringer i 

havmølleparker gennemgår en længerevarende, faseopdelt udviklingsproces, hvor projektudvikleren 

løbende har mulighed for at træffe beslutninger. Undervejs i udviklingsprocessen kan der opstå 

eksterne såvel som interne hændelser. Disse hændelser kan føre til forkastelse af projektet, hvorfor 

denne proces har indflydelse på valg og opbygning af værdiansættelsesmodel, og som er væsentlig 

at redegøre for. 

 

Den generelle udviklingsfase for en havmøllepark består af tre faser og en gate. Udviklingen 

initieres med en fase bestående af for- og VVM-undersøgelse. Betinget af en godkendelse af første 

fase påbegyndes næste fase, som indebærer ansøgning og godkendelse af etableringstilladelse samt 

færdigforhandling af kontrakter med underleverandører. Under forudsætningen af at anden fase 

falder på plads, skal en endelig investeringsbeslutning træffes i gaten FID. Vælger 

beslutningstageren at godkende FID medfører det straks en påbegyndelse af havmølleparkens tredje 

og sidste udviklingsfase - konstruktion.  

 

For praktisk at teste de beskrevne værdiansættelsesmodeller og vurdere hvordan havmølleparker 

bør værdiansættes, tog analysen udgangspunkt i Mejlflak havmøllepark og en dertilhørende 

beskrivelse af Mejlflak blev foretaget. Udover en beskrivelse af Mejlflaks karakteristika blev der 
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foretaget en analyse af eksterne faktorer, som påvirker investeringer i havmølleparker. Af analysen 

fremgik det, at en række forskellige parametre har indflydelse på investering i havmølleparker 

heriblandt; de politisk fastsatte tilskudsordninger, elprisernes udvikling og den teknologiske udvikling 

inden for vindmøller. 

 

På baggrund af de foregående analyser blev der dannet et grundlag for en diskussion omhandlende, 

hvilke værdiansættelsesmodeller som er bedst egnede til havmølleparker under udvikling. DCF, 

ENPV, multipel og den binomiale ROV models styrker og svagheder til anvendelse af faseopdelte 

projekter blev gennemgået. Ved værdiansættelse af havmølleparker under udvikling var det 

afgørende at inkludere tre væsentlige parametre i udviklingsfasen; projektspecifikke risici, ændringer 

i markedsforhold og den strategiske fleksibilitet. Hverken DCF, ENPV eller multipelmodellen var i 

stand til at inddrage værdien af projektets strategiske fleksibilitet og ændringer i markedsforholdene 

i udviklingsfasen. Ved brug af den binomiale ROV model blev der taget højde for alle tre parametre. 

Ændringer i markedsforholdene blev afspejlet ved opstilling af forskellige scenarier i binomialtræet. 

De projektspecifikke risici i udviklingsfasen blev inkluderet ved at opbygge modellen som en binomial 

compound option. Denne opbygning medførte, at værdien af den strategiske fleksibilitet blev 

indregnet i modellen, og det gav dermed et mere alsidigt og korrekt estimat. Den binomiale ROV 

model blev vurderet til at være mere nøjagtig end de øvrige modeller, og var derfor den mest 

velegnede til værdiansættelse af havmølleparker under udvikling. 

 

Med udgangspunkt i de forskellige modeller blev Mejlflak havmøllepark værdiansat, for at få en 

praktisk vinkel på, hvordan havmølleparker under udvikling bør værdiansættes. DCF modellen blev 

anvendt til at estimere værdien af den operationelle fase. Multipelanalysen blev foretaget for at 

underbygge DCF værdien. ENPV modellen blev beregnet på baggrund af DCF værdien og 

inkluderede projektspecifikke risici for hver af udviklingsfaserne. ROV modellens mulighed for at 

indregne værdien af strategisk fleksibilitet gjorde det muligt at inkludere alle tre parametre i 

udviklingsfasen. Forskellen imellem ENPV og binomialmodellen fremgår af de to beregnede værdier 

vist i tabel 27. ENPV modellen resulterede i en negativ værdi uden inkludering af gæld på DKKm 

30,4 og binomialmodellen gav en værdi på 0. På trods af forskellen i de beregnede værdier var 

resultatet det samme for den aktuelle case under de givne forudsætninger - en investering i 

havmølleparken var derfor ikke rentabel. 

 

I den oprindelige værdiansættelse var fokus udelukkende på investeringsbeslutningen under fuld 

egenkapitalfinansiering uden at inkludere gæld. Ved optagelse af gæld opnås fradragsberettigede 

renteudgifter, som kan have indflydelse på investeringsbeslutningen. Gælden havde en positiv 
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påvirkning på værdiestimatet, men investeringsbeslutningen under de givne forudsætninger forblev 

den samme - en investering i havmølleparken var derfor ikke rentabel.  

 

TABEL 27 – OPSUMMERING AF VÆRDIANSÆTTELSE OG ROV SCENARIEANALYSE 

Model Værdi Værdi inkluderet gæld
DCF model 1.295.252.759 1.350.504.389
ENPV model -30.448.447 -26.218.656
Binomialmodel 0 0
Multipler 16,2 DKKm/MW -

Scenarie ENPV værdi ROV værdi Investeringsbeslutning
Worst case -76.706.273 0
Base case -26.218.656 0
Best case 23.402.266 38.058.310

 
Ki lde: Egen t i lv irkning 

En scenarieanalyse blev foretaget på baggrund af værdiansættelsen med gældsfinansiering for at 

observere hvorledes ENPV og ROV modellen i praksis reagerede på ændringer i de mest 

indflydelsesrige parametre. Af tabel 27 fremgår det, at investeringen skal foretages for både ROV og 

ENPV modellen i best case scenariet. Af tabellen fremgår det, at de to modeller estimerer værdien 

af Mejlflak forskelligt. Værdien ved brug af ROV modellen er knap DKKm 14,7 højere end ved ENPV 

modellen i best case scenariet. Forskellen mellem de to værdier skyldes ROV modellens teoretiske 

korrekthed ved indregning af strategiske fleksibilitet og ændringer i markedsforholdene, hvilket 

opvejer brugen af modellens ulemper ved at være kompliceret og upraktisk. På baggrund af dette 

bør værdiansættelse af havmølleparker under udvikling foretages ved brug af den binomiale ROV 

model.   

6.2 Perspektivering 
Afhandlingens fokus har med Mejlflak havmøllepark som udgangspunkt været at undersøge, 

hvorledes havmølleparker under udvikling bør værdiansættes. Afhandlingens analyse har genereret 

resultater, som potentielt set ville være interessante at undersøge nærmere, men som har været 

udenfor afhandlingens omfang. 
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Resultatet af afhandlingens analyse var, at den binomiale ROV model er den mest velegnet til 

værdiansættelse af havmølleparker under udvikling. Dette skyldes, at modellen inddrager værdien af 

den strategiske fleksibilitet og ændringer i markedsforholdene. Da værdien af den strategiske 

fleksibilitet ikke udelukkende findes ved værdiansættelse af havmølleparker, er det interessant at 

undersøge hvilke øvrige industrier og projekter, hvor modellen bør anvendes. Projekter i 

medicinalindustrien har eksempelvis oftest en langsigtet tidshorisont og er præget af usikkerhed i 

udviklingsfasen, hvorfor en anvendelse af den binomiale ROV model er nærliggende. Et konkret 

eksempel på en case, hvor det ville være interessant at anvende ROV modellen, var ved købet af 

Maersk Lines 10 Triple-E containerskibe i 2011. Udover købet af de 10 skibe modtog Maersk en 

realoption på yderligere 20 Triple-E skibe (Saltmarsh, 2011). Værdien af et containerskibe er 

påvirket af markedsusikkerheder (eksempelvis udviklingen i fragtraterne). Derfor formodes det, at 

Maersks strategiske fleksibilitet i perioden op til udløbsdatoen har en signifikant værdi, hvorfor den 

binomiale ROV model formentlig er velegnet til værdiansættelsen af denne realoption. 

 

I afhandlingens introduktion fremgik det, at Danmark har et mål om fuldstændig omstilling til 

vedvarende energi i 2050. I værdiansættelsen af Mejlflak havmøllepark blev parkens værdi vurderet 

til nul, og burde af den grund ikke opføres. Forudsætningerne for disse beregninger var baseret på 

faktiske tal og interviews med fagkyndige, og vurderes på den baggrund for at være realistiske. Med 

andre ord kunne det indikere, at det økonomiske incitament ikke er tilstrækkeligt stort nok ud fra den 

fremtidige forventede udvikling i elpriserne kombineret med den nuværende tilskudsordning for 

projekter udbudt under åben dør proceduren. Givet det økonomiske incitament for den nuværende 

tilskudsordning ikke er tilstrækkeligt, bliver det udfordrende for Danmark at nå målet om fuldstændig 

omstilling til vedvarende energi i 2050. Værdiansættelsen af Mejlflak havmøllepark kan dermed 

bruges til at belyse en anden relevant problemstilling, vedrørende fremtidige de danske ambitioner 

om fuldstændig omstilling til vedvarende energi. 
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Bilag A – Beregninger for intermittency effekt 
 
Kilde: Energinet.dk’s database 

År/måned Vindproduktion  Spotpris * 
vindproduktion 

Vindkraft 
(øre/kWh) 

Spotpris 
DK-Vest Intermittency 

2009 5.127.650 1.315.257.488 25,64 26,85 4,5% 
1 483.076 142.691.770 29,54 31,55 6,4% 
2 315.753 85.042.706 26,93 28,74 6,3% 
3 447.179 109.674.509 24,53 25,93 5,4% 
4 237.232 59.058.307 24,89 26,01 4,3% 
5 430.214 106.486.923 24,75 24,40 -1,4% 
6 361.051 95.161.437 26,36 26,61 0,9% 
7 306.551 72.930.690 23,79 25,34 6,1% 
8 375.162 101.823.151 27,14 27,06 -0,3% 
9 492.240 120.115.228 24,40 25,34 3,7% 
10 538.801 131.457.760 24,40 26,61 8,3% 
11 674.338 172.054.098 25,51 27,03 5,6% 
12 466.055 118.760.909 25,48 27,59 7,6% 

2010 5.875.607 1.948.560.841 32,96 34,60 4,8% 
1 602.083 183.454.183 30,47 32,22 5,4% 
2 389.165 121.768.220 31,29 32,34 3,2% 
3 531.001 153.966.428 29,00 31,34 7,5% 
4 497.485 149.426.082 30,04 30,60 1,8% 
5 473.893 140.889.442 29,73 31,05 4,3% 
6 313.655 97.961.245 31,23 33,85 7,7% 
7 324.171 110.028.897 33,94 34,89 2,7% 
8 408.206 130.631.835 32,00 32,24 0,7% 
9 550.891 199.609.806 36,23 37,13 2,4% 
10 623.885 223.295.425 35,79 36,89 3,0% 
11 659.568 240.214.570 36,42 37,60 3,1% 
12 501.605 197.314.708 39,34 45,08 12,7% 

2011 7.138.139 2.403.727.962 34,06 35,77 4,8% 
1 562.134 195.395.260 34,76 39,41 11,8% 
2 837.273 309.151.788 36,92 38,58 4,3% 
3 663.843 267.556.224 40,30 41,13 2,0% 
4 522.020 202.335.980 38,76 39,02 0,7% 
5 588.596 234.345.048 39,81 40,52 1,7% 
6 379.070 144.986.682 38,25 38,77 1,4% 
7 384.077 115.056.207 29,96 31,47 4,8% 
8 461.835 147.104.709 31,85 33,84 5,9% 
9 543.727 184.016.380 33,84 35,59 4,9% 
10 723.484 217.138.673 30,01 31,83 5,7% 
11 552.559 169.373.904 30,65 33,82 9,4% 
12 919.521 217.267.108 23,63 25,25 6,4% 

2012 7.607.696 1.845.633.415 24,07 27,09 11,1% 
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1 830.509 218.475.886 26,31 27,51 4,4% 
2 685.284 200.372.049 29,24 35,94 18,6% 
3 806.506 177.041.091 21,95 23,43 6,3% 
4 543.586 126.842.785 23,33 25,86 9,8% 
5 537.308 132.865.723 24,73 26,81 7,7% 
6 585.461 147.192.806 25,14 27,66 9,1% 
7 443.382 65.897.015 14,86 19,00 21,8% 
8 390.781 98.442.495 25,19 29,05 13,3% 
9 688.160 178.343.477 25,92 27,87 7,0% 
10 633.567 168.993.534 26,67 28,42 6,2% 
11 647.755 154.021.186 23,78 26,04 8,7% 
12 815.399 177.145.368 21,72 27,50 21,0% 

2013 8.701.636 2.159.184.905 25,52 29,10 12,3% 
1 708.871 186.605.000 26,32 30,42 13,5% 
2 443.085 122.583.007 27,67 29,39 5,9% 
3 871.125 226.313.884 25,98 30,06 13,6% 
4 699.203 198.298.131 28,36 31,92 11,2% 
5 549.941 145.722.286 26,50 27,44 3,4% 
6 702.261 173.659.035 24,73 35,60 30,5% 
7 443.713 112.758.704 25,41 27,02 6,0% 
8 591.174 160.785.548 27,20 29,96 9,2% 
9 576.284 160.299.884 27,82 32,57 14,6% 
10 939.756 220.468.187 23,46 26,78 12,4% 
11 826.956 199.124.148 24,08 26,55 9,3% 
12 1.349.268 252.567.090 18,72 21,49 12,9% 

2014 10.344.579 2.090.225.695 20,62 22,86 9,8% 
1 1.628.039 352.229.515 21,64 22,58 4,2% 
2 1.142.331 219.511.502 19,22 21,44 10,4% 
3 977.819 160.356.549 16,40 19,44 15,6% 
4 796.568 145.644.239 18,28 21,00 12,9% 
5 489.364 114.356.508 23,37 24,89 6,1% 
6 513.303 107.673.191 20,98 23,78 11,8% 
7 431.462 97.458.441 22,59 23,13 2,3% 
8 813.698 174.998.613 21,51 23,94 10,2% 
9 568.995 147.097.634 25,85 27,23 5,1% 
10 915.214 177.539.363 19,40 22,43 13,5% 
11 975.401 199.262.778 20,43 22,90 10,8% 
12 1.092.385 194.097.362 17,77 21,57 17,6% 

2015 5.743.293 927.511.236 16,13 18,41 12,4% 
1 1.212.761 186.825.761 15,40 19,16 19,6% 
2 952.120 187.591.820 19,70 21,80 9,6% 
3 867.918 151.963.556 17,51 19,77 11,4% 
4 863.356 148.206.852 17,17 19,05 9,9% 
5 1.025.772 157.127.191 15,32 16,44 6,8% 
6 821.366 95.796.056 11,66 14,27 18,3% 
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Bilag B – Afskrivningsplan  
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Inputvariable

CAPEX (Primo 2020) 1.183.574.621 kr

Afskrivninger 15%
 

År Bogført værdi, primo Afskrivning Bogført værdi, ultimo
2022 1.183.574.621 177.536.193 1.006.038.428

2023 1.006.038.428 150.905.764 855.132.664

2024 855.132.664 128.269.900 726.862.764

2025 726.862.764 109.029.415 617.833.350

2026 617.833.350 92.675.002 525.158.347

2027 525.158.347 78.773.752 446.384.595

2028 446.384.595 66.957.689 379.426.906

2029 379.426.906 56.914.036 322.512.870

2030 322.512.870 48.376.930 274.135.939

2031 274.135.939 41.120.391 233.015.549

2032 233.015.549 34.952.332 198.063.216

2033 198.063.216 29.709.482 168.353.734

2034 168.353.734 25.253.060 143.100.674

2035 143.100.674 21.465.101 121.635.573

2036 121.635.573 18.245.336 103.390.237

2037 103.390.237 15.508.536 87.881.701

2038 87.881.701 13.182.255 74.699.446

2039 74.699.446 11.204.917 63.494.529

2040 63.494.529 9.524.179 53.970.350

2041 53.970.350 8.095.552 45.874.797

2042 45.874.797 6.881.220 38.993.578

2043 38.993.578 5.849.037 33.144.541

2044 33.144.541 4.971.681 28.172.860

2045 28.172.860 4.225.929 23.946.931

2046 23.946.931 23.946.931 0
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Bilag C – DCF modellen  
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
 

Resultatopgørelse 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
Produktion med tillæg, kWh 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 108.249.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedspris (kr/kWh) 0,3511 0,3581 0,3653 0,3726 0,3801 0,3877 0,3954 0,4033 0,4114 0,4196 0,4280 0,4366 0,4453 0,4542 0,4633 0,4726 0,4820 0,4917 0,5015 0,5115 0,5217 0,5322 0,5428 0,5537 0,5648
Produktion, kWh 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440 317.725.440
Tilskud kr/kWh 0,2289 0,2219 0,2147 0,2074 0,1999 0,1923 0,1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilskud kr 72.720.999 70.489.804 68.213.985 65.892.649 63.524.887 61.109.770 19.980.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsætning 184.280.755 184.280.755 184.280.755 184.280.755 184.280.755 184.280.755 145.615.207 128.147.093 130.710.035 133.324.236 135.990.721 138.710.535 141.484.746 144.314.441 147.200.730 150.144.744 153.147.639 156.210.592 159.334.804 162.521.500 165.771.930 169.087.368 172.469.116 175.918.498 179.436.868
Driftsomkostninger 44.708.416 45.602.584 46.514.636 47.444.928 48.393.827 49.361.704 50.348.938 51.355.916 52.383.035 53.430.695 54.499.309 55.589.296 56.701.081 57.835.103 58.991.805 60.171.641 61.375.074 62.602.576 63.854.627 65.131.720 66.434.354 67.763.041 69.118.302 70.500.668 71.910.681
EBITDA 139.572.339 138.678.171 137.766.119 136.835.827 135.886.928 134.919.052 95.266.269 76.791.177 78.327.001 79.893.541 81.491.411 83.121.240 84.783.664 86.479.338 88.208.924 89.973.103 91.772.565 93.608.016 95.480.177 97.389.780 99.337.576 101.324.327 103.350.814 105.417.830 107.526.187
Afskrivninger 177.536.193 150.905.764 128.269.900 109.029.415 92.675.002 78.773.752 66.957.689 56.914.036 48.376.930 41.120.391 34.952.332 29.709.482 25.253.060 21.465.101 18.245.336 15.508.536 13.182.255 11.204.917 9.524.179 8.095.552 6.881.220 5.849.037 4.971.681 4.225.929 23.946.931
EBIT -37.963.854 -12.227.593 9.496.220 27.806.412 43.211.926 56.145.300 28.308.580 19.877.141 29.950.070 38.773.150 46.539.079 53.411.757 59.530.604 65.014.237 69.963.588 74.464.567 78.590.310 82.403.099 85.955.997 89.294.228 92.456.356 95.475.291 98.379.133 101.191.901 83.579.256
Udskudt skatteaktiv, primo 0 -37.963.854 -50.191.447 -40.790.123 -20.328.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mulig aktivering skattefradragssats 8.899.442 9.077.431 9.258.980 9.444.159 9.633.042 9.825.703 10.022.217 10.222.662 10.427.115 10.635.657 10.848.370 11.065.338 11.286.645 11.512.377 11.742.625 11.977.477 12.217.027 12.461.368 12.710.595 12.964.807 13.224.103 13.488.585 13.758.357 14.033.524 14.314.194
Aktiveret skattefradrag grundbeløb 0 0 9.258.980 9.444.159 9.633.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktiveret 60% 0 0 142.344 11.017.352 20.147.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samlet udnyttet skattefradrag 0 0 9.401.324 20.461.511 20.328.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udskudt skatteaktiv, ultimo -37.963.854 -50.191.447 -40.790.123 -20.328.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beløb til skat 0 0 94.896 7.344.901 22.883.314 56.145.300 28.308.580 19.877.141 29.950.070 38.773.150 46.539.079 53.411.757 59.530.604 65.014.237 69.963.588 74.464.567 78.590.310 82.403.099 85.955.997 89.294.228 92.456.356 95.475.291 98.379.133 101.191.901 83.579.256
Skat 0 0 20.877 1.615.878 5.034.329 12.351.966 6.227.888 4.372.971 6.589.015 8.530.093 10.238.597 11.750.587 13.096.733 14.303.132 15.391.989 16.382.205 17.289.868 18.128.682 18.910.319 19.644.730 20.340.398 21.004.564 21.643.409 22.262.218 18.387.436
Resultat -37.963.854 -12.227.593 9.475.343 26.190.534 38.177.597 43.793.334 22.080.692 15.504.170 23.361.055 30.243.057 36.300.482 41.661.171 46.433.871 50.711.105 54.571.599 58.082.363 61.300.442 64.274.417 67.045.678 69.649.498 72.115.958 74.470.727 76.735.723 78.929.683 65.191.819

DCF 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
EBIT -37.963.854 -12.227.593 9.496.220 27.806.412 43.211.926 56.145.300 28.308.580 19.877.141 29.950.070 38.773.150 46.539.079 53.411.757 59.530.604 65.014.237 69.963.588 74.464.567 78.590.310 82.403.099 85.955.997 89.294.228 92.456.356 95.475.291 98.379.133 101.191.901 83.579.256
Afskrivninger 177.536.193 150.905.764 128.269.900 109.029.415 92.675.002 78.773.752 66.957.689 56.914.036 48.376.930 41.120.391 34.952.332 29.709.482 25.253.060 21.465.101 18.245.336 15.508.536 13.182.255 11.204.917 9.524.179 8.095.552 6.881.220 5.849.037 4.971.681 4.225.929 23.946.931
Skat af resultat 0 0 20.877 1.615.878 5.034.329 12.351.966 6.227.888 4.372.971 6.589.015 8.530.093 10.238.597 11.750.587 13.096.733 14.303.132 15.391.989 16.382.205 17.289.868 18.128.682 18.910.319 19.644.730 20.340.398 21.004.564 21.643.409 22.262.218 18.387.436
FCF 139.572.339 138.678.171 137.745.242 135.219.948 130.852.599 122.567.086 89.038.382 72.418.206 71.737.985 71.363.448 71.252.814 71.370.653 71.686.931 72.176.206 72.816.935 73.590.898 74.482.697 75.479.334 76.569.857 77.745.050 78.997.177 80.319.763 81.707.405 83.155.612 89.138.750
PV 131.662.787 123.405.774 115.629.239 107.076.832 97.746.404 86.368.620 59.186.556 45.410.602 42.434.819 39.821.049 37.506.158 35.439.200 33.579.013 31.892.287 30.352.027 28.936.306 27.627.276 26.410.367 25.273.646 24.207.308 23.203.260 22.254.792 21.356.310 20.503.125 20.732.836
PV primo 2022 1.258.016.593
Halvårs korrektion 37.236.166
DCF af operationel fase 1.295.252.759

Diskonteringsrente 6,01% Produktion 317.725.440 kWh Driftsomkostninger (2015) 0,1225 kr/kWh Rotor diameter 130 m

Risikofri rente 2,7860% Kapacitet  80.000 kWh Afskrivninger 15% Rotorareal 13.273 m2

Markedsrisikopræmie 5,46% Fuldlasttimer 4.265 pr. år CAPEX (Primo 2020) 1.183.574.621 kr Elproduktion under tilskud 100.730.082 kWh/mølle

Beta 0,59 Nettab 3% Inflation 2% Produktion 15.886.272 kWh/mølle

Parkens rådighedstid 96% Skat 22% Tilskud 0,25 kr/kWh

Skat, grundbeløb (2015) 7.747.500 Antal år med tilskud 6,34 år

Samlet elproduktion under tilskud 2.014.601.644 kWh

Inputvariable

Driftsomkostninger (år 2022) % kr. 
Skibe & landanlæg 15% 6.706.262

Serviceaftaler 85% 38.002.153

I alt 44.708.416
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Bilag D – Beregninger til den risikofrie rente  
 
Kilde: Danmarks Statistikbank  
 
Effektiv obligationsrente 
Procent pro anno 
    
2005M01 3,67 
2005M02 3,77 
2005M03 3,74 
2005M04 3,45 
2005M05 3,31 
2005M06 3,12 
2005M07 3,20 
2005M08 3,08 
2005M09 3,09 
2005M10 3,39 
2005M11 3,43 
2005M12 3,30 
2006M01 3,45 
2006M02 3,54 
2006M03 3,84 
2006M04 4,04 
2006M05 3,97 
2006M06 4,13 
2006M07 3,97 
2006M08 3,80 
2006M09 3,67 
2006M10 3,78 
2006M11 3,67 
2006M12 3,89 
2007M01 4,04 
2007M02 3,92 
2007M03 4,03 
2007M04 4,19 
2007M05 4,43 
2007M06 4,58 
2007M07 4,39 
2007M08 4,31 
2007M09 4,38 
2007M10 4,26 
2007M11 4,12 
2007M12 4,38 
2008M01 3,94 
2008M02 3,88 
2008M03 4,05 
2008M04 4,32 
2008M05 4,64 

2008M06 4,79 
2008M07 4,73 
2008M08 4,40 
2008M09 4,28 
2008M10 4,56 
2008M11 3,72 
2008M12 3,25 
2009M01 3,70 
2009M02 3,46 
2009M03 3,40 
2009M04 3,46 
2009M05 3,77 
2009M06 3,62 
2009M07 3,66 
2009M08 3,54 
2009M09 3,53 
2009M10 3,65 
2009M11 3,53 
2009M12 3,62 
2010M01 3,54 
2010M02 3,42 
2010M03 3,37 
2010M04 3,21 
2010M05 2,69 
2010M06 2,68 
2010M07 2,76 
2010M08 2,17 
2010M09 2,37 
2010M10 2,63 
2010M11 2,85 
2010M12 3,02 
2011M01 3,17 
2011M02 3,21 
2011M03 3,39 
2011M04 3,27 
2011M05 3,03 
2011M06 3,00 
2011M07 2,80 
2011M08 2,35 
2011M09 2,06 
2011M10 2,33 
2011M11 2,04 
2011M12 1,58 
2012M01 1,75 

2012M02 1,78 
2012M03 1,82 
2012M04 1,63 
2012M05 1,08 
2012M06 1,46 
2012M07 1,09 
2012M08 1,11 
2012M09 1,23 
2012M10 1,23 
2012M11 1,05 
2012M12 1,03 
2013M01 1,77 
2013M02 1,58 
2013M03 1,48 
2013M04 1,32 
2013M05 1,56 
2013M06 1,86 
2013M07 1,82 
2013M08 2,05 
2013M09 1,95 
2013M10 1,75 
2013M11 1,74 
2013M12 1,99 
2014M01 1,71 
2014M02 1,63 
2014M03 1,62 
2014M04 1,57 
2014M05 1,39 
2014M06 1,29 
2014M07 1,20 
2014M08 0,91 
2014M09 0,92 
2014M10 0,83 
2014M11 0,64 
2014M12 0,56 
2015M01 0,20 
2015M02 0,12 
2015M03 0,15 
2015M04 0,26 
2015M05 0,41 
2015M06 0,73 
    
Gennemsnit 2,7860% 
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Bilag E – Oversigt over udviklingsomkostninger  
 
Kilde: Årsregnskab for Havvind Århus Bugt P/S (2011-2014)  
 

 
2011 2012 2013 2014 

Udviklingsomkostninger, tilgang 4.244.320 1.608.000 2.876.000 4.004.000 
Afskrivninger 93.000 173.000 253.000 80.000 
Udviklingsomkostninger 4.337.320 1.781.000 3.129.000 4.084.000 
     I alt 13.331.320 
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Bilag F – Amortiseringstabel 
 
Kilde: Egen tilvirkning  
 
Inputvariable
Gældsandel 75%
CAPEX (Primo 2020) 1.183.574.621 kr.
Gældsstørrelse (primo 2020) 887.680.966
Gældsstørrelse (primo 2022) 978.311.295
Lånerente 4,98%
Løbetid 15 år

 
År Restgæld, primo Rente Afdrag Restgæld, ultimo Skatteskjold 

2022 978.311.295 48.728.207 65.220.753 913.090.542 10.720.205

2023 913.090.542 45.479.660 65.220.753 847.869.789 10.005.525

2024 847.869.789 42.231.113 65.220.753 782.649.036 9.290.845

2025 782.649.036 38.982.565 65.220.753 717.428.283 8.576.164

2026 717.428.283 35.734.018 65.220.753 652.207.530 7.861.484

2027 652.207.530 32.485.471 65.220.753 586.986.777 7.146.804

2028 586.986.777 29.236.924 65.220.753 521.766.024 6.432.123

2029 521.766.024 25.988.377 65.220.753 456.545.271 5.717.443

2030 456.545.271 22.739.830 65.220.753 391.324.518 5.002.763

2031 391.324.518 19.491.283 65.220.753 326.103.765 4.288.082

2032 326.103.765 16.242.736 65.220.753 260.883.012 3.573.402

2033 260.883.012 12.994.188 65.220.753 195.662.259 2.858.721

2034 195.662.259 9.745.641 65.220.753 130.441.506 2.144.041

2035 130.441.506 6.497.094 65.220.753 65.220.753 1.429.361

2036 65.220.753 3.248.547 65.220.753 0 714.680

 




