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1. Indledning 
 
På Energitilsynets møde den 20. januar 2003 blev prisfastsættelsen for 2003 for Eltra og 
Elkraft System godkendt. 
 
På det foreliggende grundlag kunne Energitilsynet ikke foretage en endelig vurdering af, 
hvorvidt de enkelte tariffer opfyldte elforsyningslovens bestemmelser, herunder især § 
73, hvorefter prisfastsættelsen skal ske efter rimelige objektive og ikke diskriminerende 
kriterier i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til, 
hvorfor Tilsynet forbeholdte sig på eget initiativ eller som følge af klager at kunne tage 
sådanne spørgsmål op til fornyet behandling. 
 
Derudover fremgik det blandt andet, at der i forbindelse med anmeldelsen af prisfast-
sættelsen for 2004 skal ske en opdeling af tariffen for net- og systemtjenester i en tarif 
for netydelser og en tarif for systemydelser med henblik på at sikre en større gennemsig-
tighed i prisfastsættelsen. Og det fremgik, at der i forbindelse med anmeldelsen af pris-
fastsættelsen for 2004 skal redegøres for den anvendte tidsdifferentiering af de forskel-
lige tariffer og de principper der er lagt til grund herfor. 
 
På baggrund af ovennævnte krav i Energitilsynets afgørelse af 20. januar 2003 er der 
nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Energitilsynets Sekretariat, Energistyrelsen, 
Elfor, Eltra og Elkraft System. Kommissorium er vedlagt som bilag 1. 
 
I overensstemmelse med ovennævnte afgørelse og nævnte kommissorium af 25. marts 
2003 om fastlæggelse af tarifprincipper foreslår dette notat; 
 
- en opdeling af de systemansvarlige virksomheders omkostninger på tariffer, herunder 

en opdeling af net- og systemtariffen i en tarif for nettjenester og en tarif for system-
tjenester, 

- en fordeling af net- og systemomkostninger på brugerne og 
- principper for tidsdifferentiering af de systemansvarlige virksomheders tariffer.  
 
De systemansvarlige virksomheder oprindelige tariffer for 2003 (som blev anmeldt 
sammen med budgetterne for 2003) fremgår af bilag 2. 
 

2. Lovmæssige rammer for tariferingen af systemansvarets omkostnin-
ger 

Elforsyningsloven fastlægger, hvilke elforbrugere og brugere der skal bidrage til dæk-
ning af de enkelte omkostninger. Af elforsyningslovens § 9, stk. 1, fremgår de omkost-
ninger, der skal dækkes af alle elforbrugerne. De systemansvarlige virksomheders øv-
rige omkostninger påhviler de brugere, der modtager ydelserne, jf. § 9, stk. 2. Det be-
mærkes, at afregningsgrundlaget for elforbrugerne er en veldefineret størrelse svarende 
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til den enkeltes bruttoforbrug. For brugernes  vedkommende skal der tages konkret 
stilling til hvem, der modtager den pågældende ydelse, jf. § 73. For så vidt angår særlige 
pristillæg til ikke-aftagepligtig VE-produktion fastsætter § 9 stk. 3, at disse omkostnin-
ger skal opkræves hos alle danske elforbrugere bortset fra egenproducenter og storfor-
brugere, der yder en delvis betaling.  
 
Opdelingen på tarifpuljer og placeringen af omkostninger heri er de systemansvarlige 
virksomheders praktiske udmøntning af denne differentierede opkrævning. Opdelingen 
har til hensigt at samle omkostningerne i grupper med samme afregningsgrundlag. 
  
Det i 2003 anvendte afregningsgrundlag fremgår af nedenstående skema: 

Tar ifpulje Afregningsgrundlag 
Net- og system *) Aftag fra nettet 

Indfødning Indenlandsk produktion excl. aftagepligtig produktion 

PSO **) Bruttoforbrug 

Prioriteret el * ** ) Bruttoforbrug  
* ) Ved aftag fra nettet forstås i praksis køb fra nettet. For egenproducenter svarer det ikke altid til det 
fysiske aftag. 
**) PSO-tarifpuljen er delt i to for i praksis at tage højde for den i § 9, stk. 3 nævnte undtagelse for egen-
producenter og storforbrugere. 
*** ) Egenproducenter er fritaget i henhold til § 8 a, stk. 3 og 4.  

 
Omkostningerne i net- og systempuljen dækkes af systemets brugere i det omfang, de 
modtager ydelserne, dvs. i forhold til deres aftag fra nettet. 
 
Omkostninger i PSO1-puljen opkræves hos forbrugerne efter deres bruttoforbrug. 
 
Omkostninger i PSO2-puljen opkræves hos forbrugerne efter deres forbrug.  Dog frita-
ges egenproducenters egenproduktion i henhold til § 8a, stk. 3 og storforbrugere fritages 
for den del af elforbruget, der overstiger 100 GWh i henhold til § 8, stk. 6 for omkost-
ningerne til særlige pristillæg (inklusive øst-vest udligningen) efter § 59 a. 
 
Omkostninger i puljen  for prioriteret el opkræves hos forbrugerne efter deres bruttofor-
brug.  Dog fritages egenproducenters egenproduktion i henhold til § 8a, stk. 3 og 4.  
 
Tariferingen må dog ikke stride mod lovens formål, som er beskrevet i § 1. Tarifferne 
skal derfor fastlægges, så de er i overensstemmelse med hensyn til: 
 
- Energieffektivitet. 
- Forsyningssikkerhed. 
- Samfundsøkonomi. 
- Miljø- og forbrugerbeskyttelse. 
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3. Konklusioner 
I bilag 3 - 7 er de enkelte indtægts- og omkostningsposter i de nuværende tarifpuljer 
opdelt i enkelposter på grundlag af en vurdering af, hvordan indtægter og omkostninger 
fordeles på forbrugere og brugere, relevansen af tidsdifferentiering og placering i tarif-
puljer, herunder de to nye tariffer for henholdsvis system- og nettjenester, som Energi-
tilsynet ønsker oprettet til erstatning af den nuværende net- og systempulje. Resultaterne 
af gennemgangen er resumeret i Tabel 3. 
 

Tabel 3: Resume af resultater  

Tar if 
Afregningsgrundlag 
(køberkategor ier ) 

Nettarif - forbrug Aftag fra nettet 
Nettarif - produktion Ikke aftagepligtig produktion 
Systemtarif Bruttoforbrug  
PSO 1 Bruttoforbrug 

PSO 2 
Bruttoforbrug ekskl. egenproduktion 
og enkeltforbrug over 100 GWh 

PP  Bruttoforbrug ekskl. egenproduktion 
 

Net- og system 
For nettjenester gælder, at brugerne af ydelserne som udgangspunkt er produktion, for-
brug, der aftages fra nettet, transit og i nogen grad egenproduktion. For systemtjenester 
gælder, at brugerne af ydelserne som udgangspunkt er produktion, bruttoforbrug og i 
nogen grad transit. I henhold til § 73 skal omkostningerne således fordeles på disse kø-
berkategorier. 
 
En række indtægter og omkostninger i nettariffen er et resultat af transit. Flaskehalsind-
tægter, auktionsindtægter og modkøb opstår som et resultat af udvekslinger med udlan-
det og vedrører dermed ikke egenproducenter. Omkostningerne til nettab er primært et 
resultat af transit og vedrører dermed heller ikke egenproducenter og omkostningerne til 
nettet afholdes primært af hensyn til produktion og forbrug der aftages fra nettet. Det 
foreslås derfor, at den nye nettarif afregnes efter aftaget fra nettet som det har været 
gældende for den eksisterende net- og systemtarif. 
 
Systemansvarene ønsker en særlig diskussion af afregningsgrundlaget for den nye sy-
stemtarif, som foreslås udvidet til at omfatte hele bruttoforbruget eller fortsat afregnes 
efter nettoforbruget (aftag fra det kollektive net). Nettoafregnede egenproducenter er en 
uhomogen gruppe, hvor nogle modtager fuld frekvensstøtte og sikkerhed for at kunne 
aftage strøm fra det kollektive net ved havari af eget anlæg og hvor andre kun modtager 
ydelserne delvist, idet havari af eget anlæg også automatisk medfører, at forbruget fal-
der.  
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Denne ydelse er indeholdt i omkostningen ”Køb af reservekapacitet og systemtjene-
ster” , der er den væsentligste post i den foreslåede systempulje. Egenproducenter der 
kører i ødrift, det vil sige er fysisk afkoblet det kollektive net, betaler ikke systemtarif 
og nettarif. 
 
I praksis er der begrænsninger på, hvor meget der kan overvæltes på producenter og 
transit som en generel tarif. Dette skyldes internationale aftaler, der sigter på at skabe 
lige konkurrencevilkår for producenterne og ensartede vilkår for transitører. 
 
- Det er i EU-regi besluttet, at de systemansvarlige transmissionsselskabers omkost-

ninger ved transit skal finansieres via nationale tariffer fra 1. januar 2004. Formålet 
er at harmonisere reglerne for grænseoverskridende elhandel i EU. 

- Nordel har en målsætning om, at harmonisere indfødningstarifferne med henblik på 
at minimere de forvridninger i elmarkedet, som forårsages af forskelle i tarifstruktur 
og tarifniveau. De nuværende danske indfødningstariffer (0,5 øre/kWh hhv. 0,2 
øre/KWh) ligger i den øvre ende af det bånd, som Nordel udstikker. Forskellen i de 
to tariffer er et resultat af en række netberegninger, som tager udgangspunkt i den 
geografiske placering af forbrug og produktion i det nordiske system. Hvis producen-
ternes betaling stiger, vil det være i strid med indgåede aftaler og virke diskrimine-
rende overfor indenlandske producenter til fordel for nordiske konkurrenter. 

 
Det foreslås, at producenternes betaling til de systemansvarlige virksomheder kanalise-
res via nettariffen, således at deres samlede betaling forbliver uændret i det omfang 
Nordel-rekommandationerne tillader det. Der opkræves ikke tarif af transit, i henhold til 
EU-beslutningerne.  
 
Som en konsekvens af opdelingen af net- og systemtariffer skal der tages stilling til, om 
den nuværende tidsdifferentiering skal videreføres i de to nye tariffer. En eventuel æn-
dring eller bortfald af tidsdifferentieringen vil få økonomiske konsekvenser for forbru-
gerne i det omfang, ændringen ”sendes videre”  via netselskaberne. Hertil kommer – 
som nævnt i det efterfølgende afsnit – at de påtænkte ændringer vedr. aftagepligten for 
energi fra de decentrale kraftvarmeværker mv. næppe kan undgå at rejse spørgsmål 
vedr. tidsdifferentieringen af PSO-tariffer. 
 
På denne baggrund foreslås, at der - når de fremtidige forhold for de decentrale kraft-
varmeværker er på plads – gennemføres et analysearbejde, som kan danne grundlag for 
en stillingtagen til den fremtidige tidsdifferentiering. Det forventes, at et sådant arbejde 
kan finde sted i løbet af 2004, og at resultatet kan foreligge forud for prisfastsættelsen 
for 2005. Som konsekvens heraf foreslås den nuværende tidsdifferentiering for nettarif-
fer og tariffer for systemtjenester opretholdt i 2004. 
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Indfødningstariffen er i dag tidsdifferentieret således, at det er dyrest at føde strøm ind i 
spidslast, middel i højlast og billigst i lavlast. Eltra og Elkraft System vil fjerne denne 
tidsdifferentiering, da den giver en skæv incitamentsstruktur, der er jo mest behov for 
produktionen i spids- og højlast. 
 

Offentlige forpligtelser 
Som nævnt indledningsvist er afregningsgrundlaget for de offentlige forpligtelser velde-
fineret i elforsyningsloven. PP-tariffen er tidsdifferentieret, mens PSO-tarifferne er en-
hedstariffer. Med undtagelse af PSO2-tariffen afspejler tariferingen omkostningsstruk-
turen ganske godt. PSO2-tariffen opkræves som en enhedstarif, mens betalingen af sær-
lige pristillæg til producenterne varierer i modfase med markedsprisen – det skyldes, at 
størrelsen af de særlige pristillæg er fastsat som forskellen på en øvre afregning og mar-
kedsprisen på el. 
 
Der er et lovforslag undervejs, som vil ophæve aftagepligten for energi fra decentrale 
kraftvarmeværker og muligvis også for vindmøllerne. Producenterne skal fremover selv 
afsætte energien på markedsvilkår, og herudover skal de modtage et fast tilskud fra sy-
stemansvaret. Det vil resultere i, at omkostninger skal flyttes fra PP-tariffen til markedet 
og PSO2-tariffen. Det vil sige fra en tidsdifferentieret tarif til markedspris og en enheds-
tarif. Det kan medføre omfordelinger mellem forbrugergrupper.  
 
Lovforslaget er endnu ikke fremsat, og der er fortsat en del åbne spørgsmål, specielt 
vedrørende opkrævningen af tilskuddene. Der er endvidere usikkerhed om, hvornår æn-
dringerne vil kunne træde i kraft, idet de skal godkendes af EU-Kommissionen.  
 
På denne baggrund vurderes det ikke hensigtsmæssigt at gennemføre ændringer i op-
krævningen af omkostninger til offentlige forpligtelser, før de nye regler træder i kraft.  
 

4. Afslutning 
Energitilsynets afgørelse i forbindelse med tarifgodkendelsen for 2003 kan efterleves på 
følgende måde: 
  
- Net- og systemtariffen opdeles i en tarif for systemtjenester, som beskrevet i bilag 3, 

og i en tarif for nettjenester, som beskrevet i bilag 4. 
- Nettariffen opkræves af produktion og forbrug, der aftages fra det kollektive net. 

Indfødningstariffen ændres til en enhedstarif i både Elkraft Systems og Eltras områ-
de. Forbrugstariffen forbliver tidsdifferentieret. 

- Der gennemføres i 2004 et analysearbejde, der skal danne grundlag for en stillingta-
gen til den fremtidige tidsdifferentiering af tarifferne. Arbejdet afsluttes inden priser-
ne fastsættes for 2005.  

- Systemtariffen opkræves af bruttoforbruget. Tidsdifferentieringen er den samme som 
for nettariffen i de to områder. 
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- Der ændres ikke i principperne for PSO- og PP-tarifferne pr. 1. januar 2004. 
 
Den nye opdeling af tarifferne giver på basis af 2003 budgettet følgende tariffer. 

Øre/kWh Nettar if 
forbrug 

Nettar if 
produktion 

Systemtar if PSO1-tar if PSO2-tar if PP-tar if 

Elkraft System 4,8 0,2 2,0 2,2 1,9 43,9 

Eltra 1,8 0,5 1,4 1,2 1,8 43,9 

 
For egenproducenterne i begge områder stiger betalingen for systemtjenester, idet disse 
omkostninger under de nuværende tariffer kun opkræves af forbrug, der aftages fra net-
tet. For  egenproducenterne i Elkraft Systems område øges den samlede tarifbetaling 
med 2,5 mio. kr. ved en egenproduktion på 125 GWh. For egenproducenterne i Eltras 
område øges den samlede tarifbetaling med 2,3 mio. kr. ved en egenproduktion på 161 
GWh. 
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Bilag 1 
  Økonomi og administration 

Dato: 25. marts 2003  

Sagsnr.: 5112  

Dok.nr.: 154981 v1  

Reference: JSS/TSO   

 

 

 

Kommissorium for fastlæggelse af tarifprincipper  
 
Energitilsynet har godkendt Elkraft System og Eltra's salgstariffer for 2003. Ved god-
kendelsen har tilsynet ikke foretaget en endelig vurdering af om tarifopbygningen og 
tidsdifferentieringen i de enkelte tariffer er i overensstemmelse med elforsyningslovens 
bestemmelser.  
 
Med henblik på at få fastlagt principperne for systemansvarets tarifering skal arbejds-
gruppen 
 
- fastlægge principper for tidsdifferentiering i systemansvarets tariffer 
- foreslå en opdeling systemansvarets omkostninger på tariffer, herunder en opdeling 

af net- og systemtariffen i en tarif for nettjenester og en tarif for systemtjenester 
- fastlægge hvorledes systemansvarets net- og systemomkostninger skal fordeles på 

brugerne 
 
Arbejdsgruppen skal derved sikre, at grundlaget er til stede for, at Energitilsynet kan 
foretage en endelig vurdering af om systemansvarets prisfastsættelse opfylder elforsy-
ningslovens bestemmelser om, at prisfastsættelsen skal ske efter rimelige, objektive og 
ikke diskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger, de enkelte køberkatego-
rier giver anledning til. 
 
Arbejdsgruppens arbejde skal være afsluttet senest den 30. juni 2003. Herefter kan det 
foreligges for Energitilsynet på augustmødet med henblik på at få godkendt principper-
ne forud for prisfastsættelsen for 2004. Arbejdsgruppen består af 1-2 personer fra hver 
organisation. 
 
Arbejdsgruppens medlemmer er: 
Jesper Røikær, Energistyrelsen 
Jan H. Pedersen, Henrik Thomsen og Sven Hartman, Energitilsynets sekretariat 
Jens Madsen og Jette Haugaard, Elfor 
Henning Parbo og Jesper Stryhn, Eltra samt 
Mogens R. Pedersen og Kristian Nielsen, Elkraft System
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Bilag 2 
Tabel 1: De budgetterede 2003-tar iffer  for  Eltra og Elkraft System 
øre/kWh Lavlast Højlast Spidslast Gennemsnit
Net- og system Eltra 3,1 3,3 3,4 3,2

Elkraft System 3,9 8,3 12,6 6,9
Indfødning Eltra 0,4 0,6 0,7 0,5

Elkraft System 0,1 0,2 0,4 0,2
PSO1 Eltra 1,2 1,2 1,2 1,2

Elkraft System 2,2 2,2 2,2 2,2
PSO2 Eltra 1,8 1,8 1,8 1,8

Elkraft System 1,9 1,9 1,9 1,9
PP Eltra 38,7 47,0 51,8 43,9

Elkraft System 39,2 46,0 52,9 43,9
PP-procent Eltra 43,8

Elkraft System 32,7  
 
Som det fremgår af Tabel 1 er de nuværende tariffer for net- og systemtjenester samt 
puljen for prioriteret produktion tidsdifferentieret på tre trin. 
 
Disse to tariffer er tidsdifferentieret som en videreførelse af de historiske tariffer i de 
gamle produktionsselskaber Elsam og Elkraft. Formålet med tidsdifferentieringen har 
været at afspejle de langsigtede marginalomkostninger og derved eventuelt mindske 
investeringsbehovet i produktionskapacitet og transmissionsanlæg ved at mindske mak-
simalforbruget. 
 
I bilagene 3 og 4 beskrives Eltras og Elkraft Systems forslag til opdeling af net- og sy-
stemomkostningerne. I bilagene 5, 6 og 7 er PSO- og PP-puljerne beskrevet på tilsva-
rende vis. Der er givet en kort forklaring til indtægterne og omkostningerne i tarifferne. 
I forklaringen indgår overvejelser om, hvilke brugere (forbrugere, nettoafregnet egen-
produktion, produktion og transit) der modtager ydelsen. Omkostningerne er vurderet 
med hensyn til mulighederne for tidsdifferentiering af de tilknyttede tariffer. 
 
Posterne fremgår også af anmeldelsesskemaet i Bilag 2A.. Skemaet anvendes ved den 
årlige anmeldelse til Energitilsynet af det kommende års budget og tariffer for de sy-
stemansvarlige virksomheder.  
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Elkrafts System: Anmeldelsesskema, budget 2003 
       

         
Økonomiafdelingen, kni        
4. august 2003        
         
         

Puljefordelte indtægter (Beløb i tusinde kr.)       
Note Lovhjemmel for opkræv-

ning 
Type af indtægt Netpulje Systempulje PSO-pulje 1 PSO-pulje 2 PP-puljen I alt 

I.1 § 9 Tarifindtægter 684.860 289.100 318.000 271.200 2.031.600 3.594.760

I.2 § 9, stk. 2, § 71, stk. 1 og 
§ 27c, stk. 4 

Salg af regulerkraft 
  

1.400    1.400

I.3 § 9, stk. 2, § 71, stk. 1 og 
§ 27c, stk. 5 

Salg på balancemarkedet, system 
  

163.600    163.600

I.4 § 9, stk. 2 Flaskehalsindtægter 40.000     40.000

I.5 § 9, stk. 2 Indtægter vedr. udlandsforbindelser 10.000     10.000

I.6 § 9, stk. 1, nr. 1 Salg på Nord Pool for tilpasning af den 
prioriterede produktion 

     68.000 68.000

I.7 § 9, stk. 1, nr. 1 og § 56 Salg på balancemarkedet, PP        

I.8 § 8a, stk. 1 Øst-vest udligning af PP         

I.9 �� Andre indtægter 121.700 5.200 3.500 3.000 23.000 156.400

I.10 �� I alt 856.560  321.500 274.200 2.122.600 4.034.160
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  Elkraft System: Anmeldelsesskema, budget 2003      
          

Puljefordelte omkostninger (Beløb i tusinde kr.)       
Note Lovhjemmel for op-

gaven 
Lovhjemmel for dækning 
af omkostning 

Omkostning Netpulje Systempu
lje 

PSO-
pulje 1 

PSO-
pulje 2 

PP-puljen I alt 

O.1 § 27a, stk1, nr. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Køb af reservekapacitet og systemtjenester   195.500       195.500

O.2 § 27c, stk.4 §9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Køb af regulerkraft   16.000       16.000

O.3 § 27c stk. 5 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Køb på balancemarkedet, system   149.000         

O.4 § 69 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Tilskud til Elmuseet   1.500       1.500

O.5 § 51, stk. 2 og 3 
samt § 78, stk. 6 og 
7  

§ 9, stk. 2 Energitilsynets og Energistyrelsens tilsyn 

  

16.000       16.000

O.6 § 21, stk. 4 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Brug af 400 kV-nettet og udlandsforbindelser 304.500         304.500

O.7 § 21, stk. 4 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Brug af 132-kV-nettet 353.600         353.600

O.8 § 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Nettab 50.300         50.300

O.9 § 31, stk. 2 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Modkøb/specialregulering 15.000         15.000

O.10 § 28, stk. 2, nr. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 F&U-projekter vedr. systemforhold 10.000         10.000

O.11 § 28, stk. 2, nr. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 F&U-projekter vedr. transmission 10.000         10.000

O.12 § 29 § 9, stk. 1, nr. 1 F&U-projekter vedr. miljøvenlig elproduktionstekno-
logi 

    41.000     41.000

O.13 § 22, stk. 5 § 9, stk. 1, nr. 1 F&U i effektiv energianvendelse     10.000     10.000

O.14 § 27a, stk. 1, nr. 2 § 9, stk. 1, nr. 1 Mindsteproduktionskapacitet     179.000     179.000

O.15 § 17, stk. 6 § 9, stk. 1, nr. 1 Miljøundersøgelser i forbindelse med havmøllepar-
ker 

    11.000     11.000
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Note Lovhjemmel for op-
gaven 

Lovhjemmel for dækning 
af omkostning 

Omkostning Netpulje System
pulje 

PSO-
pulje 1 

PSO-
pulje 2 

PP-puljen I alt 

O.16 § 67 og § 68 § 9, stk. 1 nr. 2 og 4 Nettilslutning af vindmøller og decentrale kraftvarme-
værker 

    5.000     5.000

O.17 § 25, stk. 1 i stærk-
strømsloven 

§ 25. stk. 2 i 
stærkstr.loven 

Elektricitetsrådet     20.000     20.000

O.18 § 59a § 59a, stk. 12 Særlige pristillæg       370.000   370.000

O.19 § 59a, stk. 12 § 59a, stk. 12 Øst-vest udligning af særlige pristillæg       -19.400   -19.400

O.20 § 57, stk. 1, nr. 1-3 
fordeling efter § 28 
stk. 3, nr. 4 

§ 9, stk. 1, nr. 1 Køb af prioriteret elproduktion         1.284.700 1.284.700

O.21 § 8a, stk. 1 § 9, stk. 1, nr. 1 Udligning øst/vest af PP         748.400 748.400

O.22 § 56 og § 57 stk. 1, 
nr. 1-3 

§ 9, stk. 1, nr. 1 Køb på Nord Pool for tilpasning af den prioriterede 
produktion 

        76.000 76.000

O.23 § 56 § 9, stk. 1, nr. 1 Køb på balancemarkedet, PP         6.000 6.000

O.24 § 69, stk. 1 
§ 9, stk.1 og 2 og § 71, 
stk. 1 

Drift, planlægning og administration 73.700 X 7.365   14.800 95.865

O.25 § 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Afskrivninger 11.000 X     0 11.000

O.27 § 69, stk. 1 
§ 9, stk. 1 og 2 og § 71, 
stk. 1 

Renter netto -20.000 X 62.970 -965 3.035 45.040

O.28 § 69, stk. 1 
§ 9, stk. 1 og 2 og § 71, 
stk. 1 

Andre omkostninger 41.800         41.800

O.29 �� �� Omkostninger i alt 141.500 X 336.335 349.635 2.132.935 2.960.405

O.30 �� �� Indtægter - omkostninger 715.060 X -14.835 -75.435 -10.335 1.073.755

O.31 § 69, stk. 1 § 71, stk. 2 Forrentning af egenkapital  52 52 52 52 52 260

O.32 �� �� Over(+)-/underdækning(-) primo -95.700   14.900 75.500 10.400 5.100

O.33 �� �� Over(+)-/underdækning(-) ultimo 0 0 0 0 0 0
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Eltra: Anmeldelsesskema, budget 2003       

         

Indtægter  i mio. kr .        

         

Note 
Lovhjemmel for  opkræv-
ning Indtægt 

Net-
tjenester  

System-
tjenester  PSO 1 PSO 2 

Pr ior iteret 
produktion I  alt 

I.1 § 9 Tarifindtægter 457 292 243 380 3.861 5.233 

I.2 
§ 9, stk. 2,  § 71, stk. 1 og 
§ 27c, stk. 4 Salg af regulerkraft   69       69 

I.3 
§ 9, stk. 2,  § 71, stk. 1 og 
§ 27c, stk. 5 Salg på balancemarkedet, System   184       184 

I.4 § 9, stk. 2 Flaskehalsindtægter 95         95 

I.5 § 9, stk. 2 Indtægter vedr. udlandsforbindelser 86         86 

I.6 
§ 9, stk. 1, nr. 1, § 56 
og § 28, stk. 2, nr. 4 

Salg på Nord Pool 
for tilpasning/udglatning af PP         203 203 

I.7 § 9, stk. 1, nr. 1 og § 56 Salg på balancemarkedet, PP         73 73 

I.8 § 8a, stk. 1 Øst-vest udligning af PP         765 765 

I.9 § 9, stk. 3 Øst-vest udligning af særlige pristillæg             

I.10   Andre indtægter 3 7       11 

I.11   I alt 641 552 243 380 4.902 6.718 
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Eltra: Anmeldelsesskema, budget 2003       

          

Omkostninger i mio. kr .         

          

Note 
Lovhjemmel for  
opgaven 

Lovhjemmel for  dæk-
ning 
 af omkostning Omkostning Net-tjenester  

System-
tjenester  PSO 1 PSO 2 

Pr ior iteret 
produktion I  alt 

O.1 § 27a stk. 1, nr. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 
Køb af reservekapacitet og systemtje-
nester   269       269 

O.2 § 27c stk. 4 § 9, stk. 2 og § 27 c stk. 4 Køb af regulerkraft   173       173 

O.3 § 27c stk. 5 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Køb på balancemarkedet, System   54       54 

O.4 § 69 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Tilskud til Elmuseet   2       2 

O.5 
§ 51, stk. 2 og 3 
samt § 78, stk. 6 og 7  § 9, stk. 2 

Energitilsynet og Energistyrelsens 
tilsyn   23       23 

O.6 § 21, stk. 4 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 
Brug af 400 kV-nettet og udlandsfor-
bindelser 325         325 

O.7 § 21, stk. 4 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Brug af 150/132-kV-nettet 181         181 

O.8 § 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Nettab 90         90 

O.9 § 31 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Modkøb/specialregulering m.m. 17         17 

O.10 § 28, stk. 2, nr. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 F&U-projekter vedr. systemforhold 0         0 

O.11 § 28, stk. 2, nr. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 F&U-projekter vedr. transmission 3         3 

O.12 § 29 § 9, stk. 1, nr. 1 
F&U-projekter vedr.  
miljøvenlig elproduktionsteknologi     59     59 

O.13 § 22 stk. 5 § 9, stk. 1, nr. 1 F&U i effektiv energianvendelse     15     15 

O.14 § 27a, stk. 1, nr. 2 § 9, stk. 1, nr. 1 Mindste produktionskapacitet     192     192 

O.15 § 17 stk. 6 § 9, stk. 1, nr. 1 
Miljøundersøgelser i forbindelse 
med havmølleparker     7     7 
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O.16 § 67 og § 68 § 9, stk. 1 nr. 2 og 4 
Nettilslutning af vindmøller og 
decentrale kraftvarmeværker     84     84 

O.17 
§ 25, stk. 1 
i stærkstrømsloven 

§ 25 stk. 2 
i stærkstrømsloven Elektricitetsrådet     28     28 

O.18 § 59a og b §9, stk. 3 Særlige pristillæg mv.       454   454 

O.19 § 9, stk. 3 §9, stk. 3 
Øst-vest udligning af særlige pristillæg 
mv.       19   19 

O.20 

§ 57, stk. 1, nr. 1-3 
fordeling efter § 28 
stk. 2, nr. 4 § 9, stk. 1, nr. 1 Køb af prioriteret elproduktion         4.460 4.460 

O.21 § 8a, stk. 1 § 9, stk. 1, nr. 1 Udligning øst/vest af PP         0 0 

O.22 
§ 56 og § 28 stk. 2, nr. 

4 § 9, stk. 1, nr. 1 
Køb på Nord Pool for tilpas-

ning/udglatning af PP         254 254 

O.23 § 56  § 9, stk. 1, nr. 1 Køb på balancemarkedet, PP         147 147 

O.24 § 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Drift, planlægning og administration 44 44 8 0 25 121 

O.25 § 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 
Afskrivninger på materielle anlægsak-
tiver   18       18 

O.26 § 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 
Afskrivninger på immaterielle anlægs-
aktiver 47 50       97 

O.27 § 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Renter netto 1 1 51 0 1 54 

O.28 § 30 § 9, stk. 1, nr. 1 Brændselsberedskabslagre     0     0 

O.29   § 9, stk. 1, nr. 1 og 2 
Stamdata register for vindmøller og 
decentrale anlæg     2     2 

O.30 § 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 Andre omkostninger            0 

O.31     Omkostninger i alt 708 635 445 474 4.886 7.148 

O.32     Indtægter - omkostninger -67 -83 -202 -94 16 -430 

O.33 § 69, stk. 1 § 71, stk. 2 Forrentning af egenkapital             

O.34     Over(+)-/underdækning(-) primo 68 83 202 94 -16 430 

O.35     Over-/underdækning ultimo 0 0 0 0 0 0 
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                     Bilag 3 

Systempulje 
Systemtjenester indeholder ydelser, som sikrer forsyningssikkerheden og elforsyningens 
kvalitet. Herudover indgår tilskud til myndighedernes tilsyn og Elmuseet. Omkostnin-
gerne skal opkræves hos systemets brugere i henhold til § 9, stk. 2. Tarifpuljen for sy-
stemtjenester indeholder følgende indtægter og omkostninger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I .9 Andre indtægter : Gebyrer  fra de balanceansvar lige aktører  
 

I .9: Andre indtægter : Gebyrer  fra de balanceansvar lige aktører  
De balanceansvarlige aktører betaler et gebyr til de systemansvarlige virksomheder for 
at handle på markedet. Gebyret dækker administrative omkostninger ved at håndtere 
målinger og foretage afregninger af ubalancer.  

 
O.1: Køb af reservekapacitet og systemtjenester  (§ 27a, stk. 1, nr. 1) 
De systemansvarlige virksomheder køber reservekapacitet i form af op- og nedregule-
ringsmulighed på kraftværkerne for at sikre den tekniske kvalitet og balance i systemet. 
Herudover købes systemtjenester for at sikre frekvens- og spændingskvalitet, ligesom 
systemansvaret disponerer over en hurtigreserve, der kan aktiveres ved driftsforstyrrel-
ser. 
 
Driftsforstyrrelser forekommer sjældent og omfanget af almindelige ubalancer varierer 
kraftigt. Derfor har de systemansvarlige virksomheder hidtil givet kraftværkerne en fast 
årlig betaling for at sikre, at der holdes tilstrækkelig kapacitet tilbage til regulerkraft-
markedet, så den er til rådighed, når der er brug for den. Udover den faste betaling får 

Indtægter 
I.1 Tarifindtægt, systempulje 
I.2/O.2 Salg af regulerkraft 
I.3/O.3 Salg på balancemarkedet, system 
I.9 Andre indtægter: Gebyrer fra de balanceansvarlige aktører 
 
Omkostninger 
O.1 Køb af reservekapacitet og systemtjenester 
I.2/O.2 Køb af regulerkraft 
I.3/O.3  Køb på balancemarkedet, system 
O.4 Tilskud til Elmuseet 
O.5 Energistyrelsens og Energitilsynets tilsyn 
O.10 F&U-projekter vedrørende systemforhold 
O.24 Andel af drift, planlægning og administration 
O.25 Andel af afskrivninger 
O.27 Andel af renter netto 

O.31 Andel af forrentning af egenkapital 
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kraftværkerne en variabel betaling, når reservekapaciteten aktiveres. Denne omkostning 
er beskrevet under I2-3/O2-3 Balance- og regulerkraftmarked. 
 
Brugerne af ydelserne er primært forbrug og produktion og i mindre omfang transit. Det 
gælder også i nogen grad nettoafregnede egenproducenter, medmindre de kører fuld-
stændig ø-drift. De nettoafregnede egenproducenter er en uhomogen gruppe, deres for-
skellige brug af systemtjenester og reservekapacitet afhænger af, hvor tæt sammenhæn-
gen mellem forbrug og egenproduktion er. Hos en del egenproducenter, hvor elproduk-
tionen sker som et led i deres primære produktionsprocesser vil elforbruget falde, i det 
øjeblik elproduktionsapparatet falder væk. Deres brug af systemtjenester og reserveka-
pacitet vil derfor altid være mindre end bruttoforbruget. 
 
Det vil være besværligt at indføre en rådighedsbetaling for systemtjenester, idet denne 
kun med rimelighed kan fastsættes som en individuel abonnementsbetaling for op mod 
125 egenproducenter baseret på de anlægsspecifikke forhold.  
 
I .2-3/O.2-3 Køb og salg på balance- og regulerkraftmarkedet (§ 27c, stk. 4 og 5) 
I driftsdøgnet sikrer den systemansvarlige virksomhed den overordnede systembalance 
ved at købe og sælge regulerkraft hos elproducenterne eller de systemansvarlige virk-
somheder i nabo-områderne og formidle den videre til de aktører, der har afvigelser 
mellem deres planlagte og deres faktiske produktion/forbrug. 
 
Med den fælles nordiske regulering, der indførtes fra 1. september 2002, gælder følgen-
de for Norden som helhed: Før driftsdøgnet indmelder forbrugere, elhandlere og produ-
center aktørplaner. Planen viser, hvor meget aktøren forventer at forbruge/producere, og 
hvorledes energien fremskaffes/afsættes. Aktørplaner er pr. definition i balance, dvs. 
indfødning (produktion og import) = udtag (forbrug og eksport). I selve driftstimen kan 
der opstå ubalancer mellem aktørplanerne og det faktiske forbrug/produktion. Hvis det 
faktiske forbrug overstiger produktionen, køber systemansvaret energi hos kraftværker-
ne (opregulering) på regulerkraftmarkedet, og på balancemarkedet sælges energien vi-
dere til de aktører, der er i ubalance. Hvis forbruget er mindre end produktionen, da be-
der systemansvaret producenterne om at producere mindre (nedregulering), mod at pro-
ducenterne aftager energien fra systemansvaret. 
  
Der er brugerbetaling af de variable omkostninger, idet balancekraftprisen er bestemt, at 
priserne på regulerkraftmarkedet. Samlet set giver balancemarkedet et driftsoverskud, 
men medregnes de faste omkostninger til reservekapacitet/regulerkraft under O.1, er der 
tale om et betydeligt underskud, som dækkes af systemtariffen. 
 
O.4 Tilskud til Elmuseet (§ 69) 
De systemansvarlige virksomheder yder et fast årligt tilskud til Elmuseet. Tilskuddet er 
godkendt af Energitilsynet som en nødvendig omkostning.  



    

 

3 

3 

 

O.5 Energitilsynets og Energistyrelsens tilsyn (§ 51, stk. 2 og 3, og § 78, stk. 6 og 7) 
De systemansvarlige virksomheder skal opkræve en afgift til dækning af Energistyrel-
sens og Energitilsynets omkostninger ved at varetage opgaver med relation til den kol-
lektive elforsyning. Det drejer sig om følgende opgaver: 
 
- Tilsyn med at vilkår i bevillinger til net-, transmissions- og forsyningspligtige virk-

somheder samt systemoperatører overholdes. (§ 51, stk. 2). 
- Behandling og vurdering af kollektive elforsyningsvirksomheders F&U- og planlæg-

ningsopgaver, herunder tiltag i forbindelse med energibesparelser, F&U i miljøvenlig 
elproduktion, og systemplaner. (§ 51, stk. 3) 

- Energitilsynets opgaver i forbindelse med tilsyn og klager, herunder fastlæggelse af 
indtægtsrammer. (§ 78, stk. 7) 

 
Opgaverne vedrører net-, system- og PSO-opgaver. En fordeling af omkostningen på 
tarifpuljerne fordrer en opgørelse fra Energistyrelsen og Energitilsynet af deres ressour-
cefordeling på opgaverne. 
 
Den samlede afgift beregnes som 0,85 kr./MWh af forbruget, som er opgjort ud fra brut-
toforbruget. Energistyrelsen har korrespondance med Eltra og Energitilsynet i forbin-
delse med Energitilsynets afgørelse af 26. marts 2001 vedrørende klage fra BASF 
Health & Nutrition om betaling af PSO og nettarif skrevet, at denne omkostning skal 
betales af brugerne af systemet og ikke kun forbrugere.  
 
Det foreslås, at hele omkostningen placeres i systemtariffen. 
 
O.10 F& U vedrørende systemforhold (§ 69 og § 28 stk. 2, nr. 1) 
Omkostningen afholdes i medfør af § 28, stk. 2, nr. 1 for at sikre, at der udføres forsk-
nings- og udviklingsaktiviteter, som er nødvendige for en fremtidig miljøvenlig og 
energieffektiv transmission og distribution af elektricitet. Omkostningen har karakter af 
en fast omkostning. 
 
O.24 Andel af dr ift, planlægning og administration (§ 69, stk. 1) 
De systemansvarliges samlede administrationsomkostninger bliver fordelt på tarifferne 
ud fra en opgørelse over, hvordan ressourcerne anvendes. Omkostningen har karakter af 
en fast omkostning.  
 
O.25 Andel af afskr ivninger (§ 69, stk. 1) 
En stor del af afskrivningerne placeres under systempuljen, da der primært afskrives på 
driftsovervågningssystemer, netberegningsværktøjer, kontrolrum, administrationsbyg-
ning m.m.  
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O.27 Andel af renter  netto (§ 69, stk. 1) 
Renter fordeles efter de renteomkostninger, som den enkelte pulje giver anledning til 
qua finansiering af enkelomkostninger, over-/underdækninger og en fordeling af rente-
omkostninger/-indtægter fra kassekredit. Omkostningen har karakter af en fast omkost-
ning. 
 

O.31 Forrentning af egenkapital (§ 71, stk. 2) 
I medfør af § 69, stk. 1, fastsættes tarifferne blandt andet under hensyntagen til forrent-
ning af kapital.  
 

I .1 Tar ifindtægter , systempuljen 
Systemtariffen skal dække de omkostninger under systemtjenester, som ikke bliver 
dækket af andre indtægter, primært brugerbetaling for balancekraft.  
 
Ud fra gennemgangen af omkostningerne ovenfor fremgår det, at brugerne af ydelserne 
overvejende er produktion, bruttoforbrug og i mindre omfang transit. I henhold til § 73 
burde omkostningerne således fordeles på disse køberkategorier.  
 
I praksis vil det dog blive forbrugerne, der kommer til at betale den største del af om-
kostningerne, da: 
 
- det i EU-regi er besluttet, at de systemansvarlige transmissionsselskabers omkostnin-

ger ved transit skal finansieres via nationale tariffer fra 1. januar 2004. Formålet er at 
harmonisere reglerne for grænseoverskridende elhandel i EU. 

- Nordel har en målsætning om, at harmonisere indfødningstarifferne med henblik på 
at minimere de forvridninger i elmarkedet, som forårsages af forskelle i tarifstruktur 
og tarifniveau. De nuværende danske indfødningstariffer (0,5 øre/kWh hhv. 0,2 
øre/KWh) ligger i den øvre ende af det bånd, som Nordel udstikker. Hvis producen-
ternes betaling stiger, vil det være i strid med indgåede aftaler og virke diskrimine-
rende over for indenlandske producenter til fordel for nordiske konkurrenter. 

 
To modeller for opkrævning af systemomkostninger kan overvejes: 
- Opkrævning efter bruttoforbrug 
- Opkrævning efter nettoforbrug  
 
Omkostningerne i den foreslåede systempulje afholdes for at sikre den tekniske kvalitet 
og balancen i elsystemet. Der er tale om ydelser som egenproducenter helt eller delvist 
nyder godt af i kraft af deres tilslutning til det kollektive net. Tilslutningen til det kol-
lektive net sikrer egenproducenterne frekvensstøtte til hele deres produktion og mulig-
heden for at trække strøm fra det kollektive net ved havari af eget anlæg. 
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Egenproducenter der er tilsluttet det kollektive net bør derfor betale systemtarif efter 
deres bruttoforbrug. I tilfælde hvor egenproducenter vælger at koble sig fysisk af det 
kollektive net eller hvor de kan påvise, at der er en tæt sammenhæng mellem deres 
egenproduktion og forbrug, som medfører, at deres træk fra nettet aldrig vil svare til 
maksimalbelastningen, skal der ikke betales fuld systemtarif. 
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      Bilag 4 

Netpulje og indfødningstarif 
Nettjenester vedrører aktiviteter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af transmis-
sionsnettet, defineret som 150/132 og 400 kV-nettet samt udlandsforbindelserne. Om-
kostningerne skal opkræves hos nettets brugere i henhold til § 9, stk. 2. 
 
Følgende indtægter og omkostninger foreslås placeret i tarifregnskabet for nettjenester: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I .4 Flaskehalsindtægter  
Begrænsningerne på overføringskapaciteterne mellem anmeldingsområderne i Nord 
Pool-området (flaskehalse) resulterer i praksis i forskellige priser inden for Nord Pool- 
området. Elektriciteten flyder fra lavprisområder med relativt stort udbud til højprisom-
råder med relativ stor efterspørgsel. Da producenterne i lavprisområdet bliver afregnet 
til den lave områdepris, og købere betaler den høje områdepris, opsamles der et over-
skud hos Nord Pool. Overskuddet fordeles mellem de involverede systemoperatører. 
 
Indtægterne er således bestemt af de prisforskelle mellem anmeldingsområderne i Nord 
Pool, der opstår som følge af begrænset overføringskapacitet.  

 

Indtægter 
I.1 Tarifindtægt, netpulje 
I.4 Flaskehalsindtægter 
I.5 Indtægter vedr. udlandsforbindelser 
I.9 Andre indtægter: Betaling for særrettigheder 
 
Omkostninger 
O.6 Brug af 400 kV-nettet og udlandsforbindelser 
O.7 Brug af 150/132 kV-nettet 
O.8 Nettab 
O.9 Modkøb/specialregulering m.m. 
O.11 F&U-projekter vedr. transmission 
O.24 Andel af drift, planlægning og administration 
O.25 Andel af afskrivninger 
O.27 Andel af renter netto 
O.28 Andre omkostninger 
O.31 Andel af forrentning af egenkapital 



    

 

2 

2 

I .5 Indtægter  vedrørende udlandsforbindelser 
For Elkraft System består denne post af indtægter fra auktioner over kapacitet på 
KONTEK-forbindelsen. Eltra holder tilsvarende auktion over kapaciteten på Tysk-
landsgrænsen. Denne auktion afholdes i samarbejde med E.ON Netz, hvormed indtæg-
terne også deles. Indtægterne er bestemt af markedsaktørernes betalingsvillighed for 
kapacitet over grænsen time for time. 
 

I .9 Andre indtægter : Betaling for  særrettigheder  
Elkraft System indtægtsfører forudbetalinger i forbindelse med salg af brugsret til dele 
af kapaciteten på KONTEK-forbindelsen. 
 
O.6 Brug af 400 kV-nettet og udlandsforbindelser  (§ 21, stk. 4) 
Betalingen sker til Elkraft Transmission henholdsvis Eltra og er fastsat på baggrund af 
indtægtsrammerne. Indtægtsrammerne bliver fastsat af Energitilsynet og skal dække 
transmissionsselskabernes omkostninger til drift- og vedligeholdelse samt investeringer 
i nettet. I Eltra's område udgør udlandsforbindelserne skønsmæssigt ca. 1/3-del af ind-
tægtsrammen. 
 
Brugerne af nettet er produktion, forbrug, der aftages fra nettet og transit.  
 

O.7 Brug af 132/150 kV nettet 
Betalingen sker til 132/150 kV-transmissionsselskaberne og er fastsat på baggrund af 
indtægtsrammerne. De systemansvarlige virksomheders betaling for rådighedsstillelsen 
sker på grundlag af § 21, stk. 4, i Elforsyningsloven, opkrævningen hos brugerne er 
hjemlet i § 9, stk. 2, og § 71, stk. 1. 
 
Brugerne af nettet er overvejende produktion og forbrug, der aftages fra nettet og i min-
dre omfang transit.  
 
O.8 Nettab (§ 69, stk. 1) 
De systemansvarlige virksomheder dækker tabet i 132/150 kV-, 400 kV-nettet og ud-
landsforbindelserne, som de har rådighed over. Nettabet købes på Nord Pool og af pul-
jen for prioriteret produktion.  
 
Nettab er et resultat af transporterne i nettet, og omkostningerne hertil skal derfor som 
udgangspunkt fordeles på transit, produktion og forbrug efter samme principper som 
omkostningerne for brug af nettet og have samme afregningsgrundlag. 
 
O.9 Modkøb/specialreguler ing (§ 31, stk. 2) 
Systemansvaret foretager modkøb og specialregulering for at sikre transportkapaciteten 
i driftsituationer, hvor der er uventede begrænsninger på udlandsforbindelserne (mod-
køb) eller i det interne net (specialregulering). I praksis beder man en producent på den 
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ene side af flaskehalsen om at producere mere, og en producent på den anden side af 
flaskehalsen om at producere mindre. Modkøb og specialregulering sker for at under-
støtte handel på elmarkedet.  
 
Ydelsen har betydning for transit, produktion samt de elforbrugere, der aftager el fra det 
kollektive net. 
 
O.11 F& U-projekter  vedrørende transmission (§ 28, stk. 2, nr. 1) 
Omkostningen afholdes i medfør af § 28, stk. 2, nr. 1 for at sikre, at der udføres forsk-
nings- og udviklingsaktiviteter, som er nødvendige for en fremtidig miljøvenlig og 
energieffektiv transmission og distribution af elektricitet. 
 

O.24 Andel af dr ift, planlægning og administration 
Omkostningerne fordeles efter samme principper som under systempuljen. 

 
O.25 Andel af afskr ivninger  
Omkostningerne fordeles efter samme principper som under systempuljen. 

 
O.27Andel af renter  netto 
Omkostningerne fordeles efter samme principper som under systempuljen. 
 

O.28 Andre omkostninger (§ 69, stk. 1) 
Under denne post betaler Elkraft System for nettilslutning af Østkraft til Sydkrafts net, 
abonnement på Sydkrafts 132 kV-forbindelse over Øresund samt omkostninger til 
brugsretten til den tyske del af KONTEK-forbindelsen. 
 

O.31 Forrentning af egenkapital 
Jævnfør beskrivelsen under systempuljen. 
 

I1 Tar ifindtægt, netpuljen 
Nettariffen skal dække de omkostninger under nettjenester, som ikke bliver dækket af 
andre indtægter.  
 
Som en del af tarifindtægten opkræves en indfødningstarif hos producenter, der ikke er 
omfattet af aftagepligten, som betaling for de omkostninger de påfører elsystemet. Ind-
fødningstariffen er i dag tidsdifferentieret, således at det er billigst at føde strøm ind i 
lavlast og dyrest i spidslast. Da denne tidsdifferentiering giver en uhensigtsmæssig inci-
tamentsstruktur vil Eltra og Elkraft System ændre indfødningstariffen til en enhedstarif 
med virkning fra 1. januar 2004.  
 
Ud fra gennemgangen af omkostningerne ovenfor fremgår det, at brugerne af ydelserne 
overvejende er produktion, forbrug, der aftages fra nettet, transit og i mindre omfang 
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nettoafregnede egenproducenter. Ligesom for systemtariffen burde omkostningerne 
således fordeles forholdsmæssigt på disse køberkategorier, men samme undtagelser gør 
sig gældende for produktion og transit. I praksis vil det derfor også her blive forbruger-
ne, der kommer til at betale den største del af omkostningerne. Elkraft System og Eltra 
opkræver en indfødningstarif hos de kommercielle producenter på henholdsvis 0,2 og 
0,5 øre/kWh. 
 
I forbindelse med en senere analyse af egenproducenternes brug af nettet bør det vurde-
res, hvordan deres betaling for netydelser skal fordeles på en rådighedsbetaling og en 
betaling af nettarif. 
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                        Bilag 5 

PSO1-puljen 
PSO1-tariffen opkræves hos forbrugerne som en forholdsmæssig andel af deres brutto-
forbrug i henhold til § 9, stk. 1, nr. 1 og som en betaling for en række offentlige forplig-
telser vedrørende forsyningssikkerhed, forskning og udvikling mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
O.12 F& U vedrørende miljøvenlig elproduktionsteknologi (§ 29) 
Det er via § 29 i elforsyningsloven pålagt de systemansvarlige virksomheder at sikre, at 
der udføres sådanne forsknings- og udviklingsprojekter, som er nødvendige for udnyt-
telse af miljøvenlige elproduktionsteknologier.  
 

O.13 F& U i effektiv energianvendelse (§ 22, stk. 5) 
Af § 22, stk. 5, fremgår, at økonomi- og erhvervsministeren kan beslutte at netvirksom-
heder skal iværksætte forskning og udvikling med henblik på effektiv energianvendelse.  
 

O.14 Mindsteproduktionskapacitet (§ 27a, stk. 1, nr . 2) 
Omkostningen afholdes i medfør af § 27a, stk. 1, nr. 2 for at sikre tilstedeværelsen af en 
tilstrækkelig produktionskapacitet i det sammenhængende elforsyningssystem. 
 

O.15 Miljøundersøgelser  i forbindelse med havmølleparker  (§ 17, stk. 6) 
I forbindelse med etablering af elproduktionsanlæg, der anvender vand og vind på søter-
ritoriet og i den eksklusive økonomiske zone, skal der gennemføres miljøundersøgelser. 
§ 17, stk. 6, fastsætter, at omkostningerne hertil kan dækkes efter § 9, stk. 1, nr. 1.  
 

O.16 Nettilslutning af vindmøller  og decentrale anlæg (§§ 67 og 68) 
Netvirksomhedernes omkostninger til nettilslutning af vindmøller og decentrale anlæg i 
medfør af §§ 67 og 68 godtgøres af de systemansvarlige virksomheder, da omkostnin-

Indtægter 
I.1 Tarifindtægt, PSO-puljen 
 
Omkostninger 
O.12 F&U vedr. miljøvenlig elproduktionsteknologi 
O.13 F&U i effektiv energianvendelse 
O.14 Mindsteproduktionskapacitet 
O.15 Miljøundersøgelser i forbindelse med havmølleparker 
O.16 Nettilslutning af vindmøller og decentrale anlæg 
O.17 Elektricitetsrådet 
O.24 Andel af drift, planlægning og administration 
O.25 Andel af afskrivninger 
O.27 Andel af renter netto 

O.31 Andel af forrentning af egenkapital 
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gerne ifølge § 9, stk. 1, nr. 2 og 4, skal afholdes af alle elforbrugerne i det sammenhæn-
gende elforsyningssystem. 
 

O.17 Elektr icitetsrådet 
Stærkstrømslovens § 25, stk. 1, pålægger de systemansvarlige virksomheder at bidrage 
til dækning af Elektricitetsrådets omkostninger gennem opkrævningen af en afgift.  
 
Af § 25, stk. 2, i Lov nr. 898 af 16. december 1998 (Stærkstrømsloven) fremgår: ”Den 
systemansvarlige virksomhed opgør den forholdsvise fordeling af afgifterne efter stk. 1 
på de indenlandske forbrugere. Fordelingen skal ske på et ligeligt grundlag…”  

 
O.24 Andel af dr ift, planlægning og administration 
Omkostningerne fordeles efter samme principper som under systempuljen. 

 
O.25 Andel af afskr ivninger  
Der foretages ikke afskrivninger vedrørende den nuværende PSO-pulje. 

 
O.27 Andel af renter  netto 
Omkostningerne fordeles efter samme principper som under systempuljen. 
 

O.31 Andel af for rentning af egenkapital 
Jævnfør beskrivelsen under systempuljen. 
 

I .1 Tar ifindtægt 
PSO1-puljens omkostninger dækkes alene via PSO1-tariffen. Puljen er dannet af de 
omkostninger, som elforsynings- og stærkstrømsloven fastlægger, skal opkræves af 
bruttoforbruget. PSO1-puljen er således den eneste af de nuværende tarifpuljer, der op-
kræves på grundlag af bruttoforbruget.  
 
 



  

  

           Bilag 6 

PSO2-puljen 
PSO2-tariffen dækker omkostningerne til særlige pristillæg til miljøvenlig elproduktion, 
der ikke er omfattet af aftagepligten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O.18 Sær lige pr istillæg (59 a og b) 
De systemansvarlige virksomheder udbetaler i medfør af § 59a særlige pristillæg til 
elproduktion fra en række af elværkernes miljøvenlige elproduktionsanlæg. Gamle 
vindmøller, som ikke er omfattet af aftagepligten, får tillige særlige pristillæg i medfør 
af § 59b. Omkostningerne til pristillæg varierer over året og døgnet som følge af sving-
ninger i elproduktionen og markedspriserne. 
 

O.19. Øst-vest-udligning af sær lige pr istillæg (§ 9, stk. 3) 
Omkostningen til de særlige pristillæg udlignes mellem Eltra og Elkraft System i med-
før af § 9 stk. 3. 
 

O.24 Andel af dr ift, planlægning og administration 
Omkostningerne fordeles efter samme principper som under systempuljen. 

 
O.25 Andel af afskr ivninger  
Der foretages ikke afskrivninger vedrørende den nuværende PSO-pulje. 

 
O.27 Andel af renter  netto 
Omkostningerne fordeles efter samme principper som under systempuljen. 

 
O.31 Andel af for rentning af egenkapital 
Jævnfør beskrivelsen under systempuljen. 
 

I .1 Tar ifindtægt, PSO2-puljen 
Omkostningerne skal ifølge § 9, stk. 3, opkræves af det elforbrug, der bliver aftaget fra 
det kollektive net - dog er store elforbrugere fritaget for at betale for den del af forbru-
get, som overstiger 100 GWh. 

Indtægter 
I.1 Tarifindtægt, PSO2-tariffen 
Omkostninger 
O.18 Særlige pristillæg 
O.19 Øst-vestudligning af særlige pristillæg 
O.24 Andel af drift, planlægning og administration 
O.25 Andel af afskrivninger 
O.27 Andel af renter netto 

O.31 Andel af forrentning af egenkapital 
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                      Bilag 7 

Puljen for den prioriterede produktion 
Tarifpuljen indeholder omkostninger til køb af aftagepligtig elektricitet, betaling af al-
mindelige pristillæg og omkostninger, der afholdes med henblik på at håndtere den af-
tagepligtige produktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I .6/O.22 Salg/køb på Nord Pool for  tilpasning af den pr ior iterede procent (§ 57, stk. 1) 
Slutkunderne aftager den prioriterede elproduktion som en andel af deres elforbrug. 
Andelens størrelse udmeldes af de systemansvarlige virksomheder hver måned for de 
følgende tre måneder. Da produktion fra de prioriterede anlæg blandt andet som følge af 
vejrliget varierer, afsættes/købes en overskydende/manglende produktion på Nord Pool. 
Elkraft System sikrer en fysisk overensstemmelse mellem købet og salget af aftageplig-
tig produktion ved at sælge en overskydende produktion på Nord Pool og senere købe 
den tilbage (og omvendt). For at sikre denne overensstemmelse sker der om nødvendigt 
tilpasninger i den prioriterede procent, der meldes ud til forbrugerne. Nord Pool bruges 
altså i denne sammenhæng som en buffer for afvigelser i den prioriterede elproduktion. 
I Eltra's område er det alene over-/underdækninger i tarifregnskabet, som anvendes som 
buffer. Den forskellige beregning af PP-procenten er uddybet i bilag 7A. 
 
Indtægten/omkostningen, er affødt af de systemansvarlige virksomheders forpligtelse til 
at aftage og videresælge den prioriterede elproduktion og har derfor samme lovhjemmel 
som O.20.  

Indtægter 
I.1 Tarifindtægt, PP-tariffen 
I.6 Salg på Nord Pool for tilpasning af den prioriterede procent 
I.7 Salg på balancemarkedet, PP 
I.8 Øst-vest udligning af PP 
 
Omkostninger 
O.20 Køb af prioriteret elproduktion 
O.21 Øst-vest udligning af den prioriterede produktion 
O.22 Køb på Nord Pool for tilpasning af den prioriterede procent 
O.23 Køb på balancemarkedet, PP 
O.24 Andel af drift, planlægning og administration 
O.25 Andel af afskrivninger 
O.27 Andel af renter netto 

O.31 Andel af forrentning af egenkapital 
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I .7/O.23 Salg/køb på balancemarkedet, PP (§ 57, stk. 1) 
På linje med øvrige balanceansvarlige aktører skal den prioriterede elproduktion afregne 
ubalancer overfor den systemansvarlige virksomheds balancetjeneste. Ubalancerne kan 
være positive såvel som negative og giver derfor anledning til både indtægter og om-
kostninger. Læs eventuelt nærmere om balanceafregningen under ”Køb og salg på ba-
lancemarkedet og regulerkraftmarkedet.”  i afsnittet om systemtjenetser. 
 
Indtægten/omkostningen er affødt af de systemansvarlige virksomheders forpligtelse til 
at aftage og videresælge den prioriterede elproduktion og har derfor samme lovhjemmel 
som O.20. 

 
I .8/O.21 Udligning øst/vest af den pr ior iterede produktion (8a. stk. 1) 
Omkostninger til den prioriterede elproduktion skal, jf. § 8a, stk. 1, betales forholds-
mæssigt af alle elforbrugere i de to sammenhængende elforsyningssystemer og udlignes 
derfor mellem Eltra og Elkraft System. Omkostningen dækkes i medfør af § 9, stk. 1, 
nr. 1. 
 

O.20 Køb af pr ior iteret elproduktion (§ 57, stk. 1) 
I medfør af § 57, stk. 1, aftager de systemansvarlige virksomheder miljøvenlig elpro-
duktion fra en række anlæg defineret i pågældende paragraf. Afregningsprisen for både 
vindmøller og decentrale krafvarmeværker er fastsat i afregningsbekendtgørelser. Af-
regningsprisen for vindmøller er som hovedregel fast over døgnet, mens decentrale an-
læg afregnes efter en treledstarif, for at opnå en styring af elproduktionen fra disse an-
læg.  
 

O.24 Andel af dr ift, planlægning og administration 
Omkostningerne fordeles efter samme principper som under systempuljen. 

 
O.25 Andel af afskr ivninger  
Der foretages ikke afskrivninger vedrørende den nuværende PSO-pulje. 

 
O.27 Andel af renter  netto 
Omkostningerne fordeles efter samme principper som under systempuljen. 
 

O.31 Andel af for rentning af egenkapital 
Jævnfør beskrivelsen under systempuljen. 
 

I .1 Tar ifindtægt 
Omkostningerne i forbindelse med den prioriterede produktion dækkes i medfør af § 8 
af alle elforbrugere i landet. Egenproducenter har dog i medfør af § 8a, stk. 3, kun pligt 
til at aftage den prioriterede elproduktion og betale almindelige pristillæg i forhold til 
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det elforbrug, som aftages gennem det kollektive elforsyningsnet. Endvidere skal store 
elforbrugere kun betale pristillæg til VE-anlæg og kraftværksejede decentrale anlæg for 
den del af forbruget, som er under 100 GWh. 
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                Bilag 7A 
Fordeling af aftagepligtig el på forbrugerne 
Bilaget beskriver, hvordan Eltra og Elkraft System fastsætter PP-procenten, dvs. den 
andel af elforbruget, der bliver dækket af aftagepligtig el i en given måned. 
 
Systemansvarene har ansvaret for, at slutkunderne aftager en forholdsmæssig andel af 
den aftagepligtige elproduktion. Energien leveres til forbrugerne som en fast andel af 
deres elforbrug. Andelens størrelse udmeldes af de systemansvarlige virksomheder i 
bindende prognoser hver måned for de følgende tre måneder.  
 
Dagen før driftsdøgnet udarbejder systemansvarene en ny prognose for den aftagepligti-
ge elproduktion og elforbruget. Forskellen mellem PP-procenten og den nye prognose 
afsættes/købes på Nord Pool, så systemansvaret kan dække den andel af forbruget, som 
blev udmeldt tre måneder forud. 
 

Eksempel: 
Tre måneder før udarbejdes følgende prognoser: 
Prognose for aftagepligtig elproduktion i en given måned: 720 GWh 
Prognose for forbrug i en given måned: 1.800 GWh 
PP-procent: 40 % (=720/1.800 GWh) 
 
Dagen før driftsdøgnet udarbejdes nye prognoser: 
Prognose for forbrug i en given time: 3,0 GWh 
Med en PP-procent på 40 % skal systemansvaret levere 1,2 GWh af forbruget. 
Prognose for elproduktion fra aftagepligtige anlæg: 1,0 GWh. 
 
Systemansvaret skal således købe 0,2 GWh på Nord Pool for at kunne levere 1,2 GWh 
til forbrugerne i den pågældende time. 

 
Afvigelserne mellem prognoserne (0,2 GWh i eksemplet) håndterer Eltra og Elkraft 
System forskelligt, for så vidt angår beregningen af fremtidige PP-procenter.  
 
Forbrugernes køb af aftagepligtig produktion svarer til størrelsen af den aftagepligtige 
produktion i Elkraft Systems område. Elkraft System sikrer denne overensstemmelse 
ved at købe og sælge eventuelle afvigelser på Nord Pool og holde regnskab med dette 
køb og salg med henblik på at det skal udligne hinanden – Nord Pool bruges altså i den-
ne sammenhæng som en buffer for afvigelser i den aftagepligtige elproduktion. Hvis det 
er nødvendigt for at opnå overensstemmelsen mellem køb og salg foretager Elkraft Sy-
stem tilpasninger af den prioriterede procent. Summen af månedens afvigelser mellem 
den bindende prognose og den faktiske produktion fra de aftagepligtige anlæg indgår 
således i beregningen af de kommende måneders procentssatser. 
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I Eltra's område bliver de historiske afvigelser ikke indarbejdet i de fremtidige udmel-
dinger. PP-procenten for en given måned er alene en prognose for den forventede afta-
gepligtige produktion for netop denne måned. De afvigelser fra prognosen, som regi-
streres efter driftsdøgnet bliver således ikke fysisk købt tilbage fra/solgt til forbrugerne 
senere. I stedet bliver det økonomiske mellemværende med forbrugerne afreg-
net/finansielt via over-/underdækninger i tarifregnskabet.  
 
I eksemplet ovenfor har systemansvaret i den givne time solgt 0,2 GWh mere aftage-
pligtig produktion end der er produceret. Elkraft System modregner derfor de 0,2 GWh i 
de fremtidige prognoser for aftagepligtig produktion, når PP-procenten skal fastsættes. 
Med eksemplet nedsættes den fremtidige PP-procent svarende til ”underskudsprodukti-
onen”  på 0,2 GWh, dermed skabes grundlag for senere at sælge 0,2 GWh til Nord Pool 
så regnskabet kan gå i nul. 
 
Hvis prisen på Nord Pool er lavere, end den pris de aftagepligtige anlæg er garanteret, 
opstår der i eksemplet ovenfor en overdækning i den givne time svarende til 0,2 GWh x 
forskellen mellem den garanterede afregningspris og købsprisen på Nord Pool. Eltra 
opsamler de over- og underdækninger som prognoseafvigelserne foranlediger og ind-
regner dem i tariffen for det kommende år. I eksemplet vil tariffen for det kommende år 
alt andet lige blive nedsat, svarende til den overdækning som prognoseafvigelse på 0,2 
GWh har medført. 
 
For forbrugerne har den forskellige håndtering ingen økonomiske konsekvenser, idet 
forbrugernes betaling er givet ved forbrug x procentsats x tarif. I Eltra's område foregår 
tilpasningen via tariffen. I Elkraft Systems område foregår tilpasningen via procentsat-
sen ved lige store køb og salg på Nord Pool, dermed sikres en overensstemmelse mel-
lem størrelsen af den aftagepligtige produktion og størrelsen af forbrugernes køb af af-
tagepligtig produktion. 


