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RESUMÉ 
1. Energitilsynet godkendte på mødet den 20. januar 2003 systemansvarets pris-

fastsættelse for 2003.  

 

2. Godkendelsen skete med en række forbehold - bl.a. ønskede Tilsynet fra 1. ja-

nuar 2004 system- og nettariffen opdelt i en nettarif og en systemtarif. Tilsynet 

anmodede desuden om, at Systemansvaret redegjorde for principperne bag tidsdif-

ferentieringen. Endelig ønskede Tilsynet belyst baggrunden for de store prisfor-

skelle mellem nettariffen i Øst- og Vest Danmark.  

 

3. Sekretariatet har siden marts 2003 deltaget i en arbejdsgruppe med Elkraft Sy-

stem, Eltra System, Dansk Energi og Energistyrelsen, hvor man har diskuteret 

systemansvarets tarifprincipper pr. 1. januar 2004. Sekretariatet har således løben-

de deltaget i drøftelser af udformningen af vedlagte notat om opdeling af de sy-

stemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004. Notatet vedlægges 

som bilag 1. Anmeldelsen af principperne, der følger af indsendelse af notatet er 

imidlertid alene de to systemansvarlige virksomheders ansvar.  

 

4. Som bilag 2 vedlægges et notat fra Elkraft System om sammenligning af om-

kostningsbaserede tariffer i Øst- og Vestdanmark. Notatet er efter aftale mellem de 

systemansvarlige virksomheder indsendt med det formål, at belyse forskellene i 

nettarifferne mellem Øst- og Vestdanmark. Notatet har været forelagt bestyrelsen 

for Elkraft System. Det fremgår af notatet, at den væsentligste grund på tariffor-

skellene i Øst- og VestDanmark er forskelle til rådighedsbetaling for transmissi-

onsnettet - og herunder specielt betaling til 132/150 kV net (de regionale net). 

Betalingen til disse net opkræves i henhold til virksomhedernes indtægtsrammer 

og forskellene kan dels skyldes forskelle i indtægtsrammerne dels forskelle i ud-

nyttelsesgraden af indtægtsrammerne. Dette forhold kan først endelig analyses når 

indtægtsrammerne er endeligt fastsat for disse virksomheder.  
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5. Det fremgår af anmeldelsen fra de systemansvarlige virksomheder, at afreg-

ningsgrundlaget for den foreslåede systemtarif er bruttoforbruget. Dette forslag 

strider tilsyneladende mod de afgørelser Tilsynet tidligere har truffet i forbindelse 

med klager fra egenproducenter som Dalum Papir A/S (20. november 2000) BASF 

Health & Nutrition A/S (26. marts 2001), hvor Tilsynet besluttede, at den dengang 

samlede net- og systemtarif skulle opkræves på grundlag af det reelle aftag fra 

nettet.  

 

6. Sekretariatet vurderer imidlertid, at systemansvaret har fremført en række ar-

gumenter for at systemtariffen skal opkræves af bruttoforbruget. Inden Tilsynet 

kan godkende det foreslåede ønsker sekretariatet imidlertid, at foretage en nøjere 

rimeligheds bedømmelse samt en juridisk analyse af at opkræve denne systemtarif 

af bruttoforbruget. Eftersom en godkendelse af prisfastsættelsen også vil få betyd-

ning på den måde Tilsynet vil behandle eventuelle klager fra egenproducenter 

ønsker sekretariatet at indhente udtalelser fra egenproducenterne - herunder deres 

organisation Indukraft. På den måde sikres et bedre beslutningsgrundlag.  

 

7. Samlet er det sekretariatets vurdering, at der med de fremlagte notater er skabt 

et grundlag for godkendelse af systemansvarets prisfastsættelse i 2004.  

 

AFGØRELSE 
8. Det meddeles Eltra System og Elkraft System at Energitilsynet finder, at notatet 

om opdeling af systemansvarliges virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004 

generelt udgør et solidt grundlag for at godkende systemanvarets prisfastsættelse 

pr. 1. januar 2004, men  

 

9. At Tilsynet inden den endelige godkendelse af prisfastsættelsen ønsker Tilsynet, 

at foretage en nøjere rimeligheds bedømmelse og en gennemgang af det juridiske 

grundlag for afregningsgrundlaget for systempuljen - desuden ønsker Tilsynet at 

indhente udtalelser om afregningsgrundlaget for systemtariffen fra egenproducen-

terne - herunder deres organisation Indukraft.  

 

10. At Tilsynet i forbindelse med behandlingen af indtægtsrammerne for de regio-

nale transmissionsselskaber vil foretage en nærmere analyse af baggrunden for 

forskellene mellem Øst og Vestdanmark.  

 

SAGSFREMSTILLING 
11. Sagsfremstillingen fremgår af de 2 vedlagte notater.  

 

BEGRUNDELSE 
12. Med Eltra og Elkraft systems notat om opdeling af de systemansvarlige tarif-

puljer pr. 1. januar 2004 er der generelt skabt et solidt grundlag for godkendelse af 

de systemansvarlige virksomheders tariffer pr. 1. januar 2004.  

 

13. Nedenfor vurderes, hvorvidt det er nødvendigt, at opretholde de forbehold, der 

fulgte med Energitilsynets godkendelse systemansvarets prisfastsættelse for 2003. 

Hvert enkelt forbehold gennemgås særskilt.  
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14. ·At Energitilsynet på det foreliggende grundlag ikke har kunnet foretage en 

endelig vurdering af, hvorvidt de enkelte tariffer opfylder elforsyningslovens be-

stemmelser, 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 forbeholder sig enten 

på eget initiativ eller på grundlag af klager at kunne tage sådanne spørgsmål op 

til fornyet behandling  

 

15. Notatet indeholder en grundig gennemgang af grundlaget for de forskellige 

tariffer. Der er givet en grundig beskrivelse af, at de enkelte tariffer i forhold til 

bestemmelserne i § 73. Tilbage står alene spørgsmålet om tariferingen af egenpro-

ducenterne. Dette spørgsmål foreslås undersøgt efterfølgende- således som sy-

stemansvaret også foreslår i notatet.  

 

16. · Tilsynet fortsat arbejder på at udvikle metoder med henblik på at vurdere 

effektiviteten i driften af de systemansvarlige virksomheder, jfr. § 71, stk. 1, og at 

godkendelsen vedr. prisfastsættelsen i de nævnte år derfor ikke udelukker, at Til-

synet i forbindelse med godkendelsen for de kommende år vil stille krav om effek-

tivisering af driften.  

 

17. Tilsynet er i gang med et benchmarking projekt for de systemansvarlige virk-

somheder. Det forekommer på denne ikke rimeligt at gentage dette forbehold i 

nærværende afgørelse.  

 

18. ·At der i forbindelse med anmeldelsen af prisfastsættelsen for 2004 sker en 

opdeling af tarifferne for net- og systemtjenester i en tarif for netydelser og en 

tarif for systemydelser med henblik på at sikre en større gennemsigtighed i pris-

fastsættelsen.  

 

19. Det er sket.  

 

20. · At der i forbindelse med anmeldelsen af prisfastsættelsen for 2004 redegøres 

for den anvendte tidsdifferentiering af de forskellige tariffer og de principper, der 

er lagt til grund herfor.  

 

21. Spørgsmålet om tidsdifferentiering skal undersøges nærmere. Der foregår i 

øjeblikket overvejelser om ændring af PP og PSO tariffen. Det forventes, at om-

lægningen vil ske fra midten af 2004. Vurdering af tidsdifferentieringen skal vur-

deres samlet på alle tariftyper og det forekommer derfor hensigtsmæssigt, at fore-

tage en samlet vurdering i forbindelse med de bebudede omlægninger. Det findes 

ikke nødvendigt, at opretholde forbeholdet, idet branchen er enig i behovet for en 

samlet analyse.  

 

22. ·At Tilsynet forbeholder sig at foretage en nærmere analyse af den regnskabs-

mæssige behandling af mindstekapacitetsbetalingerne.  

 

23. Dette er ikke sket - men det findes ikke nødvendigt at opretholde forbeholdet, 

idet det først og fremmest er en opgave for Tilsynet. Systemansvaret har oplyst, at 

virksomhedernes regnskabsafdelinger efter anmodning fra Energistyrelsen er ble-

vet ISO-certificeret.  
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24. ·At Tilsynet i løbet af 2003 vil analysere og vurdere Elkraft Systems betaling 

til for rådigheden over 400 kV- og 132 kV- transmissionsnettet sammenholdt med 

Eltras tilsvarende betaling til 400 kV- og 150 kV-transmissionsnettet .  

 

25. Forholdet er delvist belyst i bilag 2, men Tilsynet vil efterfølgende foretage en 

nærmere analyse af de regionale transmissionsselskabers indtægtsrammer med 

henblik på at belyse omkostningsforskellene mellem Øst- og VestDanmark.  

 

26. ·At Eltra skal indregne omkostningerne vedr. etablering af ilandføringsanlæg 

vedr. havvindmølleanlæg i prisfastsættelsen over anlæggenes levetid, idet Tilsynet 

på det foreliggende grundlag alene kan godkende, at der kalkuleres med en levetid 

på 20 år .  

 

27. Dette er en afgørelse, der forventes efterlevet.  

 

28. ·At Eltra skal indregne kompensationsbetalingerne vedr. Norgesaftalen i tarif-

ferne over 10 år, svarende til Eltra´s indtægtsføring af forudbetalingen på 580 

mio. kr. på transitaftalen.  

 

29. Dette er en afgørelse, der forventes efterlevet.  

 

30. · At Eltra´s kompensationsbetaling til E.ON Sales & Trading Gmbh på 2,1 

mio. EUR for afkald på eksklusivrettigheder må anses for nødvendige omkostnin-

ger, jf. elforsyningslovens § 69, stk. 1, og indregnes i tarifferne 2003-2005 med 5 

mio. kr. pr. år.  

 

31. Dette er en afgørelse, der forventes efterlevet.  

 
Bilag 1: Nye tariffer  
Bilag 2: Sammenligning af omkostningsbaserede tariffer i Øst- og Vestdanmark 
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