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RESUMÉ 

1. På Energitilsynets møde den 26. august 2002 blev systemansvarets pris-

fastsættelse for årene 2000-2002 behandlet. Tilsynet godkendte her i med-

før af elforsyningslovens § 71, stk. 3, de systemansvarliges prisfastsættelse 

for årene 2000, 2001 og 2002 på grundlag af de anmeldelser, der var mod-

taget i medfør af elforsyningslovens § 76.  

 

2. Godkendelsen blev dog givet med en række forbehold. For Eltra´s ved-

kommende bl.a. med forbehold for Energitilsynets efterfølgende godken-

delse af indregningen af omkostningerne vedrørende Norgesaftalen.  

 

3. Den 1. januar 2001 ophørte de eksisterende længerevarende aftaler om 

brug af kabelforbindelsen mellem Danmark og Norge. Dette skete efter 

forhandlinger mellem Statkraft, PreussenElektra (nu E.ON Energie), Elsam 

og Eltra, hvorefter der blev givet afkald på de særrettigheder, der var er-

hvervet på Skagerakforbindelsen, og som parterne havde betalt for.  

 

4. De eksisterende aftaler om direkte fysisk levering af elektricitet blev er-

stattet af finansielle kontrakter, og hele overføringskapaciteten blev stillet 

til rådighed for markedsaktørerne gennem Nord Pool.  

 

5. Forhandlingerne om ophævelse af aftalerne har betydet, at Eltra skal be-

tale Statkraft en delvis refusion af beløb, som Statkraft/E.ON Energie havde 

forudbetalt for en transitret i 25 år.  

 

6. Ligeledes betaler Eltra til Elsam en kompensation for de indtægter fra 

salg ad reguleringsydelser og flaskehalsindtægter, som Elsam mister ved at 

afgive rettighederne på Skagerakforbindelsen.  
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7. Nettovirkningen af disse kompensationsbetalinger kan opgøres til 216 

mio. kr., der opkræves over 5 år svarende til en omkostning på 43 mio. kr., 

der indregnes tariffen vedrørende net- og systemtjenester.  

 

8. I henhold til elforsyningslovens § 71, stk. 1, kan de systemansvarlige i 

priserne indregne nødvendige omkostninger som nævnt i elforsyningslo-

vens § 69, stk. 1. Ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som 

virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik 

på at opretholde en effektiv drift.  

 

9. Tilsynet skal i denne sag tage stilling til, om Eltra´s kompensationsbeta-

linger er nødvendige omkostninger i elforsyningslovens forstand, og der-

med kan indregnes i priserne. I givet fald er der endvidere spørgsmålet om, 

over hvilken periode kompensationsbetalingerne skal indregnes i tarifferne.  

 
AFGØRELSE 

10. Det meddeles Eltra, at Energitilsynet ikke på det foreliggende finder 

grundlag til at anfægte, at de opgjorte kompensationsbetalinger på 216 mio. 

kr. vedrørende ophævelse af enerettighederne på Skagerakforbindelsen er at 

betragte som nødvendige omkostninger, jf. elforsyningslovens § 69, stk. 1, 

og § 71, stk. 1.  

 

11. Det meddeles videre Eltra, at Energitilsynet ikke på det foreliggende 

finder grundlag til at anfægte, at kompensationen til Elsam for mistede fla-

skehalsindtægter i tørårssituationer som følge af ophævelse af Elsam´s tran-

sitrettigheder mv. i Kraftudvekslingsaftalen, jf. art. 3 i Eltra´s og Elsam´s 

aftale af 16. juni 2000, er at betragte som nødvendige omkostninger, jf. 

elforsyningslovens § 69, stk. 1, og derved kan indregnes i tarifferne, jf. el-

forsyningslovens § 71, stk. 1.  

 

12. Det meddeles endelig Eltra, at kompensationsbetalingerne skal indreg-

nes i tarifferne over minimum 10 år, svarende til Eltra´s indtægtsføring af 

forudbetalingen på 580 mio. kr.  

 
SAGSFREMSTILLING 

13. Energitilsynet behandlede i mødet den 26. august 2002 de systeman-

svarliges prisfastsættelse for årene 2000-2002. Tilsynet godkendte her i 

medfør af elforsyningslovens § 71, stk. 3, de systemansvarliges prisfastsæt-

telse for årene 2000, 2001 og 2002 på grundlag af de anmeldelser, der var 

modtaget i medfør af elforsyningslovens § 76.  

 

14. Godkendelsen af prisfastsættelsen blev givet med en række forbehold. 

For Eltra´s vedkommende bl.a. med forbehold for Energitilsynets efterføl-

gende godkendelse af indregningen af omkostninger til kompensationsbeta-

linger vedrørende Norgesaftalen.  
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15. Norgesaftalen blev indgået i 1994 mellem Elsam og det norske selskab 

Statkraft. Aftalen skulle løbe i 25 år og regulere al kraftudveksling mellem 

de to selskaber (kraftudvekslingsaftalen). Denne aftale medførte en råderet 

for Elsam og Statkraft over 600 MW til fast leverance af norsk vandkraft til 

Danmark og til kortsigtede udvekslinger af el i begge retninger.  

 

16. Ifølge aftalen var Statkraft forpligtet til i den 25-årige periode frem til år 

2019 at levere og ELSAM forpligtet sig til at aftage 1,5 TWh/år fastkraft.  

 

17. Ifølge aftalen forudbetalte ELSAM et fast beløb på i alt 3,7 mia. kr. 

inden for de første 2 år af aftalens løbetid, der dækker rådigheden over le-

verancerne. Det forudbetalte beløb indregnedes i forbrugerelpriserne over 

en 6-årig periode startende i 1996. Herudover betales en energibetaling pr. 

leveret MWh. Forudbetalingerne og indregningen i elpriserne blev god-

kendt af det daværende Elprisudvalg den 27. januar 1997.  

 

18. Efterfølgende er Elsam og Statkraft blevet enige om med virkning fra 1. 

januar 2001 at ændre den eksisterende kraftudvekslingsaftale fra en aftale 

om fysisk levering til en finansiel aftale. Med virkning fra samme dato er 

transitaftalen blevet ophævet helt. Dette skete efter forhandlinger mellem 

Statkraft, PreussenElektra (nu E.ON Energie), Elsam og Eltra, hvorefter der 

blev givet afkald på de særrettigheder, der var erhvervet på Skagerakfor-

bindelsen.  

 

19. Hele overføringskapaciteten på 1.000 MW er nu stillet til rådighed for 

markedsaktørerne gennem Nord Pool.  

 

20. Den nye finansielle kraftudvekslingsaftale bygger på de økonomiske 

parametre, som indgik i de tidligere fysiske kraftudvekslingsaftaler. Den 

nye finansielle aftale er ikke anmeldelsespligtig efter elforsyningslovens § 

76, idet anmeldelsespligten efter denne bestemmelse kun påhviler kollekti-

ve elforsyningsvirksomheder. Elsam er som produktionsvirksomhed ikke 

omfattet af elforsyningslovens definition af kollektive elforsyningsvirk-

somheder, jf. lovens § 5.  

 

21. Den 25-årige kraftudvekslingsaftale var led i et større aftalekompleks, 

der også omfattede transit af elektricitet via de eksisterende overføringskab-

ler mellem Danmark og Norge videre til Tyskland (Transitaftalen af 27. 

oktober 1993). Transitaftalen indebar, at Elsam skulle stille en transitkanal 

på 400 MW til rådighed for Statkraft og PreussenElektra døgnet rundt i 25 

år, som gav mulighed for at transitere 400 MW gennem kablerne i både 

nord- og sydgående retning.  
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22. Transitretten blev ved aftalens indgåelse i 1993 forudbetalt med mio. 

DEM. til Elsam. Transitaftalen blev ved bodelingen mellem Elsam og Eltra 

i 1998 overført til Eltra. For denne forpligtelse modtog Eltra samtidig 580 

mio. kr. i forudbetaling, som skulle indtægtsføres over de næste 10 år.  

 

23. Kapaciteten på Skagerakforbindelsen mellem Danmark og Norge er på i 

alt 1.000 MW, så hele kapaciteten har været omfattet af aftalerne.  

 

24. Forhandlingerne om ophævelse af disse særrettigheder har betydet, at 

Eltra skal betale Statkraft en delvis refusion af det beløb, som Stat-

kraft/E.ON Energie havde forudbetalt for transitretten i 25 år. Ligeledes 

betaler Eltra til Elsam en kompensation for de indtægter fra salg af regule-

ringsydelser og flaskehalsindtægter, som Elsam mister ved at afgive ret-

tighederne til 600 MW af forbindelsen. Eltra har i brev af 30. april 2001 

redegjort for tilbagebetalingerne. Endvidere har Eltra fremsendt to notater, 

der redegør for forløbet og indholdet af de aftaler, som er forhandlet og 

indgået med henholdsvis Statkraft/E.ON Energie og Elsam. Endelig er 

fremsendt de indgåede aftaler.  

 

25. Om baggrunden for forhandlingerne og aftaleændringerne har Eltra 

oplyst, at det i forbindelse med åbningen af det frie elmarked blev klart, at 

det var uholdbart, at Skagerakforbindelsen var belagt med langtidsaftalerne, 

og at det givetvis ville være i strid med EU´s konkurrenceregler.  

 

26. Eltra har i forbindelse med forhandlingerne om ændring af aftalerne 

vedtaget at betale kompensation til Elsam og Statkraft/E.ON Energie. Net-

tovirkningen af de samlede kompensationsbetalinger er 216 mio. kr., der 

opkræves over 5 år svarende til en omkostning på 43 mio. kr., der indregnes 

tariffen vedrørende net- og systemtjenester.  

 

27. I henhold til Transitaftalen af 27. oktober 1993 forudbetalte Stat-

kraft/E.ON Energie ved aftalens indgåelse mio. DEM for transitrettigheder-

ne i 25 år. Disse rettigheder har Eltra nu - efter forhandlinger - købt tilbage. 

Det er her aftalt, at Eltra betaler Statkraft/E.ON Energie mio. DEM som 

endelig refusion af det forudbetalte beløb. Ifølge Eltra har Eltra/Elsam såle-

des tjent mio. DEM på den oprindelige aftale. I forbindelse med bodelingen 

i det "gamle" Elsam mellem det nuværende Elsam og Eltra beholdt Elsam 

det formodede dækningsbidrag på den oprindelige aftale anslået til ca. mio. 

kr.  
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28. Den nye aftale er ledsaget af enkelte forbehold og overgangsordninger 

gældende indtil 31. december 2000. Der er bl.a. tale om forbehold for myn-

digheds- og bestyrelsegodkendelser. Endvidere er fra Eltra´s side forudsat, 

at Statnett og Eltra enes om at drive Skagerakforbindelsen på "lige vilkår" i 

fremtiden, således at parterne fremover som princip er indstillet på at bære 

omkostningerne frem til midten af Skagerak. Endvidere skal parterne i 

fremtiden lade omkostningerne indgå som et integreret del af den overord-

nede transmissionstarif. Forbehold og overgangsordninger er nærmere be-

skrevet i Eltra´s notat nr. 2000-344.  

 

29. I Kraftudvekslingsaftalen fra 1994 mellem Elsam og Statkraft indeholdt 

råderettigheder for Elsam til benyttelse af 600 MW af Skagerakforbindel-

sens kapacitet til transit og udvekslinger. Disse rettigheder er nu forhandlet 

bort, og rettighederne og de tilhørende forpligtelser er overdraget til Eltra. 

De nærmere rettigheder og forpligtelser samt forbehold og overgangsord-

ninger er nærmere beskrevet i Eltra´s notat nr. 2000-345.  

 

30. Som kompensation betaler Eltra til Elsam et éngangsbeløb på mio. kr. 

Dette beløb er kompensation for de indtægter, som Elsam mister fra salg af 

reguleringsydelser ved at afgive rettighederne på forbindelsen (økonomisk 

kompensation for afgivelse fleksibilitet).  

 

31. Endvidere betaler Eltra til Elsam en kompensation for mistede flaske-

halsindtægter i tørårssituationer.  

 

32. Eltra gør afslutningsvis opmærksom på, at forhandlingsparterne ønsker 

at holde visse kommercielle dele af ophævelsesaftalerne fortrolige og an-

moder om, at det fremsendte behandles fortroligt. Det nævnes i den sam-

menhæng, at der tidligere er begæret aktindsigt hos Eltra i de fremsendte 

notater (ELT2000-344 og ELT2000-345). Disse har også været fremsendt 

til Energistyrelsen. I den forbindelse spurgte Eltra aftaleparterne, om der 

måtte gives aktindsigt i aftalernes ordlyd. Det ønskede disse ikke, hvorfor 

der blev udstreget en række kommercielle oplysninger. Eltra´s afgørelse om 

aktindsigt blev indklaget for Miljø og energiministeriet, som stadfæstede, at 

de udstregede oplysninger ikke var underlagt aktindsigt.  

 

33. Eltra er blevet anmodet om at fremsende ovennævnte afgørelser om-

kring aktindsigt. Eltra er samtidig blevet anmodet om at tilkendegive og 

præcisere, hvilke oplysninger man anser for fortrolige med henblik på Til-

synets stillingtagen til dette spørgsmål, idet Tilsynet ikke er bundet af de 

tidligere afgørelser omkring aktindsigt. Disse oplysninger er ikke modtaget 

på nuværende tidspunkt.  
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BEGRUNDELSE 

34. I henhold til elforsyningslovens § 71, stk. 1, kan de systemansvarlige i 

priserne indregne nødvendige omkostninger som nævnt i elforsyningslo-

vens § 69, stk. 1. Ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som 

virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik 

på at opretholde en effektiv drift.  

 

35. Tilsynet skal i denne sag tage stilling til om Eltra´s kompensationsbeta-

linger er nødvendige omkostninger i elforsyningslovens forstand, og der-

med kan indregnes i priserne.  

 

36. I givet fald skal Tilsynet også tage stilling til, over hvor lang en periode 

omkostningerne skal indregnes i tarifferne.  

 

37. Nettovirkningen af de samlede kompensationsbetalinger er som tidlige-

re nævnt opgjort til 216 mio. kr., der opkræves over 5 år svarende til en 

omkostning på ca. 43 mio. kr., der indregnes tariffen vedrørende net- og 

systemtjenester. I dette beløb indgår ikke kompensationen for de mistede 

flaskehalsindtægter, der, som det fremgår, kun bliver aktuel i visse situatio-

ner.  

 

38. Eltra er som systemansvarlig pålagt en række opgaver og forpligtelser i 

henhold til elforsyningsloven. Ifølge lovens § 28, stk. 3, nr. 3, skal den sy-

stemansvarlige virksomhed samarbejde med andre systemansvarlige virk-

somheder i Danmark og i andre lande om etablering af gensidige, ligevær-

dige principper for elforsyning samt om nettariffer, netadgang og transit, 

markedsspørgsmål mv., samkøring af transmissionsforbindelser, herunder 

håndtering af balance- og kapacitetsproblemer samt indgå nødvendige sy-

stemdriftsaftaler, som sikrer udnyttelsen af de fordele, som sammenkoblede 

systemer giver.  

 

39. De omkostninger, den systemansvarlige måtte have til opfyldelsen af 

forpligtelser efter elforsyningslovens § 28 må som udgangspunkt anses som 

nødvendige omkostninger efter elforsyningslovens § 69, stk. 1.  

 

40. Forhandlingerne og aftalerne omkring ophævelse af særrettighederne på 

Norgesforbindelsen er sket med henblik på at sikre, at forbindelsen udnyttes 

optimalt, og at markedet derved kommer til at fungere mere optimalt. De 

dispositioner, Eltra har foretaget i den forbindelse, falder utvivlsomt ind 

under de forpligtelser selskabet har efter elforsyningslovens § 28, stk. 3, nr. 

3, omkring skabelse af ligeværdige principper for transit mv., markeds-

spørgsmål, samt samkøring af transmissionsforbindelser. Omkostninger må 

derfor som udgangspunkt være nødvendige og kunne indregnes i tarifferne.  
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41. For så vidt angår betalingerne vedrørende transitaftalen er der tale om 

tilbagebetaling af et forudbetalt beløb som endelig refusion. Den samlede 

forudbetaling vedrørende transitaftalen for de 25 år udgør. Heraf har Elsam 

beholdt mio. kr. for de første 5 år af aftalens løbetid frem til bodelingen 

mellem Elsam og Eltra i 1998. De resterende 580 mio. kr. skulle dække 

Eltra´s omkostninger fra 1998 frem til aftalens ophør i 2019. Ud fra de fore-

liggende kan det være svært at vurdere rimeligheden i aftalen. Der kan så-

ledes stilles spørgsmålstegn ved, om Eltra vil få dækning for udgifterne i 

den resterende del af aftalens løbetid gennem de 580 mio. kr.  

 

42. På den anden side er der tale om et forhandlet resultat mellem parter 

med modstående interesser, som på nuværende tidspunkt næppe lader sig 

ændre. Tilsynet må derfor på det foreliggende kunne acceptere resultatet.  

 

43. For så vidt angår kompensationen til Elsam på tilsammen mio. kr. er der 

tale om et beløb, der er forhandlet på kommercielle vilkår. Beløbet indreg-

nes i tarifferne over 5 år. Der må her være tale om en kommerciel dispositi-

on, som Eltra kan foretage inden for rammerne af elforsyningslovens § 28, 

stk. 3, nr. 3. Der er ikke grundlag for at betvivle, at Elsam ved opgivelsen af 

rettighederne på Norgesforbindelsen mister indtjening som følge af mang-

lende salg af reguleringsydelser. Der er ikke holdepunkter for at antage, at 

betalingen skulle være urimelig høj, da beløbet er fremkommet ved for-

handling mellem parter med modstående interesser.  

 

44. Betalingen til Elsam som kompensation for manglende flaskehalsind-

tægter er ligeledes forhandlet kommercielt, og bliver kun aktuel under be-

stemte situationer. Heller ikke her er der grundlag for at betvivle, at Elsam 

mister indtægter som følge af ophævelsen af særrettighederne. Der er ikke 

grundlag for at antage, at den aftalte betaling er for høj eller urimelig. Be-

grænsninger på overføringskapaciteterne mellem anmeldingsområderne 

resulterer i praksis i forskellige priser inden for Nord Pool. Elektriciteten 

flyder fra lavprisområder med relativt stort udbud til højprisområder. Da 

producenten i lavprisområdet bliver afregnet til den lave områdepris, og 

køberne betaler den høje områdepris, opsamles der et overskud til Nord 

Pool, som Elsam tidligere fik del i, men som nu fordeles mellem de invol-

verede systemoperatører.  

 

45. Samlet set må Eltra´s kompensationsbetalinger vedrørende ophævelse 

af særrettighederne på Norgesforbindelsen betragtes som forretnings- og 

driftsøkonomiske dispositioner, der er med til at sikre opfyldelse af de for-

pligtelser, den systemansvarlige har efter elforsyningslovens § 28, stk. 3, nr. 

3.  

 

46. Der er derfor tale om nødvendige omkostninger efter elforsyningslo-

vens § 69, stk. 1., der kan indregnes i priserne, jf. § 71, stk. 1.  
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47. For Tilsynet er der også spørgsmål om, over hvilken periode udgifterne 

til kompensation skal indregnes i Eltra´s tariffer. Udgangspunktet her burde 

være, at udgifter henholdsvis indtægter indregnes over aftalens løbetid.  

 

48. Indtægterne fra Transitaftalen på 580 mio. kr. har Eltra valgt at ind-

tægtsføre over 10 år, mens kompensationsbetalingerne på i alt 216 mio. kr. 

opkræves over tarifferne over 5 år. Hvis ikke beløbene skal indregnes over 

aftalens løbetid, må der i hvert fald være symmetri mellem indtægts- og 

udgiftsføringen, således at kompensationsbetalingerne også indregnes over 

10 år.  


