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INDLEDNING 
1. Elkraft System a.m.b.a. har den 2. april 2002 anmeldt en aftale med SEAS 

Transmission A/S om etablering af ilandføringsanlæg fra Rødsand Havvindmølle-

park.  

 

2. SEAS står for opførelsen af det pågældende anlæg. Når anlægget er opført, skal 

det ifølge Elforsyningsloven § 21, stk. 4 stilles til rådighed for den systemansvar-

lige virksomhed, Elkraft System a.m.b.a.. Anlægget forventes at kunne tages i 

brug i juni 2003.  

 

3. Som betaling for rådighedsstillelsen betaler Elkraft System de omkostninger, 

som for SEAS-Transmission er forbundet med at opføre anlægget, således at El-

kraft godtgør SEAS' omkostninger i samme takt som de pågældende omkostninger 

afholdes af SEAS.  

 

4. De omkostninger, som for Elkraft er forbundet med rådighedsstillelsen kan ind-

regnes i elpriser som en PSO-omkostning, jf. Elforsyningslovens § 9, stk. 1, nr. 4.  

 

5. Elkraft System ønsker at indregne PSO-omkostningerne over en periode på 5 år 

regnet fra og med anlæggets ibrugtagning i 2003.  

 

6. Elkraft har herved anført, at bestemmelserne om indregning af omkostninger 

ved mindstekapacitetsaftaler i økonomi- og erhvervsministerens forslag af 20. 

marts 2002 til ændring af lov om elforsyning vil indebære, at indregningen af de 

omkostninger, som er forbundet med den aftale om varetagelse af forsyningssik-

kerheden, som Elkraft System har indgået med Energi E 2, skal indregnes over en 

periode på 10 år. Dette indebærer, at Elkraft får et skattemæssigt underskud, som 

ikke kan benyttes. Såfremt betalingerne til ilandføringsanlægget indregnes over en 

periode på maksimalt 5 år, vil det pågældende skattemæssigt uudnyttede under-

skud - og dermed Elkrafts skattebetaling - kunne reduceres.  

 

7. Udkastet til lovforslaget er tidligere fremsendt til Tilsynets medlemmer den 19. 

februar 2002.   
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AFGØRELSE 

8. Det meddeles Elkraft System a.m.b.a., at Energitilsynet finder, at der i selska-

bets tariffer for et givet år kan indregnes et beløb, som svarer til de omkostninger, 

som SEAS-Transmission A/S har ved at etablere anlægget i det pågældende år, jf. 

elforsyningslovens § 71, stk. 1, jf. § 69, stk. 1. Som konsekvens heraf finder Ener-

gitilsynet, at der i selskabets årlige tariffer kan indregnes et beløb, som er lig med 

den afskrivning, som SEAS-Transmission A/S vil kunne beregne for det pågæl-

dende anlæg, jf. § 24 i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægts-

rammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionvirksomheder 

med elforsyningsnet på 150 kV og derunder. Dette indebærer, at selskabet kan 

indregne omkostningerne til ilandføringsanlægget med lige store beløb over en 

periode på 40 år regnet fra den første måned efter anlæggets idriftsættelse. Såfremt 

selskabet overfor Energitilsynet kan godtgøre, at anlægget har en levetid, som er 

kortere end 40 år, kan omkostningerne dog indregnes over den faktiske levetid.  

 

9. Endvidere at meddele Elkraft System a.m.b.a., at den mellem selskabet og SE-

AS-Transmission aftalte betalingsordning er i strid med bestemmelserne, om at 

der i systemansvarets priser alene må indregnes nødvendige omkostninger - jf. 

elforsyningslovens § 71, stk. 1 jf. § 69, stk. 1- idet Elkraft System afholder om-

kostninger for en periode, hvor anlæggets kapacitet ikke står til rådighed for sel-

skabet.  

 
SAGSFREMSTILLING 
SAGENS BAGGRUND 

10. Vindmølleparken ved Rødsand er et led i et samlet storskala demonstrations-

program for havvindmøller. Programmet omfatter i alt 5 vindmølleparker på hver 

150 MW, som skal etableres inden udgangen af 2008. Formålet med demonstrati-

onsprojektet er at afklare de tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold om-

kring vindmøller på havet.  

 

11. Demonstrationsprojektet har udspring i et politisk ønske om gennem øget an-

vendelse af vedvarende energi at opnå en mere miljøvenlig elproduktion. For så 

vidt angår vindmølleudbygningen var der således i energihandlingsplanen E21 

forudsat, at der frem til 2030 skete en udbygning på i alt 5.500 MW, hvoraf 4.000 

MW forventedes at være havbaseret.  

 

12. Før der blev truffet beslutning om at iværksætte det omhandlede demonstrati-

onsprogram blev mulighederne for en havvindmølleudbygning undersøgt af en 

arbejdsgruppe med deltagelse af elselskaberne, Energistyrelsen samt Skov- og 

Naturstyrelsen. I 1997 afgav arbejdsgruppen rapporten "Havmøllehandlingsplan 

for de danske farvande"  

 

13. Rapporten sandsynliggjorde, at det var teknisk og miljømæssigt muligt at op-

føre de 4.000 MW havkraftanlæg inden år 2030. Der henstod imidlertid en række 

forhold, som krævede en grundigere undersøgelse, før der kunne tages stilling til 

den samlede udbygning med vindkraft på havet.  

 

14. På denne baggrund besluttede energi- og miljøministeren at give en række 

elselskaber pålæg om at opføre demonstrationsanlæg. 3 af de 5 anlæg skulle place-

res øst for Storebælt.  
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15. Selve demonstrationsfasen påregnes at strække sig over ca. 4 - 5 år.  
 
RØDSAND PROJEKTET 

16. Den 13. september 1998 gav Energi- og miljøministeren i medfør af § 13, stk. 

1, nr. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 632 af 1. juli 1996 af lov om elforsyning, som 

senest ændret ved lov nr. 89 af 10. februar 1998, Sjællandske Kraftværker I/S, 

Københavns Belysningsvæsen og Østkraft pålæg om at opføre op til 450 MW 

havplacerede vindmøller fordelt med ca. 150 MW på hver af de i "Havvindmølle-

planen for danske farvande" undersøgte lokaliteter, herunder Rødsand. Opførelsen 

og evaluering af demonstrationsprojekterne skulle være afsluttet inden 2008.  

 

17. Af pålægget fremgår, at de omhandlede kraftværker kunne indgå aftale med et 

eller flere produktions,- transmissions, eller distributionsselskaber om, at disse helt 

eller delvist opfylder de pålagte forpligtelser.  

 

18. Endvidere fremgår det, at pålægget forudsætter, at de omkostninger, der følger 

af pålægget, kunne indregnes i elpriserne i henhold til § 9f, jf. § 9e, stk.1, i lov nr. 

486 af 12. juni 1996 om ændring af lov om elforsyning.  

 

19. SEAS Distribution A.m.b.A. ansøgte herefter på vegne af Sjællandske Kraft-

værker I/S, Københavns Belysningsvæsen og Østkraft om en principgodkendelse 

til etablering af en demonstrationshavmøllepark ved Rødsand. Den 15. juni 1999 

principgodkendte Miljø- og Energiministeriet anlægget, hvilket indebar, at SEAS-

Distribution kunne udføre forundersøgelse og planlægning af havmølleparken.  

 

20. Under henvisning til Miljø og Energiministeriets godkendelse af 15. juni 1999 

ansøgte SEAS-Transmission A/S herefter om endelig godkendelse af ilandførings-

anlægget. Den 3. september 2001 fremsendte Energistyrelsen sin godkendelse.  

 
AFTALEN MELLEM SEAS-TRANSMISSION OG EFKRAFT SYSTEM A.M.B.A. 

21. Den 14. marts 2002 indgik SEAS-Transmission A/S og Elkraft System 

a.m.b.a. "Aftale om 132 kV ilandføringsanlæg og netforstærkning fra Rødsand 

Havmøllepark".  

 

22. Den 2. april 2002 anmeldte Elkraft System den pågældende aftale til tilsynet. 

Samtidig ansøgte selskabet om tilladelse til, at omkostningerne ved ilandførings-

anlægget indregnes i priserne over 5 år startende i 2003.  

 

23. Aftalen bestemmer, at SEAS-Transmission står for opførelsen af det pågæl-

dende ilandføringsanlæg. Når anlægget er opført stilles det til rådighed for Elkraft 

System, jf. elforsyningslovens § 21, stk. 4. Der er - ifølge Elkraft - tale om en of-

fentlig serviceforpligtelse, hvor de nødvendige omkostninger dækkes af alle for-

brugere i medfør af Elforsyningslovens § 9, stk. 1, nr. 4.  

 

24. Ifølge Elforsyningslovens § 21, stk. 4 har bevillingshaveren krav på en rimelig 

betaling for at stille transmissionsnettet til rådighed for den systemansvarlige virk-

somhed.  
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25. Ifølge aftalen godtgør Elkraft System alle de nødvendige omkostninger, som 

for SEAS-Transmission er forbundet med at opføre anlægget. (Det bemærkes, at 

SEAS-Transmission har indgået aftale med SEAS-Distribution, hvorefter dette 

selskab står for leveringen af de nødvendige ydelser til brug for anlæggets etable-

ring).  

 

26. Godtgørelsen for rådighedsstillelsen er en forudbetaling, som afregnes løbende 

således, at Elkraft Systems betalinger til SEAS-Transmission sker i takt med, at 

SEAS-Transmission betaler de pågældende udgifter. Elkrafts godtgørelse af beta-

linger fra SEAS-Transmission til SEAS-Distribution skal således så vidt muligt 

ske dagen efter, at betalingen har fundet sted. Ved slutafregningen af projektet 

godtgør Elkraft System de renteudgifter, som SEAS-Transmission har haft.  

 

27. Mod betaling af ovennævnte godtgørelse får Elkraft System rådighed over 

anlæggene i hele deres tekniske og økonomiske levetid. Dog skal Elkraft afholde 

omkostningerne ved anlæggenes løbende drift og vedligeholdelse. SEAS bevarer 

ejendomsretten til anlægget.  

 

28. Ifølge aftalen beløber anlægsudgifterne sig til ca. 450 mio. kr. Anlæggene 

planlægges opført i 2002-2003 og forventes at være klar til ibrugtagning i juni 

2003.  

 

BEGRUNDELSE 
29. Indledningsvis bemærkes, at bevilling til elproduktionsvirksomheder, som ved 

lovens ikrafttræden havde bevilling til elproduktion, kan gøres afhængig af, at den 

pågældende virksomhed opfylder de pålæg vedrørende miljøvenlige elprodukti-

onsanlæg, som virksomheden har fået i medfør af § 13 i den tidligere gældende 

elforsyningslov. Der henvises herved til bestemmelserne i elforsyningsslovens 

§10, stk. 4.  

 

30. Endvidere bemærkes, at omkostningerne til ilandføringsanlægget skal afholdes 

af alle elforbrugere som en PSO-omkostning, jf. elforsyningslovens § 9, stk. 1 nr. 

4.  

 

31. I § 9, stk. 1, nr. 4 henvises til elforsyningslovens § 68, ifølge hvilken energi og 

miljøministeren kan fastsætte regler om fordelingen af omkostningerne ved vind-

møllers nettilslutning. I medfør heraf har Energistyrelsen udstedt bekendtgørelse 

nr. 187 af 16. marts 2001. Ifølge § 7 i denne bekendtgørelse, er den virksomhed, 

der ejer det elnet, hvortil havvindmøller tilsluttes forpligtet til at afholde omkost-

ninger til etablering af ledningsnet frem til et opsamlingspunkt ved havvindmøl-

lernes interne forbindelsesnet.  

 

32. Der skal herefter tages stilling til, om Elkraft Systems betaling for at råde over 

ilandføringsanlægget er i overensstemmelse med lovens § 21, stk. 4.  

 

33. Ifølge § 21, stk. 4, skal bevillingshaveren stille transmissionsnettet til rådighed 

for den systemansvarlige virksomhed mod en rimelig betaling. I det her forelig-

gende tilfælde er Elkraft Systems rådighedsbetaling lig med omkostningerne ved 

ilandføringsanlæggets etablering.  
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34. I betragtning af at Elkraft System opnår rådighed over ilandføringsanlægget i 

hele dets tekniske og økonomiske levetid og i betragtning af, at rådighedsbetalin-

gen ses at svare til SEAS-Transmissions kostpris ved at opføre anlægget, er det 

sekretariatets opfattelse, at rådighedsbetalingens størrelse ikke umiddelbart fore-

kommer urimelig. 

 
ELKRAFT SYSTEMS ANSØGNING 

35. Elkraft Systems anmodning om at indregne omkostningerne til ilandføringsan-

lægget over 5 år er som nævnt af selskabet begrundet i bl.a. beskatningsmæssige 

forhold.  

 

36. Efter sekretariatets opfattelse kan beskatningsmæssige forhold ikke indgå i en 

bedømmelse af Elkraft Systems anmodning. Beskatningsmæssige forhold er regu-

leret i anden lovgivning, og falder derfor udenfor elforsyningslovens anvendelses-

område. Dette i lighed med hvad der gælder for lovgivningen vedrørende moms 

og andre afgifter.  

 

37. Det tilføjes, at der i § 27 e. i "Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 

og visse andre energilove" er fastsat regler om, at omkostningerne ved mindsteka-

pacitetsaftaler skal indregnes i priserne over 10 år. I det her foreliggende tilfælde 

er der imidlertid ikke tale om en mindstekapacitetsaftale, hvorfor lovforslagets § 

27 e. ikke kan finde anvendelse.  

 

38. Det må herefter konkluderes, at Elkraft Systems ansøgning ikke kan imøde-

kommes på det foreliggende grundlag.  

 

39. Spørgsmålet er herefter, hvorledes rådighedbetalingen skal indregnes i Elkraft 

Systems tariffer.  

 

40. I elforsyningsloven er der ikke bestemmelser om, hvordan systemansvarets 

betaling af disse omkostninger skal periodiseres og indregnes i systemansvarets 

tariffer.  

 

41. Ifølge elforsyningslovens § 21, stk. 4, skal bevillingshaveren stille transmissi-

onsnettet til rådighed for den systemansvarlige virksomhed mod en rimelig beta-

ling. Dette indebærer, at såvel den samlede betaling, som betalingen i de enkelte 

år, hvor anlægget står til rådighed skal være af rimelig størrelse.  

 

42. Den rimelige betalings størrelse må som udgangspunkt fastsættes således, at 

bevillingshaveren får dækning for de nødvendige omkostninger ved at stille an-

lægget til rådighed.  

 

43. For de enkelte år, hvor anlægget står til rådighed, må rådighedsbetalingen så-

ledes skulle opgøres som bevilligshaverens omkostninger ved at stille anlægget til 

rådighed i det pågældende år.  

 

44. I årets tariffer kan Elkraft System således indregne de omkostninger, som for 

SEAS-Transmission er forbundet med at etablere anlægget.  
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45. Som nævnt ejer SEAS-Transmission ilandføringsanlægget, og vil således være 

berettiget til at indregne afskrivninger i selskabets tariffer. Elkraft System afholder 

- ifølge parternes aftale - omkostningerne ved anlæggets løbende drift og vedlige-

holdelse. Det er således udelukkende afskrivningerne, som indgår i de omkostnin-

ger, som for SEAS-Tranmission er forbundet med at stille anlægget til rådighed. 

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at afskrivningernes størrelse ikke afhænger 

af, hvorledes anlægget er finansieret.  

 

46. SEAS Transmission ejer alene højspændingsanlæg på 50 kV og 132 kV-

niveau, og er derfor omfattet af bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om 

indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirk-

somheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder. Beregningerne af afskriv-

ningerne vil være omfattet af bekendtgørelsens § 24, da det pågældende anlæg 

sættes i drift i 2003. Dette indebærer, at det pågældende anlæg afskrives over 40 

år.  

 

47. Det må herefter konkluderes, at Elkraft System kan indregne omkostningerne 

til ilandføringsanlægget med lige store beløb over en periode på 40 år fra den før-

ste måned efter anlæggets idriftsættelse. Såfremt selskabet overfor Energitilsynet 

kan godtgøre, at anlægget har en levetid, som er mindre end 40 år, kan omkostnin-

gerne dog indregnes over den faktiske levetid. 

 
BETALINGSORDNINGEN 

48. I sagen foreligger tillige et spørgsmål om, hvorvidt den betalingsordning, som 

SEAS-Transmission og Elkraft System har aftalt, er i overensstemmelse med el-

forsyningslovens regler om, at systemansvarlige virksomheder kun kan indregne 

nødvendige omkostninger i priserne, jf. lovens § 71, stk.1, jf. § 69, stk. 1.  

 

49. Som det fremgår, godtgør Elkraft System SEAS-Transmissions udgifter til 

ilandføringsanlæggets etablering i takt med, at SEAS-Transmission afholder de 

pågældende udgifter. Ifølge aftalen er godtgørelsen en forudbetaling for, at SEAS-

Transmission stiller anlægget til rådighed for Elkraft System, jf. bestemmelserne i 

lovens § 21, stk. 4.  

 

50. Elkrafts forudbetaling medfører, at selskabet må afholde omkostninger i form 

af en øget rentebetaling eller i form af en mindre renteindtægt. Disse omkostninger 

afholdes i 2002 og 2003, dvs. i en periode, hvor anlæggets kapacitet ikke står til 

rådighed for Elkraft System. På denne baggrund er det sekretariatets opfattelse, at 

betalingsordningen indebærer, at Elkraft System afholder omkostninger, som ikke 

kan anses for nødvendige i elforsyningslovens forstand.  

 

51. Det må således konkluderes, at den mellem Elkraft System a.m.b.a. og SEAS-

Transmission A/S indgåede aftale om betaling af ilandføringsanlægget må anses 

for at være i strid med elforsyningslovens § 71, stk. 1, jf. § 69, stk. 1.  

 

52. Der kan i øvrigt sættes spørgsmålstegn ved, om aftalen er i overensstemmelse 

med elforsyningslovens regler om långivning mv. De pågældende regler er fastsat 

i lovens § 46.  
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53. Ifølge § 46, stk. 1, må en kollektiv elforsyningsvirksomhed ikke yde lån til 

eller stille sikkerhed for andre virksomheder, herunder andre kollektive elforsy-

ningsvirksomheder.  

 

54. Det forhold, at Elkraft System betaler udgifterne til etableringen af ilandfø-

ringsanlægget i takt med, at SEAS-Transmission afholder udgifterne, kan isoleret 

set betragtes som et lån til SEAS-Transmission, da dette selskab er ejer af ilandfø-

ringsanlægget. Tilbagebetalingen af "lånet" - i form af rådighedstillensen - sker 

over den periode, hvor Elkraft System har rådighed over anlægget, dvs. fra det 

tidspunkt hvor anlægget står til rådighed for Elkraft System og frem til det tids-

punkt, hvor anlæggets tekniske og økonomiske levetid ophører.  

 

55. På denne baggrund vil Elkraft Systems forudbetaling kunne betragtes som et 

lån.  

 

56. Ifølge § 46, stk. 2 kan en kollektiv elforsyningsvirksomhed yde lån i det om-

fang, der ved långivningen alene disponeres over den fri egenkapital.   

 

 
 

 


