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RESUMÉ 
1. De systemansvarliges prisfastsættelse skal efter anmeldelse godkendes af Ener-

gitilsynet, jf. elforsyningslovens § 71, stk. 3. Godkendelsen kan ledsages af vilkår. 

Energitilsynet har ikke tidligere behandlet godkendelse af de systemansvarliges 

prisfastsættelse.  

 

2. Godkendelse efter § 71, stk. 3 sker på baggrund af de systemansvarliges budget 

over nødvendige omkostninger for den kommende periode. Over-/underdækning 

reguleres i efterfølgende budgetperiode.  

 

3. Energitilsynet har i enkeltsager drøftet og taget stilling til delelementer i de 

systemansvarliges tariffer og prisfastsættelse. Forelæggelsen af godkendelsen af 

prisfastsættelsen har afventet færdiggørelsen af regelgrundlaget. Med bekendtgø-

relsen om systemansvarlig virksomhed (bek. 444 af 11. juni 2002), der trådte i 

kraft 1. juli 2002, er forudsætningerne for at foretage en godkendelse nu til stede..  

 

4. De to systemansvarlige selskaber Eltra amba og Elkraft System a.m.b.a. har 

efter elforsyningslovens kapitel 5 en række overordnede opgaver. De fleste af 

disse er detaljeret beskrevet i bekendtgørelsen om systemansvarlig virksomhed og 

anvendelse af transmissionsnettet. De systemansvarliges opgaver og forpligtelser 

skal sammenholdes med elforsyningslovens prisbestemmelser, jf. kapitel 10 i lo-

ven, hvorefter systemansvaret kan indregne nødvendige omkostninger i priserne. 

De samlede omkostninger for de to systemansvarlige virksomheder forventes i 

2002 at udgøre knap 10 mia. kr. Reelt er det dog kun ca. 12 pct. heraf der kan på-

virkes af virksomhederne selv, mens resten er bundet af lovgivningens bestemmel-

ser  
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5. De systemansvarlige har siden elforsyningslovens ikrafttræden pr. 1. januar 

2000 løbende anmeldt tariffer og fremsendt grundlaget for prisfastsættelsen i over-

ensstemmelse med elforsyningslovens § 76 og Tilsynets anmeldelsesbekendtgø-

relse nr. 90 af 7. februar 2000. Tarifferne er fastsat ud fra princippet om, at de 

enkelte ydelser skal hvile i sig selv. Gældende fra 1. januar 2002 er anmeldt en 

tarif for prioriteret produktion, en tarif for PSO og en tarif for net- og systemtjene-

ster.  

 

6. De godkendte omkostninger m.v. skal udmøntes i de enkelte tariffer. - Uanset 

om den overordnede prisfastsættelse er godkendt efter elforsyningslovens § 71, 

stk. 3, kan Energitilsynet dog ikke være afskåret fra efterfølgende, enten på eget 

initiativ eller på grundlag af en klage, i medfør af lovens § 77, stk. 1 at give pålæg 

om ændring af de enkelte tariffer, hvis det viser sig at elementer i tariferingen er i 

strid med bestemmelserne i elforsyningsloven, jf. herved især lovens § 73. Det 

samme gælder, hvis grundlaget for prisfastsættelsen efterfølgende ændres.  

 

AFGØRELSE 
7. Det meddeles Eltra og Elkraft System  

 At Energitilsynet i overensstemmelse med elforsyningslovens § 71, stk. 3 

godkender Eltras og Elkraft Systems prisfastsættelse for årene 2000, 2001 

og 2002 på grundlag af de anmeldelser der er modtaget i medfør af elfor-

syningslovens § 76  

 At Energitilsynet på det foreliggende grundlag ikke har kunnet foretage en 

endelig vurdering af, hvorvidt de enkelte tariffer opfylder elforsyningslo-

vens 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, hvor-

for Tilsynet forbeholder sig enten på eget initiativ eller på grundlag af kla-

ger at tage sådanne spørgsmål op til fornyet behandling  

 At Tilsynet fortsat arbejder på at udvikle metoder med henblik på at vur-

dere effektiviteten i driften af de systemansvarlige virksomheder, jfr. § 71, 

stk. 1, og at godkendelsen vedr. prisfastsættelsen i de nævnte år derfor ik-

ke udelukker, at Tilsynet i forbindelse med godkendelsen for de kommen-

de år vil stille krav om effektivisering af driften  

 At Tilsynet i forbindelse med anmeldelsen af prisfastsættelsen for 2003 

skal anmode om, at der sker en opdeling af tarifferne for net- og system-

tjenester i en tarif for netydelser og en tarif for systemydelser med henblik 

på at sikre en større gennemsigtighed i prisfastsættelsen  

 At Tilsynet forbeholder sig at foretage en nærmere analyse af den regn-

skabsmæssige behandling af mindstekapacitetsbetalingerne samt de sy-

stemansvarliges administration af bestemmelserne vedrørende forpligtel-

sen til at opretholde brændselslagre  

 At Tilsynet i forbindelse med prisfastsættelsen for 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  

 At det forudsættes at omkostningerne vedr. etablering af ilandføringsan-

læg vedr. havvindmølleanlæg indregnes i prisfastsættelsen over anlægge-

nes levetid, idet Tilsynet vil kunne godkende at der kalkuleres med en le-

vetid på 20 år  
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 At Tilsynet forbeholder sig at foretage en nærmere analyse af de afsatte 

rammebeløb til godtgørelse af netselskabernes forsknings- og udviklings-

omkostninger i effektiv energianvendelse.  

 At godkendelsen for Eltras vedkommende gives med forbehold for Ener-

gitilsynets efterfølgende godkendelse af indregningen af omkostningerne 

vedrørende Norgesaftalen.  

 
SAGSFREMSTILLING 
De systemansvarliges opgaver - bekendtgørelsen om systemansvarlig virksomhed 

og anvendelse af transmissionsnettet.  

 

8. De systemansvarliges prisfastsættelse skal efter anmeldelse godkendes af Ener-

gitilsynet, jf. elforsyningslovens § 71, stk. 3. Energitilsynet har ikke tidligere taget 

stilling til godkendelse af prisfastsættelsen.  

 

9. Energitilsynet har alene i enkeltsager behandlet delelementer i prisfastsættelsen 

og drøftet disse uden kunne tage stilling til prisfastsættelsen i sin helhed. Godken-

delse af prisfastsættelsen har afventet ministeriets færdiggørelse af regelsættet om 

systemansvarlig virksomhed. Dette er nu sket gennem Bekendtgørelse om system-

ansvarlig virksomhed og anvendelse af transmissionsnettet m.v. (bekendtgørelse 

nr. 444 af 11. juni 2002), der trådte i kraft 1. juli 2002.  

 

10. De systemansvarlige virksomheder har efter elforsyningsloven en række over-

ordnede opgaver og forpligtelser, jf. herved bestemmelserne i elforsyningslovens 

kapitel 5 om systemansvarlig virksomhed. De fleste af systemansvarets opgaver er 

nu detaljeret beskrevet i bekendtgørelsen om systemansvarlig virksomhed og an-

vendelse af transmissionsnettet m.v. De systemansvarliges opgaver og forpligtel-

ser skal sammenholdes med elforsyningslovens § 71, stk. 1, hvorefter systeman-

svaret kan indregne nødvendige omkostninger som nævnt i lovens § 69, stk. 1, i 

priserne.  

 

11. Den systemansvarliges opgaver og forpligtelser efter elforsyningsloven og 

systemansvarsbekendtgørelsen er følgende:  

 

12. Den systemansvarlige er medfør af lovens § 27a, stk. 1, ansvarlig for forsy-

ningssikkerheden og skal for at opfylde denne forpligtelse opretholde den tekniske 

kvalitet og balance inden for det sammenhængende elsystem samt sikre tilstrække-

lig produktionskapacitet i det sammenhængende elforsyningssystem. Det nærmere 

omfang af denne forpligtelse fremgår af bekendtgørelsens kapitel 4 om planlæg-

ning og sikring af den nødvendige kapacitet (§§ 11-14).  

 

13. Efter elforsyningslovens § 28, stk. 1, skal den systemansvarlige i samarbejde 

med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder sikre, at de offentlige forplig-

telser nævnt i lovens § 9 opfyldes. Der er ikke i bekendtgørelsen bestemmelser, 

der præciserer denne forpligtelse.  
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14. Ifølge bekendtgørelsens kapitel 5 (§§15-16) skal den systemansvarlige udar-

bejde en årlig miljøberetning, der skal redegøre for udviklingen i de væsentligste 

miljøforhold for el- og kraftvarmeudbygningen inden for det samlede elforsy-

ningssystem. Beretningen skal indeholde en status for det foregående år samt en 

prognose de efterfølgende 10 år.  

 

15. Den systemansvarlige skal ligeledes sikre, at der udføres sådanne forsknings- 

og udviklingsopgaver, som er nødvendige for udnyttelse af miljøvenlige produkti-

onsteknologier, jf. elforsyningslovens § 29, stk. 1. Disse opgaver er detaljeret be-

skrevet i bekendtgørelsens kapitel 6 (§§ 17-24). Det fremgår bl.a. heraf, at det er 

Energistyrelsen, der på landsplan fastsætter rammerne for, hvilke projekter der 

skal igangsættes. Det er også Energistyrelsen, der godkender de enkelte projekter, 

efter de systemansvarlige har indsendt planer og procedurer til styrelsen. Disse 

planer for de enkelte projekter skal foruden en nærmere beskrivelse af projektet 

også indeholde en samlet økonomisk oversigt. Energistyrelsens godkendelse er 

nødvendig for at omkostningerne kan pålægges forbrugerne.  

 

16. Ifølge elforsyningslovens § 30, stk. 1, skal den systemansvarlige virksomhed 

drage omsorg for, at der opretholdes lagre af brændsel til el- og kraftvarmeproduk-

tion af hensyn forsyningssikkerheden, herunder regler om, at elproduktionsvirk-

somheder skal bistå ved indkøb og anbringelse m.v. af lagrene. De nærmere be-

stemmelser herom er fastsat i bekendtgørelse nr. 604 af 25. juni 2001 om pligt til 

oplagring af brændstoffer i medfør af lov om elforsyning. Ifølge bekendtgørelsen 

skal lagrene være på minimum 1,5 TJ pr. forbrugt GWh.  

 

17. Ifølge elforsyningslovens § 31 skal den systemansvarlige ved udførelsen af 

sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for kon-

kurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. Denne bestem-

melse suppleres af bestemmelser i systemansvarsbekendtgørelsen, hvorefter de 

systemansvarlige skal udarbejde fælles retningslinier for benyttelse af det kollekti-

ve elforsyningsnet (bekendtgørelsens § 9) samt fælles måleforskrifter til afreg-

nings- og systemdriftsformål (bekendtgørelsens § 10).  

 

18. Efter elforsyningslovens § 57, stk. 1, er de systemansvarlige forpligtet til at 

aftage den prioriterede produktion, og efter lovens § 28, stk. 3 forpligtet til at sik-

re, at denne fordeles forholdsmæssigt på forbrugerne.  

 

19. Desuden skal den systemansvarlige ifølge elforsyningslovens § 85b foretage 

fornøden planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre elforsy-

ningen i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer.  

 

20. Det skal endelig nævnes, at den systemansvarlige ifølge systemansvarsbe-

kendtgørelsens § 6 er teknisk og økonomisk ansvarlig for dækning af nettab i den 

del af transmissionsnettet, der i medfør af elforsyningslovens § 21, stk. 4, er stillet 

til rådighed for den systemansvarlige virksomhed.  

 

21. De beskrevne opgaver og de tilhørende omkostninger falder i tre hovedgrup-

per, nemlig net- og systemtjenester, varetagelse af PSO-opgaver og formidling af 

prioriteret produktion. Anmeldelserne fra de systemansvarlige følger denne ho-

vedopdeling  
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ELTRAS TARIFANMELDELSER 

22. Eltra har den 15. november og den 22. december 1999 anmeldt tariffer (tarif 

for prioriteret produktion, PSO-tarif og nettarif) for år 2000 og fremsendt grundla-

get for fastsættelsen af tarifferne. Den 16. november 2000 har selskabet anmeldt 

tariffer for 2001 (prioriteret produktion, PSO-tarif og tarif for net- og systemtjene-

ster) og fremsendt grundlaget for fastsættelsen af tarifferne. Den 15. marts 2001 

anmeldte selskabet ændringer til 2001-tarifferne, gældende fra 1. juni 2001 for 

prioriteret produktion og PSO på baggrund af væsentlige ændringer i forudsætnin-

gerne for budgettet. Den 26. juni 2001 blev på ny anmeldt tarifændringer gælden-

de pr. 1. september 2001. Den 24. september blev anmeldt PSO-tarif for egenpro-

ducenter, gældende efter 1. september 2001 og den 31. oktober 2001 anmeldt tarif-

fer (tarif for prioriteret produktion, PSO-tarif og tarif for net- og systemtjenester), 

gældende fra 1. januar 2002.  

 

23. Tarifferne er fastsat ud fra princippet om, at de enkelte ydelser skal hvile i sig 

selv. Eltra har dog på grund af store over-/underdækninger, der blev konstateret 

ultimo 2001 indregnet over-/underdækningen over 2 år (2002 og 2003) med hen-

blik på at undgå for kraftige prisudsving  
 
ELKRAFT SYSTEMS TARIFANMELDELSER 

24. Elkraft system har den 24. november 1999 anmeldt tariffer for år 2000. Den 7. 

december 2000 anmeldte selskabet tariffer for 2001. Prisændringer for 2001 blev 

anmeldt den 19. juni 2001. Den 21. juni blev anmeldt tretidstarif for decentrale 

kraftvarmeværker. Disse tariffer er efterfølgende ændret kvartalsvis. Den 12. no-

vember 2001 blev anmeldt tariffer gældende fra 1. januar 2002 og den 2. januar 

2002 blev anmeldt ændret PSO-tarif gældende fra den 1. april 2002 (dog ej iværk-

sat). Endelig er der den 17. april 2002 blevet anmeldt en reduktion i net- og sy-

stemtariffen for brugere med egne transformere direkte tilsluttet 132 kV transmis-

sionsnettet.  

 

25. Tarifferne i er fastsat ud fra princippet om, at de enkelte ydelser skal hvile i sig 

selv og at over-/underdækning indregnes det følgende år.  

26. Til belysning af tarifstrukturen er nedenfor anført Eltras og Elkrafts tariffer, 

som de blev anmeldt pr. 1. januar 2002. De historiske tariffer forud (2000-2001) er 

ikke medtaget.  
 
GENNEMGANG AF ELTRAS PRISFASTSÆTTELSE FOR 2002 

27. Eltra har gældende fra 1. januar 2002 anmeldt en tarif for prioriteret produkti-

on, PSO-tarif samt en tarif for net- og systemtjenester, jf. tabellerne 1-3.  

 

28. Tariffen for net- og systemtjenester - tabel 1- dækker Eltras omkostninger til at 

drive og vedligeholde 400 kV-nettet og udlandsforbindelserne samt betalingerne 

til de regionale transmissionsselskaber for at få stillet 150 kV-nettet til rådighed. 

Desuden dækker nettarifferne Eltras omkostninger ved at opretholde den tekniske 

kvalitet og balance samt sikre forsyningssikkerheden og markedsfunktionen. Om-

kostningerne under net- og systemtjenester dækkes af systemets brugere i henhold 

til elforsyningslovens § 9, stk. 2. 
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Lavlast 

øre/kWh 

Højlast 

øre/kWh 

Spidslast 

øre/kWh 

Gennemsnit 

øre/kWh 

Produktion 0,4 0,6 0,7 0,5 

Import/Eksport 0,5 0,8 1,0 0,7 

Forbrug (ab 150 kV) 4,4 4,7 4,8 4,6 

 

29. Eltra køber el fra decentrale værker og vindmøller. Denne elektricitet leveres 

til forbrugerne, der betaler en tarif, jf. tabel 2, der dækker de samlede omkostnin-

ger ved indkøbet og håndteringen af den opkøbte elektricitet. Endvidere indgår et 

pristillæg på 27 øre/kWh til privat VE-energi. Omkostningerne opkræves hos for-

brugerne som en forholdsmæssig andel af deres forbrug i henhold til elforsynings-

lovens § 9, stk. 1, nr. 1. Dog er storforbrugere (over 100 GWh) og nettoafregnede 

egenproducenter fritaget for dele af betalingerne i henhold til § 8 a, stk. 3 og 4. 

Ved nettoafregnede egenproducenter forstås producenter, hvor den del af deres 

elproduktion, de selv forbruger, er modregnet i deres aftagepligt (elforsyningslo-

vens § 8, stk. 1).  

TABEL 2: ELTRAS PP-TARIF 

Lavlast 

øre/kWh 

Højlast 

øre/kWh 

Spidslast 

øre/kWh 
Gennemsnit 

41,7 50,6 55,8 47,3 

 

30. Eltra afholder endvidere omkostninger, hvor der ikke leveres energi som mod-

stykke. PSO-tariffen jf. tabel 3 dækker disse omkostninger. I disse omkostninger 

indgår bl.a. pristillæg til kraftværkernes VE produktion. Omkostningerne opkræ-

ves som en forholdsmæssig andel af det samlede elforbrug (elforsyningslovens § 

9, stk. 1, nr. 1). Store elforbrugere (over 100GWh) og nettoafregnede egenprodu-

center er fritaget for at betale dele af pristillægget jf. elforsyningslovens § 8, stk. 6 

og § 8, stk.3.  

TABEL 3: ELTRAS PSO-TARIF 

2,3 2,3 2,3 

 
GENNEMGANG AF ELKRAFT SYSTEMS PRISFASTSÆTTELSE FOR 2002 

31. Elkraft System har ligeledes gældende fra 1. januar 2002 anmeldt en tarif for 

prioriteret produktion, PSO-tariffer samt en tarif for net- og systemtjenester, jf. 

tabellerne 4-6.  

 

32. Tariffen for net- og systemtjenester dækker Elkraft Systems omkostninger til 

at drive og vedligeholde 400 kV-nettet og udlandsforbindelserne samt betalingerne 

til de regionale transmissionsselskaber for at få stillet 132 kV-nettet til rådighed. 

Desuden dækker nettarifferne Elkraft Systems omkostninger ved at opretholde den 

tekniske kvalitet og balance samt sikre forsyningssikkerheden og markedsfunktio-

nen. Omkostningerne under net- og systemtjenester dækkes af systemets brugere i 

henhold til elforsyningslovens § 9, stk. 2. Nettariffen er tidsdifferentieret, jf. tabel 

4.  
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TABEL 4: ELKRAFT SYSTEMS NETTARIF 

 
Lavlast 

øre/kWh 

Højlast  

øre/kWh 

Spidslast 

øre/kWh 

Gennemsnit 

øre/kWh 

Net- og systemdrift (udtag) 3,9 8,4 12,8 7,0 

Udtagstarif Kontek 0,8 1,8 2,7 1,5 

 

33. Elkraft køber el fra decentrale værker og vindmøller. Denne elektricitet leveres 

til forbrugerne, der betaler en tarif, jf. tabel 5, der dækker de samlede omkostnin-

ger ved indkøbet og håndteringen af den opkøbte elektricitet. Endvidere indgår et 

pristillæg på 27 øre/kWh til privat VE-energi. Omkostningerne opkræves hos for-

brugerne som en forholdsmæssig andel af deres forbrug i henhold til elforsynings-

lovens § 9, stk. 1, nr. 1. Dog er storforbrugere (over 100 GWh) og nettoafregnede 

egenproducenter fritaget for dele af betalingerne i henhold til § 8 a, stk. 3 og 4.  

TABEL 5: ELKRAFT SYSTEMS PP-TARIF 

Lavlast øre/kWh Højlast øre/kWh Spidslast øre/kWh Gennemsnit 

øre/kWh 

42,3 49,6 57,0 47,5 

 

34. Elkraft afholder endvidere omkostninger, hvor der ikke leveres energi som 

modstykke. PSO-tariffen jf. tabel 6 dækker disse omkostninger. I disse omkost-

ninger indgår bl.a. pristillæg til kraftværkernes VE produktion. Omkostningerne 

opkræves som en forholdsmæssig andel af det samlede elforbrug (elforsyningslo-

vens § 9, stk. 1, nr. 1). Store elforbrugere (over 100GWh) og nettoafregnede egen-

producenter er fritaget for at betale dele af pristillægget jf. elforsyningslovens § 8, 

stk. 6 og § 8, stk.3.  

 

35. Elkraft operer med to PSO-tariffer. I PSO 2 tariffen indeholder de særlige pris-

tillæg til elværksejede vindmøller og biomassefyrede anlæg, medens PSO 1 tarif-

fen indeholder de øvrige PSO omkostninger.  

 

Tabel 6: Elkraft Systems PSO-tariffer 

 
Lavlast 

øre/kWh 

Højlast 

øre/kWh 

Spidslast 

øre/kWh 

Gennemsnit 

øre/kWh 

PSO 1 2,5 2,5 2,5 2,5 

PSO 2 2,0 2,0 2,0 2,0 

 
DE SYSTEMANSVARLIGES OMKOSTNINGER 

36. Bag de anmeldte tariffer ligger nedenstående hovedfordeling af omkostningere 

på net- og systemdrift, prioriteret produktion samt PSO i perioden 2000-2002.  

TABEL 7: BUDGET FOR SYSTEMANSVARET 2000-2002 (1000 KR.) 

 Budget 

2002 Eltra 

Budget 

2002 El-

kraft 

Budget 

2001 Eltra 

Elkraft 

juli 2001 

Net- og systemtjenester 1.148.098 1.016.274 828.507 975.544 

Prioriteret produktion 4.061.029 2.158.142 3.879.252 1.833.486 

PSO 746.339 642.049 773.224 486.391 

Udgifter systemansvar  

i alt 
5.955.466 3.816.465 5.480.983 3.295.421 
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Elkraft 

jan 2001 

Budget 

2000 Eltra 

Elkraft 

2000 
 

Net- og systemtjenester 833.997 1.123.780 616.971  

Prioriteret produktion 1.297.205 3.532.538 1.284.127  

PSO 644.012 132.295 59.113  

Udgifter systemansvar  

i alt 
2.775.214 4.788.613 1.960.211  

 

37. I alt udgør omkostningerne i 2002 til de systemansvarlige ca. 10 mia. kr. til-

sammen for de to områder.  

 

38. Som det fremgår af tabel 7 har omkostningerne til de systemansvarlige været 

stigende gennem perioden. Endvidere fremgår det, at omkostningerne til prioriteret 

produktion udgjort over halvdelen af omkostningerne og andelen er stigende.  

 

39. Omkostningerne til prioriteret produktion er reduceret i Eltra-området og øget i 

Elkraft-området som følge af øst/-vestudligningen.  

 

40. I tabel 8 er vist øre/kWh-omkostningerne. Som det ses er specielt prisen på 

net- og systemydelser forskellig i de to områder. Dette skyldes især forskellen i 

betalinger til de regionale net - betalinger til 132/150 kV net.  

TABEL 8: SYSTEMANSVARETS OMKOSTNINGER I ØRE/KWH I 2000-2002 

 
Budget 

2002 Eltra 

Budget 

2002 El-

kraft 

Budget 

2001 Eltra 

Elkraft 

juli 2001 

Net- og systemtjenester 5,48 7,00 4,01 7,98 

Prioriteret produktion 44,83 48,79 40,34 51,97 

PSO 3,55 4,42 3,78 3,98 

 
Elkraft 

jan 2001 

Budget 

2000 Eltra 

Elkraft 

2000 
 

Net- og systemtjenester 5,70 5,27 4,30  

Prioriteret produktion 44,36 41,75 35,67  

PSO 4,41 0,63 1,64  
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NET- OG SYSTEMTJENESTER  

TABEL 9: OMKOSTNINGSARTER BAG NET- OG SYSTEMTARIFFEN 

 Eltra 2002 
Elkraft 

2002 
Eltra 2001 

Elkraft 

2001 juli 

Køb af el inkl. modkøb 119.877 46.172 77.409 26.871 

a. Nettab 100.977 31.172 83.509 26.871 

b. Køb af regulerkraft 197.000 38.000 79.000  

c. Salg af regulerkraft -121.900 -52.000   

d. Køb af balancekraft 252.300 144.000   

e. Salg af balancekraft -346.000 -130.000 -113.100 -25.000 

Betaling 400 kV 321.000 308.580 320.964 307.050 

Andre eksterne udgifter 494.102 580.801 263.550 569.861 

a. Betaling for 32/150 kV-net 186.718 323.801 189.000 338.419 

b. Betaling for reservekapa-

citet 
236.000 195.500 60.000 156.400 

c. Effekt- og frekvensregule-

ring (UCTE) 
29.000 0   

d. Energitilsynet og Energi-

styrelsen 
23.044 16.000  10.250 

e. Elektricitetsråd     

f. Beredskabslager     

g. Forskning- og udviklings-

projekter mv 
7.040 10.000 14.550 15.782 

Driftsprojeker    10.310 

Kapacitets-begrænsning 

Skagerrak 
10.300 0   

Øresunds-forbindelse mv. 0 34.000  37.300 

Tilskud til elmuseet 2.000 1.500  1.400 

Drift, planlægning og admi-

nistration 
84.628 82.303 73.314 69.398 

Afskrivninger 115.854 18.268 93.270 16.745 

heraf: immaterielle anlæg 93.270 8.218 93.270 8.218 

materielle anlæg 22.584 10.050  8.527 

Forrentning indskudskapital  60  70 

Finansielle udgifter 12.637 -19.850 0 -14.381 

Intern omkontering (Net- og 

system~ PP) 
    

Finansielle udgifter 12.637 -19.850 0 -14.381 

Udgifter i alt net og system 1.148.098 1.016.274 828.507 975.544 
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Elkraft 

2001 jan 
Eltra 2000 

Elkraft 

2000 
 

Køb af el inkl. modkøb 24.370 61.769 27.250  

a. Nettab 24.370 53.919 27.250  

b. Køb af regulerkraft     

c. Salg af regulerkraft     

d. Køb af balancekraft     

e. Salg af balancekraft -25.000 -12.150   

Betaling 400 kV 297.377 439.807 125.398  

Andre eksterne udgifter 440.607 427.000 377.223  

a. Betaling for 32/150 kV-net 250.042 267.000 166.686  

b. Betaling for reservekapa-

citet 
156.400 132.000 171.680  

c. Effekt- og frekvensregule-

ring (UCTE) 
    

d. Energitilsynet og Energi-

styrelsen 
  7500  

e. Elektricitetsråd   15.000  

f. Beredskabslager   15.107  

g. Forskning- og udviklings-

projekter mv 
10.000    

Driftsprojeker 10.265    

Kapacitets-begrænsning 

Skagerrak 
    

Øresunds-forbindelse mv. 12.500 28.000   

Tilskud til elmuseet 1400  1250  

Drift, planlægning og admi-

nistration 
69.398 65.578 46.700  

Afskrivninger 16.745 50.000 1.500  

heraf: immaterielle anlæg 8218 50.000   

materielle anlæg 8527    

Forrentning indskudskapital     

Finansielle udgifter -14.500 1.000 -3000  

Intern omkontering (Net- og 

system~ PP) 
  41.900  

Finansielle udgifter -14.500 1.000 -3000  

Udgifter i alt net og system 833.997 1.123.780 616.971  

 

42. For så vidt angår de enkelte omkostningsarter er oplyst følgende:  

 
AD. NETTAB - LOVHJEMMEL ELFORSYNINGSLOVENS § 69, STK. 1 

43. Forskellen i nettab mellem Eltra- og Elkraftområdet skyldes bl.a., at Elkraft 

forventede en mindre udnyttelse af Kontekforbindelsen end det senere viste sig.  
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AD. REGULER- OG BALANCEKRAFT LOVHJEMMEL ELFORSYNINGSLOVENS § 27 C, 

STK. 4 OG 5 

44. Elkraft og Eltra redegør på følgende måde for regulerkraft og balancekraft:  

 

45. Elkraft har oplyst, at "Køb og salg af reguler- og balancekraft udgør Elkraft 

Systems balancetjeneste, der sikre at det østdanske elmarked er i balance - dvs. at 

Forbrug = Produktion minus Eksport og plus Import. Hvis forbruget f.eks. er for 

stort har Elkraft ansvaret for at købe ekstra kWh (regulerkraft) hos E2, Svenska 

Kräftnet eller VEAG. Regulerkraften købes på baggrund af aftaler med Energi E2, 

Svenska Kräftnet og VEAG. De priser der afregnes til ligger tæt op af Nord Pools 

spotpriser, hvilket således sikre at der ikke betales en overpris. Efter driftsdøgnet 

bliver markedets aktører afregnet for de ubalancer de forskellige har givet anled-

ning til.  

 

Hvis en balanceansvarlig forbruger har brugt for meget i forhold til det han har 

oplyst han ville bruge, får han en ekstra regning fra Elkraft. Omvendt hvis han har 

brugt for lidt får han en regning på de omkostninger (et fast tillæg pr. kWh) der er 

forbundet med at få en producent til at nedregulere sin produktion. Elkraft Systems 

balancetjeneste afregner PP-puljen på lige fod med andre balanceansvarlige aktø-

rer på elmarkedet."  

 

46. Eltra har bl.a. oplyst, at "Eltra har ansvaret for den fysiske balance i elsyste-

met. I driftsdøgnet udjævner Eltra ubalancer i systemet ved at bestille op- eller 

nedregulering. Til dette formå gør Eltra brug af regulerkraft.  

 

47. Ubalancen i elsystemet skyldes, at de balanceansvarlige aktører har skønne 

forkert på forbrug og produktion. De balanceansvarlig må derfor købe eller sælge 

balancekraft til udjævning af deres fejlskøn. Eltra formidler denne balancekraft til 

de balanceansvarlige. Om priserne har Eltra oplyst, "forud for driftsdøgnet har 

Eltra en liste, som time for time rangordner mulighederne for regulerkraft efter 

pris".  

 
AD 400 KV - LOVHJEMMEL ELFORSYNINGSLOVENS § 21, STK. 4 

48. Betalingen for transmissionsnettet følger indtægtsrammerne, der er udmeldt af 

tilsynets sekretariat. Beløbene fastsættes efter reglerne i bekendtgørelse 1182 af 

15. december 2000 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirk-

somheder med elforsyningsnet over 150 kV (400 kV-bekendtgørelsen).  

Ad betaling for 132/150 kV net - lovhjemmel elforsyningslovens § 21, stk. 4 

 

49. Til brug ved bedømmelsen af beløbene har Elkraft og Eltra indsendt oplysnin-

ger fra de enkelte transmissionsvirksomheder for beløbene. Beløbene er fastsat 

efter reglerne i bekendtgørelse 944 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for 

netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og 

derunder.  

 

50. Selskaberne oplyser, at loftet for betaling er den udmeldte indtægtsramme for 

det net, der stilles til rådighed for systemansvaret. De indsendte beløbsoplysninger 

er i overensstemmelse hermed, idet bemærkes, at indtægtsrammerne for 2001 og 

2002 er foreløbige ligesom de er udmeldt betinget af opgørelsen af den fri egenka-

pital.  
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AD BETALING FOR RESERVEKAPACITET - LOVHJEMMEL ELFORSYNINGSLOVENS 
§ 27A, STK. 1, NR. 1 

51. De systemansvarlige virksomheder Eltra og Elkraft System har i 2001 indgået 

aftaler med henholdsvis elproduktionsvirksomheden Elsam og Energi E2 om i en 

overgangsperiode på 4 år at holde produktionskapacitet i beredskab. Baggrunden 

for aftalerne er, at elforsyningen i forbindelse med integrationen i den nordiske 

elmarkedsmodel har særlige behov for stabilisering. Markedsmæssigt kunne det 

imidlertid være økonomisk attraktivt for produktionsvirksomhederne at lukke dele 

af kapaciteten ned.  

 

52. Aftalerne sikrer, at den nødvendige forsyningskapacitet til systemets fysiske 

regulering er til stede. Endvidere sikrer aftalerne, at der i systemet er så megen 

driftsklar kapacitet til rådighed, at de systemansvarlige dels kan håndtere pludse-

ligt opståede havarier på produktionsanlæg og i transmissionsnettet, dels kan sikre 

dækningen af det forventede indenlandske forbrug. Endelig at den systemansvarli-

ge virksomhed kan bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser 

for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet.  

 

53. Aftalerne er en direkte følge af elforsyningslovens § 27a og § 31.  

54. Aftalen indebar for Eltras vedkommende, at selskabet i perioden 1. januar 

2000 til 30. juni 2004 betaler Elsam 2.996 mio. kr., hvoraf 1.920 mio. kr. dækker 

opretholdelse af en mindste produktionskapacitet i perioden 1. januar 2000 til 31. 

december 2003. For reservekapacitet betaler Eltra ifølge aftalen Elsam 120 mio. 

kr. for år 2000 og 236 mio. kr. årligt for perioden 1. januar 2001 til 30. juni 2004. 

Dertil kommer afregning af specialregulering, som skal sikre bedst mulige betin-

gelser for konkurrence på elmarkedet, svarende til ca. 10 mio. kr. pr. år. Endelig 

stiller Elsam en dynamisk reguleringsevne +/- 35 MW til rådighed i aftaleperio-

den. Denne ydelse betales med 29 mio. kr. årligt.  

 

55. Eltra anmodede om Energitilsynets godkendelse af, at den samlede betaling på 

i alt 1.920 mio. kr. til opretholdelse af en mindste produktionskapacitet i perioden 

2000-2003 blev indregnet i Eltras tariffer over en periode på 10 år. Den resterende 

del af betalingen - i alt 1.076 mio. kr. for systemtjenester og primærregulering 

gennem 4½ år - ønskedes godkendt til indregning i selskabets takster gennem afta-

lens løbetid.  

 

56. For Elkraft Systems vedkommende indebar aftalen, at selskabet i perioden 1. 

januar 2000 til den 31. december 2003 betaler Energi E2 i alt 2.440 mio. kr., hvor-

af 1.720 mio. kr. er betaling for mindstekapacitet. Dertil kommer en fast betaling 

på 180 mio. kr. pr. år i aftaleperioden til reservekapacitet til brug ved driftsforstyr-

relser. I aftalen indgår endvidere en variabel betaling selskaber (omtalt under 

punkt 45) for balancehåndtering, der skønsmæssigt vil beløbe sig til 15 mio. kr. 

årligt afhængig af præcisionen i de balanceansvarliges prognoser. Den variable 

betaling pålægges specifikt de balanceansvarlige selskaber.  

 

57. For Elkraft indgår under posten reservekapacitet ud over de 180 mio. kr. en 

fast betaling til Østkraft på 15 mio. kr.  

 

  



ENERGITILSYNET |  Side 13/34 

58. Energitilsynet har ved behandlingen af aftalerne over for de systemansvarlige 

fremhævet, at efter elforsyningslovens § 71, stk. 3 godkender Energitilsynet pris-

fastsættelsen for systemansvarlige virksomheder efter anmeldelse. Aftaler med 

prismæssige konsekvenser må således indgås under forbehold af Energitilsynets 

godkendelse.  

 

59. Aftalerne blev behandlet på Energitilsynets møde den 26. november 2001.  

 

60. Energitilsynet fandt, at aftalens udgifter til opretholdelse af en mindste produk-

tionskapacitet vedrørende år 2002 og 2003 således skal indregnes i tarifferne for 

de pågældende år, altså i samme takt som betalingerne forfalder.  

61. For at modvirke større prisudsving har Energitilsynet dog godkendt, at udgif-

terne vedrørende 2000 og 2001 betragtes som en opsamlet underdækning og ind-

regnes i nødvendigt omfang i tarifferne for 2004 og 2005.  

 

62. Energitilsynet har ikke haft grundlag for at foretage en selvstændig vurdering 

af størrelsen af den aftalte kapacitet med henblik på at sikre forsyningssikkerhe-

den, men har lagt de systemansvarliges vurdering til grund. Energitilsynet har 

heller ikke på tidspunktet fundet grund til at anfægte den samlede aftalte betaling 

for mindstekapaciteten m.v. Omkostningerne i forbindelse med aftalen er derfor 

nødvendige omkostninger i medfør af elforsyningslovens § 69, stk. 1 og kan som 

følge heraf indregnes i priserne, jf. § 71, stk. 1.  

 

63. Efterfølgende er der udarbejdet og vedtaget et forslag til ændring af elforsy-

ningsloven. Den nye lov (lov nr. 316 af 22. maj 2002 om ændring af lov om elfor-

syning og visse andre energilove), der trådte i kraft 1. juli 2002, fastlægger, at 

systemansvarets omkostninger til mindstekapaciteten skal indregnes i prisfastsæt-

telsen over en tiårig periode. Loven har således ændret Energitilsynets afgørelse 

fra 26. november 2001.  

 

64. I budgetterne for 2002 har de systemansvarlige indregnet omkostningerne over 

10 år, som nu foreskrevet i elforsyningsloven.  

 

65. Eltra har således i 2001 og 2002 indregnet 192 mio. kr. som betaling for mind-

ste produktionskapaciteten i PSO-tariffen, svarende til 1/10 af den samlede beta-

ling. Betalingerne for henholdsvis reservekapacitet samt dynamisk reguleringsev-

ne på 236 mio. kr. og 29 mio. kr. i 2002 er indregnet i tariffen for net- og system-

tjenester.  

 

66. Elkraft System har i indregnet 172 mio. kr. som betaling for mindste produkti-

onskapaciteten i PSO-puljen i 2001og 2002 i PSO-pulje 1, også svarende til 1/10 

af den samlede betaling. Til køb af reservekapacitet har Elkraft System i 2002 

indregnet 195 mio. kr. i net- og systemdriftspuljen. Endvidere er i denne pulje 

også indregnet 38 mio. kr. til køb af regulerkraft.  

 
AD FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPROJEKTER M.V. - LOVHJEMMEL EFTER EL-
FORSYNINGSLOVENS §§ 22, STK. 5 OG § 29. 

67. Eltras F&U-omkostninger under net- og systemtjenester i 2002 budgetteres til 

ca. 7 mio. kr.  
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68. Ifølge Eltra skal systemansvaret efter lovens § 28, stk. 3, nr. 1 sikre, at der 

udføres F&U-aktiviteter, som er nødvendige for en fremtidig miljøvenlig og ener-

gieffektiv transmission og distribution af el. Hertil er der i 2002 afsat 6 mio. kr., 

hvortil kommer Eltras egne F&U-aktiviteter vedr. systemtjenester på 1 mio. kr. i 

2002, der især går til projekter i forbindelse med indpasning af havmøller i syste-

met.  

 

69. Eltra oplyser endvidere, at oversigten indeholder de budgetterede omkostnin-

ger såvel som de realiserede for hvert af årene 2000-2002. For 2002 er regnskabs-

tallet til og med 2. august 2002. Omkostningerne i budgettet for 2002 svarer som 

nævnt til i alt ca. 7 mio. kr. i relation til net- og systemtariffen.  

70. Elkraft System budgetterer F&U-omkostninger i 2002 til ca. 10 mio. kr. inden-

for net/systemtariffen. Beløbet omkostningsføres i takt med, at det afholdes.  

 

71. F&U-omkostningerne er budgetteret til i alt 55 mio. kr. (41 plus 4 mio. kr. 

heraf er dog PSO-relateret og gennemgås senere særskilt nedenfor). Tilbage er 10 

mio. kr. som Elkraft har afsat som rammebeløb for 2002. Der er ved 1. halvår 

2002 igangsat tre projekter til i alt ca. 1,5 mio. kr. Det er ifølge Elkraft System 

selskabet som fastsætter, hvilke projekter, der igangsættes og indenfor hvilke om-

råder.  

 
AD KAPACITETSBEGRÆNSNING SKAGERRAK - LOVHJEMMEL ELFORSYNINGS-
LOVENS § 69, STK. 1 

72. I forbindelse med ophævelsen af Elsams og Statkraft/E.ON Energies særret-

tigheder (omtalt nedenstående under afskrivninger på immaterielle anlæg) skal 

Eltra betale 10,3 mio. kr. af kapacitetsomkostningerne på Skagerrak. Tidligere 

dækkede Eltra nettabet på Skagerrakforbindelsen, medens Statnett betalte alle 

kapacitets- samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Alle tre omkostningsar-

ter deles nu ligeligt.  

 
AD AFSKRIVNINGER PÅ IMMATERIELLE ANLÆG (ELTRA) - LOVHJEMMEL ELFOR-
SYNINGSLOVENS § 69, STK. 1 

73. Energitilsynet har modtaget henvendelser over enkeltbestemmelser i systeman-

svarets budgetter. Således er tilsynet blevet anmodet om at vurdere Eltras indreg-

ning af kompensationsbetalinger til Elsam og Statkraft/E.ON Energie i forbindelse 

med opgivelse af enerettighederne på Skagerrak-forbindelsen.  

 

74. Norgesaftalen blev indgået i slutningen af 1994 mellem Elsam og det norske 

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

de to selskaber.  

 

75. Den 25-årige aftale er led i et aftalekompleks, der omfatter transit af elektrici-

tet via de eksisterende overføringskabler mellem Danmark og Norge videre til 

Tyskland (transitaftalen), specifikke elleverancer fra Stattkraft til Elsam og elud-

veksling mellem parterne.  

 

76. Ifølge aftalen var Stattkraft 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.  

 

77. Statkraft og Elsam havde råderet over 600 MW til fast leverance af norsk 

vandkraft til Danmark samt ret kortsigtede udvekslinger af el i begge retninger.  
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78. Ifølge aftalen har ELSAM endvidere forudbetalt et fast beløb på i alt 3,7 mia. 

kr. inden for de første 2 år af aftalens løbetid, der dækker rådigheden over leveran-

cerne. Det forudbetalte beløb indregnedes i forbrugerelpriserne over en 6-årig 

periode startende i 1996. Herudover betales en energibetaling pr. leveret MWh.  

 

79. 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. 

Transitretten blev forudbetalt med 225 mio. DEM. til Elsam. Transitaftalen blev 

ved bodelingen mellem Elsam og Eltra i 1998 overført til Eltra. For denne forplig-

telse modtog Eltra samtidig 580 mio. kr. i forudbetaling, som skulle indtægtsføres 

over de næste 10 år.  

 

80. 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 erhvervet på Skagerrakforbin-

delsen.  

 

81. De eksisterende aftaler om direkte fysisk levering af elektricitet blev pr. 1. 

januar 2001 erstattet af finansielle aftaler, og hele overføringskapaciteten er stillet 

til rådighed for markedsaktørerne gennem Nord Pool. De nye finansielle kraftud-

vekslingsaftaler bygger på de økonomiske parametre, som indgik i de tidligere 

fysiske kraftudvekslingsaftaler. De nye finansielle aftaler er ikke anmeldelsesplig-

tige efter elforsyningslovens § 76, idet anmeldelsespligten efter denne bestemmel-

se kun påhviler kollektive elforsyningsvirksomheder. Elsam er som produktions-

virksomhed ikke omfattet af elforsyningslovens definition af kollektive elforsy-

ningsvirksomheder, jf. lovens § 5.  

 

82. Transitaftalen blev helt ophævet pr. 1. januar 2001.  

 

83. Forhandlingerne om ophævelse af disse særrettigheder har betydet, at Eltra 

skal betale Statkraft en delvis refusion af det beløb, som Statkraft/E.ON Energie 

havde forudbetalt for transitretten i 25 år. Eltra tilbagebetaler nu 160 mio. DEM 

som endelig refusion på det forudbetalte beløb. Eltra har i brev af 30. april 2001 

redegjort for tilbagebetalingerne.  

 

84. Ligeledes betaler Eltra til Elsam en kompensation for de indtægter fra salg af 

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

tighederne til 600 MW af forbindelsen. Begrænsninger på overføringskapaciteter-

ne 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 om-

rådepris, 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 involve-

re systemoperatører. Flaskehalsindtægterne er i 2002 budgetteret til 50 mio. kr.  
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85. Nettovirkningen af disse kompensationsbetalinger har Eltra opgjort til 216 

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

indregnes tariffen vedrørende net- og systemtjenester.  

 

86. Herudover afskriver Eltra på rettigheder til systemtjenester vedrørende energi-

udvekslingsaftaler med Norge og Sverige. Eltra betalte i 1998 300 mio. kr. for 

rettighederne, der afskrives med 50 mio. kr. om året.  
 
PRIORITERET PRODUKTION 

87. Den prioriterede produktion omfatter elektricitet produceret på vindmøller, 

private decentrale kraftvarmeværker, kraftvarmeværker ejet af distributionsvirk-

somheder og kraftvarmeværker ejet af elproduktionsvirksomheder. Beløbene for 

køb af prioriteret produktion har været stigende specielt som følge af udbygningen 

med vedvarende energianlæg.  

 

88. I PP tarifferne indgår jf. tabel 10 - som i net- og systemtariffen - en lang række 

omkostningsarter: køb af elektricitet (med underopdeling på køb af prioriteret 

produktion, køb på Nord Pool udglatning, salg på Nord Pool udglatning, køb på 

balancemarked, salg på balancemarked, Øst/Vestudligning, drift-, planlægning og 

administration, afskrivninger, forrentning af indskudskapital og finansielle om-

kostninger.  

TABEL 10: OMKOSTNINGSARTER BAG PP-TARIFFEN 

Beløb i 1000. kr. 
Budget 

2002 Eltra 

Budget 

2002 El-

kraft 

Budget 

2001 Eltra 

Elkraft 

juli 2001 

Køb af elektricitet 4.024.756 2.130.884 3.798.253 1.768.380 

a. køb af prioriteret pro-

duktion 
4.760.611 1.332.029 4.087.186 1.496.768 

b. køb på Nord pool ud-

glatning 
247.000 50.000 18.000  

c. salg på Nord Pool ud-

glatning 
-195.000 -60.000   

d. køb på balance-marked 159.000 0 54.000  

e. salg på balance-marked -98.000 -40.000   

Øst/Vest-udligning -848.855 848.855 -360.933 271.612 

Andre eksterne udgifter 0 8.000 60.000 39.100 

Drift, plan-lægning og 

administration 
20.387 15.398 20.999 14.542 

Afskrivninger 0 0 0 0 

Forrentning indskuds-

kapital 
 60  70 

Finansielle udgifter 15.886 3800 0 11.394 

Intern omkontering (Net- 

og system~ PP) 
    

Udgifter i alt PP 4.061.029 2.158.142 3.879.252 1.833.486 
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Beløb i 1000. kr. 
Elkraft 

jan 2001 

Budget 

2000 Eltra 

Elkraft 

2000 
 

Køb af elektricitet 1.235.563 3.385.528 1.230.857  

a. køb af prioriteret pro-

duktion 
1.235.563 3.331.528 1.230.857  

b. køb på Nord pool ud-

glatning 
    

c. salg på Nord Pool ud-

glatning 
    

d. køb på balance-marked  54.000   

e. salg på balance-marked     

Øst/Vest-udligning     

Andre eksterne udgifter 39.100 138.400 50.920  

Drift, plan-lægning og 

administration 
14.542 11.110 45.000  

Afskrivninger 0 0 750  

Forrentning indskuds-

kapital 
    

Finansielle udgifter 8000 -2.500 -1500  

Intern omkontering (Net- 

og system~ PP) 
  -41.900  

Udgifter i alt PP 1.297.205 3.532.538 1.284.127  

 
AD KØB AF PRIORITERET PRODUKTION - LOVHJEMMEL ELFORSYNINGSLOVENS § 
57, STK. 1, NR. 1-3 

89. Systemansvaret er forpligtet til at købe den prioriterede elektricitet til lovgiv-

ningsmæssigt fastsatte priser.  

 

90. Elektricitet fra vindmøller købes til ikke tidsdifferentierede priser. Til købspri-

serne tillægges et lovgivningsmæssigt fastsat pristillæg. Købspriserne og tillægge-

ne varierer efter møllens alder og størrelse.  

 

91. De decentrale værker afregnes i henhold til bekendtgørelse med en tidsdiffe-

rentieret pris, der indekseres med nettoprisindekset og kulprisudviklingen. Bag-

grunden for tidsdifferentieringen var et ønske om at kunne styre elproduktionen fra 

de decentrale værker hen på tidspunkter, hvor elforsyningen havde størst fornøjel-

se af energien. Da der var relativt få anlæg faldt disse tidspunkter sammen med de 

tidspunkter, hvor forbrugerne betalte høj- og spidstarif, og tariffen for de decentra-

le værker blev derfor fastlagt ud fra samme model, som forbrugstarifferne. Senere 

er antallet af decentrale værker steget til nu at udgøre 1400 MW, og der blev be-

hov for en mere nøjagtig styring af produktionen. Anlæggene blev så inddelt i 

grupper, der havde spids- og højlast på forskellige tider af dagen.  

 

AD UDGLATNING NORD POOL OG KØB PÅ BALANCEMARKED - LOVHJEMMEL 

ELFORSYNINGSLOVENS §§ 56 OG 57, STK. 1, NR. 1-3 

92. Som i net- og systemdriftpuljen indgår i PP puljen køb og salg af balancekraft.  
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93. Elkraft system har hertil anført, at Elkraft System "køber hele den prioriterede 

produktion i Østdanmark inklusiv Bornholm. PP-puljen er en aktør i elmarkedet på 

lige fod med andre aktører, der køber og sælger energi. PP-puljens køb og salg er 

styret af den udmeldte % for prioriteret produktion (for 2002 p.t. 30,5%). Denne 

procent svinger hen over årets måneder, da produktionen svinger pga. vinden og 

behovet for varmeproduktion. For at sikre overensstemmelse med den udmeldte 

PP % (det der sælges til samtlige forbrugere) er der behov for at tilpasse den prio-

riterede produktion, der sker ved at købe eller sælge energi på Nord Pool. Denne 

tilpasning sker 12 timer forud for driftsdøgnet på baggrund af prognoser for vind 

og temperaturer. Den nødvendige tilpasning købes/sælges på Nord Pool til mar-

kedspriser. Når driftsdøgnet er gået afregnes PP-puljen af Elkraft Systems system-

tjeneste i lighed med de øvrige aktører. Den oplyste indtægt på 40 mio. DKK i 

note O.22 er udtryk for at der sælges energi til Elkraft Systems balancetjeneste. 

Denne positive ubalance kunne være solgt på Nord Pool i stedet for og dermed 

mindsket køb af tilpasning af PP og øget salg af tilpasning af PP på Nord Pool. Da 

der kun er en lille forskel mellem Elkraft Systems balancetjenestes købspris for 

positiv ubalance og Nord Pools spotpris har det kun marginal økonomisk betyd-

ning".  

 

94. Eltra har oplyst, at salget til forbrugerne sker som en fast månedlig procentdel 

af forbruget. Hver måned udmelder Eltra, hvor stor en andel af forbruget, der skal 

dækkes af prioriteret produktion i hver af de kommende måneder. Eltra er herefter 

forpligtet til at levere denne del af områdeforbruget i hver time i hver af måneder-

ne. Eltra har rollen som balanceansvarlig for den prioriterede produktion og skal 

derfor aftage den prioriterede produktion og afsætte den igen. Dagen før drifts-

døgnet skal Eltra derfor på lige fod med andre balanceansvarlige indmelde planer 

for den forventede prioriterede produktion.  

 
AD ØST/VESTUDLIGNING - LOVHJEMMEL ELFORSYNINGSLOVENS § 8A, STK. 1 

95. Øst/vestudligningens oprindelse er ellovreformen, der omlagde pristillæg til 

vindmøller til opkrævning hos elforbrugerne mod tidligere skattefinansieret. Som 

følge af at 80% af vindmøllestrømmen produceres i Eltraområdet, ville elforbru-

gerne i dette område skulle betale for udbygningen med vindmøller, hvis der ikke 

blev foretaget en udligning af omkostningerne. Øst-/Vestudligningen af omkost-

ningerne til den prioriterede produktion indgår med 849 mio. kr. Beløbet sammen-

sætter sig af Elkraft System køb på Nord Pool af 1429 GWh til en budgetteret 

omkostning på 240 mio. kr. Betaling til Eltra for omkostninger ekskl. pristillæg 

ved VE produktion budgetteret til 259 mio. kr. og godtgørelse for almindelige 

pristillæg på 350 mio. kr. Øst/vest udligningen er reguleret af bekendtgørelse nr. 

1183 af 15. december 2000 om udligning af prioriteret elektricitet produceret på 

vedvarende energianlæg  
 
PSO 

96. I PSO-tariffen indgår følgende omkostningsarter: Særlige pristillæg, 

Øst/Vestudligning af særlige pristillæg, nettilslutning af vindmøller og decentrale 

værker, brændselsberedskabslagre, forskning og udvikling vedr. miljøvenlig el-

produktionsteknologi mv., miljøundersøgelse havmøller, Elektricitetsrådet, Drift- 

planlægning og administration, Afskrivninger (mindstekapacitet), forrentning ind-

skudskapital, finansielle udgifter.  
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TABEL 11: OMKOSTNINGSARTER BAG PSO-TARIFFEN 

 

Budget 

2002  

Eltra 

Budget 

2002  

Elkraft 

Budget 

2001  

Eltra 

Elkraft 

juli 2001 

Særlige pristillæg 278.030 315.570 400.458 132.874 

Øst/Vest-udligning af særlige 

pristillæg 
60.990 -60.990   

Nettilslutning af vindmøller og 

decentrale anlæg 
68.900 8.600  20.990 

Brændsels-beredskabs-lagre 15.000 62.000 14.483 50.000 

Forskning og udvikling 

vedr.miljøvenlig elprodukti-

ons-teknologi mv. 

59.000 45.000 84.156 49.250 

Miljøundersøgelse havmøller 15.000 19.000   

Elektricitetsrådet 26.200 21.500 41.716 19.000 

Energitilsynet     

Drift, planlægning og adm. 6.078 8.199 6.574 7.771 

Afskrivninger (mindste-

produktionskapacitet) 
192.000 172.000 192.000 172.000 

Forrentning indskudskapital  120  70 

Finansielle udgifter 25.141 51.050 33.837 34.436 

Udgifter PSO i alt 746.339 642.049 773.224 486.391 

 

 
Elkraft 

jan 2001 

Budget 

2000 Eltra 

Elkraft 

2000 
 

Særlige pristillæg 300.000    

Øst/Vest-udligning af særlige 

pristillæg 
    

Nettilslutning af vindmøller og 

decentrale anlæg 
20.990  19.348  

Brændsels-beredskabs-lagre 26.135 16.700 0  

Forskning og udvikling vedr. 

miljøvenlige elproduktions-

teknologi mv. 

45.616 68.524 38.165  

Miljøundersøgelse havmøller     

Elektricitetsrådet 19.000 31.500 0  

Energitilsynet 10.250    

Drift, planlægning og adm. 7771 5.571 0  

Afskrivninger (mindste-

produktions-kapacitet) 
172.000 0 1600  

Forrentning indskudskapital     

Finansielle udgifter 42.250 10.000   

Udgifter PSO i alt 644.012 132.295 59.113  
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AD SÆRLIGE PRISTILLÆG - LOVHJEMMEL ELFORSYNINGSLOVENS § 59A 

97. De særlige pristillæg vedrører elproduktion på kraftværksejede VE-anlæg - 

biomasse og elværksejede vindmøller. Lovgivningen (elforsyningslovens § 59a ) 

trådte kraft 1. august 2001. At de budgetterede beløb er betydeligt større i 2001 

end i 2002 skyldes såvel dette som, at produktion elværksejede decentrale kraft-

varmeværker gasfyrede anlæg ikke som det blev budgetteret oppebærer de særlige 

PSO pristillæg til, men produktionen på disse er prioriteret og afregnes som priori-

teret produktion.  

 
AD ØST-VESTUDLIGNING AF SÆRLIGE PRISTILLÆG - LOVHJEMMEL ELFORSY-
NINGSLOVENS § 59A, STK. 12 

98. Omkostningerne til pristillæg til kraftværkernes VE produktion skal jf. elfor-

syningslovens § 59a, stk. 12, udlignes mellem Øst- og Vestdanmark. Eltra betaler 

herved 61 mio. kr. til Elkraft.  

 
AD NETTILSLUTNING AF VINDMØLLER OG DECENTRALE VÆRKER - LOVHJEMMEL 
ELFORSYNINGSLOVENS §§ 67 OG 68 

99. De systemansvarlige refunderer netselskaberne deres udgifter ved nettilslut-

ning af vindmøller og decentrale værker.  
 
AD BRÆNDSELSBEREDSKABSLAGRE - LOVHJEMMEL ELFORSYNINGSLOVENS § 
30 

100. Af hensyn til forsyningssikkerheden skal de centrale kraftværker have et 

brændselslager på minimum 1,5 TJ pr. forbrugt GWh. Kraftværkernes omkostnin-

ger til de lovpligtige lagre dækkes af de systemansvarlige. Fra og med 2000 er 

ansvaret for brændselslagrene overdraget til de systemansvarlige.  

 
AD FORSKNINGS- OG UDVIKLING (PSO) LOVHJEMMEL ELFORSYNINGSLOVENS 
§29 OG § 22, STK. 5 

101. Eltra budgetter F&U-omkostninger under PSO i 2002 til ca. 59 mio. kr.  

 

102. Eltra oplyser, at de 59 mio. kr. vedrører de forsknings- og udviklingsprojek-

ter, som Eltra støtter efter elforsyningslovens § 9, stk. 1, nr. 1. Disse projekter 

godkendes særskilt af Energistyrelsen hvert år efter indstilling fra Eltra. Eltra fore-

står udbuddet og er teknisk og økonomisk ansvarlig overfor Energistyrelsen for 

projekterne.  

 

103. Eltra har i øvrigt for årene 2001 og 2002 udarbejdet udførlige rapporter (ej 

vedlagt), der viser Eltras planer for PSO-finansieret F&U. Disse planrapporter 

indeholder en statusoversigt og beskrivelse af tidl. godkendte igangværende F&U-

projekter, projekter til godkendelse samt afsluttede projekter samt en gennemgang 

af de enkelte projekters tekniske og økonomiske fremdrift.  

 

104. Endvidere har Eltra oplyst, at budgetteringen af F&U-projekterne sker ved, at 

hele årets ramme budgetteres og indregnes i tarifferne. Ikke-forbrugte midler fra 

rammen opgøres ved årsafslutningen.  

 

105. Elkraft System budgetterer F&U-omkostninger under PSO i 2002 for ca. 45 

mio. kr.  
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106. Elkraft oplyser, at 41 mio.kr. heraf går til støtte til projekter vedr. F&U i mil-

jøvenlig elproduktionsteknologi. PSO-F&U-program 2002 forelægges til godken-

delse på bestyrelsesmødet i december, hvorefter det fremsendes til Energistyrel-

sens godkendelse. Godkendelsen af rammen på 41 mio. kr. er foretaget. Der er for 

F&U-projekternes vedkommende hos Elkraft System tale om henholdsvis områ-

derne biomasse og affald, vindkraft samt kraftvarme og anvendelse af naturgas.  

 

107. Projektomkostningerne omkostningsføres i det år, hvor tilsagnet om støtte til 

F&U gives. Elkraft System forsker ikke selv og selskabets køb af forskning sker 

på ordre til underleverandører. Når en ordre er afgivet, er det at betragte som en 

omkostning i det indeværende regnskabsår.  

 

108. De godkendte midler er GWh-fordelt med Eltra udfra en samlet ramme hos 

Energistyrelsen på 100 mio. kr.  

109. De enkelte projekter bliver endelig godkendt af Energistyrelsen gennem en 

løbende dialog.  

 

110. Endvidere henviser Elkraft system til bekendtgørelse om netvirksomhedernes 

F&U-aktiviteter vedrørende effektiv energianvendelse, hvorefter de systemansvar-

lige selskaber skal dække netselskabernes omkostninger forbundet hermed. Der er 

afsat et rammebeløb på 4 mio. kr. hertil hos Elkraft til godtgørelse af netselskaber-

nes F&U i effektiv energianvendelse. Det er Energistyrelsen, der har ansvaret for 

den overordnede godkendelse af projekterne. Omkostningerne indgår i PSO-

puljen, som skal sikre, at alle forbrugere kommer til at betale for netvirksomhe-

dernes F&U-aktiviteter.  

 
AD AFSKRIVNINGER (MINDSTE PRODUKTIONSKAPACITET) - LOVHJEMMEL EL-
FORSYNINGSLOVENS § 27 A, STK. 1, NR. 2 

111. Indregningen af beløbene i PSO-omkostninger bygger på aftaler med Elsam 

(Eltra) og E 2 (Elkraft System). Aftalerne blev behandlet på Energitilsynets møde 

26. november 2001.  

 

112. Betalingerne til kraftværksselskaberne foretages over 4 år, men indregnes 

som omkostning i prisfastsættelsen over 10 år. Det er lovgivningsmæssigt fastsat, 

hvordan mindstekapaciteten skal indgå i prisfastsættelsen. Det er på nuværende 

tidspunkt ikke ganske klart hvordan selskaberne vil håndtere transkationerne regn-

skabsmæssigt. Betalingerne til kraftværkerne er både i Eltras og Elkraft Systems 

regnskab for 2001 således optaget som en periodeafgrænsningspost i balancen i 

regnskaberne anført under periodeafgrænsningsposter. Elkraft System har aktive-

ret 1,720 mia. kr., der afskrives og indregnes i priserne over 10 år over 10 år fra og 

med 2001. Eltra har i regnskab 2000 aktiveret 288 mio. kr. pr. 31. 12. 2000 og i 

regnskab 2001 576.mio kr. I Eltras budget for 2002 er det akkumulerede beløb på 

864 mio. kr. imidlertid opført som et immaterielt anlægsaktiv.  
 
PÅVIRKELIGE OMKOSTNINGER 

113. De omkostninger Eltra og Elkraft system kan påvirke udgør 1,2 mia. kr. eller 

ca. 12% af de samlede omkostninger på 9,8 mia. kr. i 2002, jf. tabel 12. I tabellen 

er anført de omkostningsarter, hvis størrelse de systemansvarlige selv har indfly-

delse på. Til afskrivninger under PSO skal bemærkes, at disse vedrører omkost-

ninger til mindstekapacitet og indregnes i henhold til lov 316 af 22. maj 2002 om 

ændring af lov om elforsyning og visse andre energilove.   
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TABEL 12. PÅVIRKELIGE OMKOSTNINGER 1) 

 -40.000  

Drift, planlægning og administration 20.387 15.398 

Finansielle udgifter 15.886 3.800 

Påvirkelige omkostninger PP i alt 149.273 -30.802 

PSO   

Udgifter PSO i alt 746.339 642.049 

brændselsberedskabslagre 15.000 62.000 

Drift, planlægning og administration 6.078 8.199 

Afskrivninger 192.000 172.000 

Forrentning indskudskapital  120 

Finansielle udgifter 25.141 51.050 

Påvirkelige udgifter PSO i alt 238.219 293.369 

   

Påvirkelige udgifter systemansvar i alt 739.828 435.020 

Udgifter systemansvar i alt 5.955.466 3.816.465 

 

1) I tabellen er anført totalomkostningerne, der er indregnet i de tre tariftyper samt 

de påvirkelige omkostninger inden for hver tarif opdelt på omkostningsarter.  

114. De øvrige omkostninger og størrelsen heraf er lovgivningsmæssigt fastlagt. 

Beløbene er udregnet som nettobeløb, idet køb og salg af elektricitet indgår med 

nettobeløbet.  

 
BEGRUNDELSE - LOVGRUNDLAGET OG BETYDNINGEN AF TILSY-
NETS GODKENDELSE 
115. De systemansvarliges prisfastsættelse skal efter anmeldelse godkendes af 

Energitilsynet, jf. elforsyningslovens 71, stk. 3. Denne godkendelse kan ledsages 

af vilkår.  

 

116. De systemansvarlige virksomheder kan i priserne indregne nødvendige om-

kostninger som nævnt i elforsyningslovens § 69, stk. 1, jf. lovens § 71, stk. 1. Ved 

nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud 

fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift.  

 

117. Herudover gælder, at prisfastsættelsen efter elforsyningslovens § 73 skal ske 

efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke om-

kostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.  

118. Energitilsynet har ikke tidligere behandlet de systemansvarliges prisfastsæt-

telse, og i forbindelse med den første godkendelse er der derfor brug for at afklare 

rækkevidden af bestemmelsen i § 71, stk. 3. Som udgangspunkt skal ved godken-

delsen foretages en gennemgang og vurdering af de omkostninger, som de system-

ansvarlige indregner i prisfastsættelsen og dermed tarifferne. Denne gennemgang 

og vurdering skal sammenholdes med de opgaver og forpligtelser, som de system-

ansvarlige er pålagt i medfør af bestemmelserne i elforsyningsloven samt den nye 

bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af transmissions-

nettet. Endvidere skal vurderes rimeligheden af de omkostningsfordelinger samt 

fordelingsnøgler, der anvendes i forbindelse med tariferingen.  
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119. Godkendelsen vedrører prisfastsættelsen for en fremtidig periode og må der-

for nødvendigvis bygge på de systemansvarliges budgetter.  

 

120. Godkendelsen forudsætter at budgettet er udtryk for nødvendige omkostnin-

ger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik 

på at opretholde en effektiv drift. Tilsynet har ikke på nuværende tidspunkt grund-

lag for at foretage en egentlig vurdering heraf. Der pågår på nordisk plan et analy-

searbejde med henblik på at fastlægge en metode til at benchmarke de systeman-

svarliges effektivitet, og på grundlag heraf vil der forhåbentlig ved fremtidige 

godkendelser foreligge et mere solidt grundlag for en effektivitetsvurdering. Dette 

bør tilkendegives over for de systemansvarlige.  

 

121. Godkendelsen gælder i princippet for et helt år, men vil naturligvis kunne 

tages op til fornyet behandling, såfremt der sker væsentlige ændringer i grundlaget 

for den oprindelige godkendelse. Det må bero på en konkret vurdering i det enkel-

te tilfælde om der skal ske en ændring i tariferingen i løbet af året eller om ændre-

de forudsætninger alene skal give sig udslag i en over- eller underdækning ved 

årets slutning. Begge systemansvarlige har i perioden 2000-2001 anmeldt tarifæn-

dringer i årets løb.  

 

122. Godkendelse af prisfastsættelsen for de systemansvarlige indebærer samlet en 

overordnet godkendelse af fordelingen af omkostningsarter, størrelsen heraf samt 

de fordelingsnøgler, der anvendes på de enkelte tariftyper. Godkendelsen sker ud 

fra det foreliggende anmeldte budgetmateriale sammenholdt med de opgaver og 

forpligtelser, der følger af elforsyningsloven og systemansvarsbekendtgørelsen.  

 

123. De godkendte omkostninger m.v. skal udmøntes i de enkelte tariffer. Energi-

tilsynet vil dog ikke - uanset om prisfastsættelsen er godkendt efter elforsynings-

lovens § 71, stk. 3 - være afskåret fra efterfølgende at træffe beslutninger i medfør 

af § 77, f.eks. i form af pålæg om ændring af tarifferne, enten på eget initiativ eller 

grundlag af klager, jfr. § 80, i hvis der viser sig elementer i tariferingen, der synes 

at være i strid med bestemmelserne i elforsyningsloven, især lovens § 73. I modsat 

fald synes bestemmelsen i § 80 at blive uden indhold i relation til de systeman-

svarlige virksomheder  
 
ENERGITILSYNETS TIDLIGERE BEHANDLING AF ENKELTSAGER VEDR. DE SY-
STEMANSVARLIGES PRISFASTSÆTTELSE  

ALLEREDE BEHANDLEDE SAGER 

124. Energitilsynet har på nuværende tidspunkt fået forelagt en række enkeltsager 

vedrørende de systemansvarliges prisfastsættelse. Der er heri taget stilling til de-

lelementer i tariferingen, ligesom der er taget stilling til størrelsen af de indreg-

ningsberettigede omkostninger. På nuværende tidspunkt er der nogle enkeltsager 

som afventer stillingtagen til systemansvarets tariffer.  
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DALUM PAPIR A/S 

125. På mødet den 20. november 2000 behandlede tilsynet en sag, hvor Dalum 

Papir A/S havde klaget over Eltras afregning af prioriteret produktion. Dalum 

Papir A/S mente, at Eltras gældende priser for køb og salg af prioriteret produktion 

var urimelige, idet differencen mellem købs- og salgsprisen ikke var den samme i 

lav-, høj- og spidslastperioderne. Dalum Papir A/S ramtes af dette forhold, idet 

virksomheden sammenlignet med de øvrige forbrugere i samfundet har en for-

holdsvis stor andel af sit elforbrug i lavlastperioden, hvor forskellen mellem købs- 

og salgsprisen er størst. Dalum Papir A/S mente derfor, at virksomheden bidrog 

mere end de andre elforbrugere til den prioriterede produktion. Dalum Papir A/S 

var af den opfattelse, at forskellen mellem køb- og salgsprisen burde være den 

samme uanset tidspunktet for forbruget på samme vis som andelen af pligtig køb 

af prioriteret el var ens uanset tidspunktet for elforbruget.  

 

126. Energitilsynet vedtog i mødet at meddele Eltra og Dalum Papir A/S, at tilsy-

net på daværende tidspunkt ikke havde godkendt de anmeldte salgspriser. Tilsynet 

ville kunne tage endelig stilling til priserne, umiddelbart efter at bekendtgørelsen 

om systemansvarlig virksomhed m.v. er trådt i kraft, og vil i den forbindelse også 

tage stilling til den af Dalum Papir rejste problemstilling vedrørende prisforskelle-

ne mellem købs- og salgsprisen i de forskellige lastperioder, herunder de anvendte 

tariferingsmetoders rimelighed.  

 
BASF HEALTH AND NUTRITION 

127. På mødet den 26. marts 2001 behandledes en klage fra BASF Health & 

Nutrion om betaling af PSO- og nettarif af egenproduktionen. Her blev der taget 

stilling til delelementer i PSO-tariferingen.  

 

128. BASF producerer sit eget strømforbrug, og virksomheden klagede over, at 

energiselskabet NRGi opkrævede PSO-tarif og nettarif for virksomhedens egen-

produktion af el.  

 

129. Nettarifferne opkræves af elforsyningsselskaberne til dækning af de omkost-

ninger, der er forbundet med elforbrugernes løbende brug af det kollektive elfor-

syningsnet.  

 

130. Energitilsynet fandt, at elektricitet produceret på biomasse og gasfyrede an-

læg ikke skulle indregnes i PSO-tariffen, men i tariffen for prioriteret elektricitet. 

Endvidere skulle omkostningerne ved Energitilsynets og Energistyrelsens virk-

somhed indregnes i systemtariffen, medens det fandtes rimeligt forbrugernes beta-

ling til Elektricitetsrådets arbejde blev opkrævet over PSO-tariffen.  

131. Energitilsynet var enig med BASF i, at virksomheden ikke skal betale nettarif 

for den el, virksomheden selv producerer og forbruger, fordi denne ikke belaster 

det kollektive elforsyningsnet.  

 

132. Endelig fandt Energitilsynet, at BASF skal betale de offentlige forpligtelser 

fastsat i elforsyningsloven - den såkaldte PSO-tarif - af virksomhedens samlede 

elforbrug.  
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133. BASF havde i en anden klage, der også blev behandlet på mødet, fremført, at 

der blev opkrævet betaling for prioriteret elektricitet af egenproduktionen. Her 

vedrørte klagen også den pris, der skulle betales for at være fri for aftageforpligtel-

sen for den prioriterede el (dvs. el fra miljøvenlige produktionsanlæg som vind-

møller og naturgasbaserede decentrale kraftvarmeanlæg).  

 

134. I den anden klage afviste tilsynet klagen fra BASF over, at virksomheden 

betalte for meget for den prioriterede el, idet alle forbrugere er forpligtet til at afta-

ge en andel af den samlede miljøvenlige produktion. Endelig fandt tilsynet, at 

frikøbsprisen var fastsat således, at frigørelsen ikke medførte meromkostninger 

eller på anden måde var urimelig over for de øvrige forbrugere.  

 
BETALING FOR MINDSTEKAPACITET 

135. På mødet den 26. november 2001 blev der taget stilling til over hvilket åre-

mål indregningen af omkostningerne ved opretholdelse af forsyningssikkerheden 

skulle finde sted. Denne sag vedrører såvel Eltra som Elkraft System og er beskre-

vet under pkt. 110 -111.  

 
ADMINISTRATION AF UDLIGNINGSBETALINGER VEDR. NETTILSLUTNING AF MILJØ-
VENLIGE ANLÆG 

136. På mødet den 19. marts 2002 tog Energitilsynet i sagen ELFOR - Eltras over-

tagelse af udligningsbetalinger vedrørende nettilslutning af miljøvenlige anlæg 

stilling til metoden til fordeling af omkostninger omfattet af elforsyningslovens § 

9, stk. 1, nr. 2.  

 

137. Energitilsynet havde efter omstændighederne ikke her indvendinger imod den 

mellem ELFOR og Eltra i perioden frem til 2002 aftalte deling af administrationen 

af § 9, stk. 1, fordi der på ikrafttrædelsestidspunktet for elforsyningsloven kunne 

være berettiget usikkerhed om rækkevidden af § 28, stk. 1, og fordi Eltra nu over-

tog den omkostningsfordeling, som ELFOR hidtil havde varetaget efter elforsy-

ningslovens § 9, stk. 1, nr. 2, vedrørende lovens §§ 67 og 68, men at den system-

ansvarlige virksomhed også i denne periode havde haft det overordnede ansvar for 

den foretagne omkostningsfordeling.  

 

138. Endvidere fandt Energitilsynet den af ELFOR anvendte metode til fordeling 

af omkostninger omfattet af § 9, stk. 1, nr. 2, i strid med loven, jf. § 77, stk. 1.  

 

139. Endelig fandt Energitilsynet i henhold til elforsyningslovens § 9, stk.1, sam-

menholdt med § 24, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 231 om adgang til elforsyningsnet-

tet m.v., at Eltra skulle foretage en ny beregning af de omkostningsfordelinger som 

ELFOR tidligere havde foretaget, og indregne resultatet af den nye beregning i 

PSO-tariffen.  
ETABLERING AF ILANDFØRINGSANLÆG VEDR. HAVVINDMØLLER 

140. På mødet den 27. maj 2002 tog Energitilsynet stilling til Elkraft Systems afta-

le med SEAS Transmission A/S om etablering af et ilandføringsanlæg fra Rødsand 

Havvindmøllepark. SEAS stod for opførelsen af det pågældende anlæg. Som beta-

ling for rådighedsstillelsen afholdt Elkraft System alle de omkostninger, som for 

SEAS-Transmission A/S var forbundet med at etablere anlægget samt løbende 

omkostninger ved anlæggets drift og vedligeholdelse. Betalingen af etablerings-

omkostningerne blev afregnet løbende således, at SEAS-Transmission A/S fik 
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godtgjort etableringsomkostninger i takt med at selskabet afholdt de pågældende 

omkostninger.  

 

141. Sammen med anmeldelsen havde Elkraft System a.m.b.a. anmodet om, at 

etableringsomkostningerne blev indregnet i selskabets tariffer over en periode på 5 

år. Energitilsynet fandt, at der i selskabets 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 fandt tilsynet, 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 pågældende anlæg, jf. § 24 i bekendtgørelse nr. 944 af 

29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og 

transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder. Dette 

indebar, at selskabet kan indregne omkostningerne til ilandføringsanlægget med 

lige store beløb over en periode på 40 år regnet fra den første måned efter anlæg-

gets idriftsættelse. Såfremt selskabet overfor Energitilsynet kan godtgøre, at an-

lægget har en levetid, som er kortere end 40 år, kan omkostningerne dog indregnes 

over den faktiske levetid.  

 

142. Endvidere fandt Energitilsynet den mellem selskabet og SEAS-Transmission 

A/S aftalte betalingsordning er i strid med bestemmelserne, om at der i systeman-

svarets priser alene må indregnes nødvendige omkostninger - jf. elforsyningslo-

vens § 71, stk. 1 jf. § 69, stk. 1.- idet Elkraft System afholder omkostninger for en 

periode, hvor anlæggets kapacitet ikke står til rådighed for selskabet.  

 

143. Sagen har herefter været genstand for en brevveksling med Elkraft System og 

for drøftelser mellem formanden og dels Elkraft System, dels Energistyrelsen om 

forståelsen af de forskellige bestemmelser af betydning for sagen. Formanden har 

herefter i henhold til § 2, stk. 3 i Energitilsynets forretningsorden meddelt Elkraft 

System, at selskabet kan indregne omkostningerne til ilandføringsanlægget med 

lige store beløb over en periode på 20 år regnet fra den første måned efter anlæg-

gets idriftsættelse.  

 

144. Ved denne afgørelse blev der lagt vægt på det af Elkraft System anførte ved-

rørende den faktiske levetid for havvindmølleparken og på oplysningerne vedrø-

rende ilandføringsanlæggets anvendelsesmuligheder  

 

145. For så vidt angår spørgsmålet om betalingsaftalen mellem Elkraft System og 

SEAS Transmission er der i drøftelserne fremkommet en række nye oplysninger, 

som fører til at sagen genoptages.  

 
UDESTÅENDE ENKELTSAGER 

146. På nuværende tidspunkt en række enkeltsager, der afventer stillingtagen til 

systemansvarets prisfastsættelse. Det drejer sig bl.a. om følgende sager:  

 

147. Eltra - spørgsmål fra Dalum Papir A/S om tilbagebetaling af PSO-

omkostninger. Sagen vedrører indregningen af over/underdækninger og spørgsmå-

let om overdækning i et regnskabsår kan kræves tilbagebetalt. Eltra har indregnet 

overdækningen over 2½ år. Dalum Papir A/S kræver tilbagebetaling.  
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148. Eltra - klage fra Dalum Papir A/S over Eltras budget 2002 for PSO-

omkostninger. Sagen omhandler indregning af omkostninger til nettilslutning af 

havmøller, miljøundersøgelser vedrørende havmøller og nettilslutning af vindmøl-

ler og decentrale anlæg. Dalum Papir A/S finder, at omkostninger vedrørende hav-

vindmøller skal indgå i nettariffen, omkostninger til miljøundersøgelser først kan 

opkræves, når retningslinjer er fastsat af ministeren. Endelig finder Dalum Papir 

A/S, at netvirksomhederne skal afholde omkostningerne til nettilslutning af vind-

møller og decentrale kraftvarmeanlæg. Eltra har efterfølgende bl.a. henvist til, at 

Energistyrelsen har henledt Eltras opmærksomhed på, at § 28, stk. 3, nr. 11 pålæg-

ger den systemansvarlige virksomhed at opgøre og gennemføre den nødvendige 

afregning og opkræve betalinger til varetagelse af de offentlige forpligtelser, jf. 

elforsyningslovens § 9. Da de offentlige forpligtelser i § 9 omfatter alle fire punk-

ter i § 9, stk. 1, er det Eltras vurdering, at Eltra skal refundere netvirksomhedernes 

og transmissionsvirksomhedernes omkostninger i henhold til § 9, stk. 1, nr. 2 og 4.  

 

149. Klage fra Dalum Papir A/S over Eltras afregning af prioriteret elektricitet. 

Klagen vedrører tidstariferingen for 2001, hvor Dalum Papir finder, at omkostnin-

gerne ikke bliver fordelt forholdsmæssigt på lavlast, højlast og spidslast.  

 
VURDERING AF PRISFASTSÆTTELSEN 

150. Som anført omhandler godkendelse af prisfastsættelsen  

1. fordelingen på omkostningsarter.  

2. beløbene, der indgår i de enkelte omkostningsarter.  

3. omkostningsarternes fordeling på tariffer.  

Fordeling på omkostningsarter  

 

151. Fra og med 2002 har de systemansvarlige indsendt budgetmateriale, der er 

specificeret på lovhjemmelen for opgaven og lovhjemmelen for dækning af om-

kostningen, jf. tabel 13.  
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TABEL 13: OPGAVE OG HJEMMEL IFØLGE SYSTEMANSVARETS ANMELDELSER 

 Lovhjemmel for opgaven 
Lovhjemmel for dæk-

ning af omkostning 

Modkøb/specialregulering 

m.m. 
§ 31 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 

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

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

Nettab § 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 

Brug af 400 kV-nettet og 

udlandsforbindelser 
§ 21, stk. 4 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 

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

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

Energitilsynet og Energi-

styrelsens tilsyn 

§ 51, stk. 2 og 3 samt § 

78, stk. 6 og 7 
§ 9, stk. 2 

Særlige pristillæg § 59a § 59a, stk. 12 

Øst-vest udligning af 

særlige pristillæg 
§ 59a, stk. 12 § 59a, stk. 12 

Mindste produktionskapa-

citet 
§ 27a, stk. 1, nr. 2 § 9, stk. 1, nr. 1 

Brændselsberedskabslagre § 30 § 9, stk. 1, nr. 1 

F&U-projekter vedr. 

transmission 
§ 28, stk. 3, nr. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 

F&U-projekter vedr. 

miljøvenlig elproduktions-

teknologi 

§ 29 § 9, stk. 1, nr. 1 

F&U i effektiv energian-

vendelse 
§ 22 stk. 5 § 9, stk. 1, nr. 1 

Miljøundersøgelser i for-

bindelse med havmølle-

parker 

§ 17 stk. 6 § 9, stk. 1, nr. 1 

Nettilslutning af vindmøl-

ler og decentrale kraft-

varmeværker 

§ 67 og § 68 § 9, stk. 1 nr. 2 og 4 

Elektricitetsrådet 
§ 25, stk. 1 

i stærkstrømsloven 

§ 25 stk. 2 

i stærkstrømsloven 

Køb af prioriteret elpro-

duktion 

§ 57, stk. 1, nr. 1-3 - for-

deling efter § 28 stk. 3, nr. 

4 

§ 9, stk. 1, nr. 1 

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

Køb på Nord Pool for til-

pasning/udglatning af PP 
§ 56 og § 28 stk. 3, nr. 4 § 9, stk. 1, nr. 1 

Køb på balancemarkedet, 

PP 
§ 56 § 9, stk. 1, nr. 1 

Køb på balancemarkedet, 

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

Drift, planlægning og 

administration 
§ 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 

Afskrivninger på materiel-

le anlægsaktiver 
§ 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 

Afskrivninger på immate-

rielle anlægsaktiver 
§ 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 

Renter netto § 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 
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Andre omkostninger (jf. 

note) 
§ 69, stk. 1 § 9, stk. 2 og § 71, stk. 1 

Omkostninger i alt   

Årets nettoresultat   

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

 

152. Fordelingen på omkostningsarter er specifik. Alene drifts-, planlægnings- og 

administrationsudgifterne er fordelt på alle tre tariffer (Net- og system, PP og 

PSO). Samtidig følger fordelingen på de enkelte puljer lovhjemmelen for opkræv-

ningen.  

 

153. Den betydelige specifikationsgrad, hvor samtlige forpligtelser er specificeret 

på omkostningsarter giver ikke umiddelbart grundlag for at anfægte de systeman-

svarliges fordeling af omkostningerne på arter. Det skal dog anføres, at en ændret 

artsopdelingen kan synes hensigtsmæssig såfremt net- og systemtariffen adskilles. 

Dette er det dog ikke muligt at konkludere ud fra det foreliggende. Artsopdelingen 

findes i imidlertid ud fra det foreliggende at være i overensstemmelse med tilsy-

nets afgørelser.  

 
BELØBENE SOM INDGÅR I DE ENKELTE OMKOSTNINGSARTER 

154. De største poster, der indgår i de systemansvarliges tariffer er for  

Net- og System: 

 nettab  

 reguler- og balancekraft  

 betaling for 400 kV  

 betaling for 132/150 kV  

 betaling for reservekapacitet  

 forsknings- og udviklingsomkostninger  

 kapacitetsbegrænsning Skagerrak  

 afskrivninger immaterielle anlæg 

Prioriteret Produktion: 

 køb af prioriteret produktion  

 udglatning Nord Pool  

 øst/vestudligning 

PSO: 

 særlig pristillæg  

 øst/vestudligning særlig pristillæg  

 nettilslutning vindmøller  

 brændselslagre  

 afskrivninger mindsteproduktionskapacitet. 

155. Indlednings skal anføres, at alene 12% af de samlede omkostninger på 9,8 

mia. kr. er omkostninger de systemansvarlige har direkte indvirkning på. Det skal 

dog hertil bemærkes, at køb og salg af elektricitet er nettobeløb (de modregnes). 

De omkostninger de direkte kan påvirke er ud over køb og salg af elektricitet, 

drifts-, planlægnings og administrationsudgifter, afskrivninger og finansieringsud-

gifter.  
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NET OG SYSTEM  

NETTAB 

156. For så vidt angår nettab, er de systemansvarlige virksomheder, der er økono-

misk ansvarlig for dette, idet nettene disponeres af den systemansvarlige. Nettab 

anses for "forbrug" og bærer dermed samme andel af omkostningerne som øvrige 

forbrugere. Beløbet for nettab afspejler således omkostningen ved driften af det 

net, der er stillet til den systemansvarliges rådighed. Det fysiske nettab hænger 

sammen med gennemløbet. På det foreliggende grundlag findes nettabet ikke uri-

meligt.  
 
KØB OG SALG AF REGULER- OG BALANCEKRAFT 

157. Køb og salg af reguler- og balancekraft afholdes med henblik på, at elmarke-

det er i balance, det vil sige, at forbrug = produktion minus eksport plus import. 

Afregningspriserne afspejler efter det oplyste markedspriserne på Nord Pool. På 

det foreliggende grundlag findes udgifterne til og indtægterne for reguler- og ba-

lancemarkedet derfor ikke urimelige.  
 
BETALING FOR 400 KV OG 132/150 KV NET 

158. Betalingen for 400 kV-nettet og betalingen for 132/150 kV-nettet, der stilles 

til rådighed for systemansvaret udgør maksimalt den udmeldte indtægtsramme for 

net- og transmissionsselskaberne. En række af de virksomheder, der stiller net til 

rådighed for systemansvaret har imidlertid såvel distributionsnet, der ikke stilles til 

rådighed for systemansvaret, som net der stilles til rådighed. Netselskaberne forde-

ler omkostningerne på de to nettyper.  

 

159. Netydelsen er betydeligt højere i Elkraftområdet 324 mio. kr. eller 2,2 

øre/kWh mod 187 mio. kr. eller 0,9 øre/kWh i Eltra området, findes dette at skulle 

afklares nærmere.  

 

160. Systemansvaret har hertil oplyst, at nettene øst for Storebælt er betydeligt 

større og dermed medfører større afskrivninger og forrentning. Endvidere opkræ-

ver netvirksomhederne betaling, der fuldt ud svarer til indtægtsrammen øst for 

Storebælt, hvilket ikke er tilfældet vest for. På baggrund af den betydelige prisfor-

skel findes det godtgjort, at en nærmere analyse er påkrævet, og ved godkendelsen 

bør der derfor tages forbehold over for resultaterne af en sådan analyse i forhold til 

prisfastsættelsen.  
 
BETALING FOR RESERVEKAPACITET 

Med hensyn til køb af reservekapacitet, har dette områder været behandlet af 

Energitilsynet på mødet den 26. november 2001, hvor tillige mindste produktions-

kapacitetsbetalingerne (PSO) blev behandlet. Omkostningerne indregnes i prisfast-

sættelsen, således som der blev redegjort for på mødet.  
 
BETALING FOR FORSKNING OG UDVIKLINGSOMKOSTNINGER 

161. Det er Energistyrelsen som påser størrelsen (rammen) af forskning- og udvik-

lingsomkostningerne. Efter bekendtgørelsen stilles der dog ikke krav om at styrel-

sen skal påse en effektiv drift vedr. afholdelsen af omkostningerne i de enkelte 

projekter. Foreliggende oplysninger tyder på at selskaberne har svært ved at an-

vende de afsatte midler, men på nuværende tidspunkt er der næppe grundlag for at 

Tilsynet foretager sig videre på dette område.  
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KAPACITETSBEGRÆNSNING SKAGERRAK OG ELTRAS AFSKRIVNINGER PÅ IMMA-
TERELLE ANLÆG 

162. Norgesaftalen forventes forelagt Energitilsynet på et af de førstkommende 

møder, og ved godkendelsen af Eltras prisfastsættelse bør der tages forbehold over 

for behandlingen af denne sag.  
 
PRIORITERET PRODUKTION  

KØB AF ELEKTRICITET 

Systemansvaret er pligtig til at aftage elektriciteten til lovgivningsmæssigt fastsat-

te priser. Det indregnede beløb giver ikke på det foreliggende grundlag anledning 

til bemærkninger.  

 
KØB OG SALG PÅ NORD POOL UDGLATNING 

163. De systemansvarlig har hertil oplyst, at de priser afregner afspejler de priser 

som de i øvrigt som balanceansvarlige køber og sælger til - der kan være marginal 

forskel. De indregnede beløb findes på det foreliggende grundlag ikke at give an-

ledning til bemærkninger.  
 
ØST/VESTUDLIGNING 

164. Øst/vestudligningen er lovgivningsmæssigt fast. Pristillæggene er lovgiv-

ningsmæssigt fastsatte og er således uden for indvirkning fra systemansvaret. Det 

indregnede beløb giver ikke på det foreliggende grundlag anledning til bemærk-

ninger.  
 
PSO  

SÆRLIG PRISTILLÆG OG UDLIGNING HERAF 

165. De særlige pristillæg og udligningen heraf øst/vest er lovgivningsmæssigt 

fastsatte, hvorfor de indregnede beløb på det foreliggende grundlag ikke findes at 

give anledning til bemærkninger.  

 
NETTILSLUTNING VINDMØLLER OG DECENTRALE ANLÆG 

166. Nettilslutningsomkostningerne er beregnede beløb afhængig bl.a. tilsluttet 

effekt. De udbetalte beløb er udtryk for gennemsnitsomkostningerne ved tilslut-

ning og de indregnede beløb findes på det foreliggende grundlag ikke at give an-

ledning til bemærkninger.  

 
BRÆNDSELSLAGRE 

167. Fra 1. januar 2002 er reglerne ændret således, at forpligtelsen til opretholdelse 

af lagre påhviler systemansvaret mod tidligere kraftværkerne. Elkraft har oplyst, at 

selskabet har besluttet at sende forpligtelsen i EU udbud. Eltra har oplyst, at belø-

bet er beregnet efter de regler, der gælder på budgetteringstidspunktet 2001. Det 

findes, at det indregnede beløb tages til efterretning, idet der efterfølgende foreta-

ges en nærmere gennemgang til belysning af, hvorledes opgaven håndteres af de 

systemansvarlige.  

 
AFSKRIVNINGER MINDSTEPRODUKTIONSKAPACITET. 

168. Sagen blev behandlet på tilsynets møde 26. november 2001. Efterfølgende er 

det blevet lovgivningsmæssigt fastsat at beløbene kan indregnes over 10 år, hvilket 

indgår i budgetterne. I såvel Eltras som Elkraft Systems balancer optages betalin-

gerne som periodeafgrænsningsposter, der for Eltra afskrives over en periode lig 

tilbagebetalingstiden, medens Elkraft System afskriver betalingerne over den 10 

årige indregningsperiode. Den regnskabsmæssige behandling findes at skulle af-

klares nærmere.  
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OMKOSTNINGSARTERNES FORDELING PÅ TARIFFER 

169. Ved godkendelse af prisfastsættelsen efter elforsyningslovens § 71, stk. 3 

tages der som anført i pkt. 150 stilling til fordelingen på omkostningsarter, de be-

løb, der indgår i de enkelte omkostningsarter, samt endelig omkostningsarternes 

fordeling på tariffer  

 

170. Fordelingen på tariffer indebærer i første række en overordnet stillingtagen til 

tariftyper (net- og system, prioriteret produktion og pso) og omkostningernes for-

deling på de enkelte tariftyper.  

 

171. Herudover skal de enkelte tariffer vurderes efter § 73, hvorefter de kollektive 

elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse skal ske efter rimelige, objektive og 

ikke diskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køber-

kategorier giver anledning til. Det synes ikke muligt i forbindelse med godkendel-

sen af den årlige prisfastsættelse at tage endelig stilling hertil, og ved godkendel-

sen af prisfastsættelsen bør det derfor anføres, at Tilsynet forbeholder sig på eget 

initiativ eller på grundlag af en klage efterfølgende at vurdere de enkelte tariffer.  

 

172. Dette indebærer for det første en nærmere gennemgang af sammensætningen 

af den enkelte omkostningsart, der indgår i de systemansvarliges tariffer. Omkost-

ningsarterne, der anvendes, vil typisk være underopdelt. Det er f.eks. en summeret 

talstørrelse, der indgår i afskrivninger.  

 

173. Endvidere indgår ved tariferingen spørgsmålet om anvendelse af tidstarife-

ring. Tidstarifering anvendes bl.a. med henblik på at opnå, at den enkelte forbruger 

betaler, hvad det faktisk koster at forsyne denne med elektricitet på det tidspunkt 

forbrugeren ønsker at aftage elektriciteten. Der kan således opnås såvel belast-

ningudjævning som elbesparelser ved en tidsdifferenteret net- og systemtarif.  

 

174. Energitilsynets sekretariat har siden april 2001 deltaget i et arbejde sammen 

med branchen og Energistyrelsen om tariffernes opbygning, specielt vedrørende 

spørgsmålet om enhedstariffer eller tidstariffer. Det var oprindelig tanken at arbej-

det skulle have været afsluttet i foråret 2002, men arbejdet har vist sig mere omfat-

tende end forventet, og færdiggørelsen af arbejdsgruppens rapport er blevet sat i 

bero. I forbindelse med prisfastsættelsen bør der derfor tages forbehold vedrørende 

spørgsmålet om tariffernes opbygning.  

 

SAMMENFATTENDE VURDERING 
175. Sammenfattende indstilles det, at Energitilsynet godkender Eltras og Elkraft 

Systems tariffer for 2000-2003. Vurderingen bygger hovedsagelig på en gennem-

gang af prisfastsættelsen for 2002. Baggrunden herfor er, at de første år var præget 

af stor usikkerhed omkring de systemansvarliges virksomhed herunder, hvilke 

opgaver de skulle varetage. Virksomhederne har løbende tilpasset sig de ændrede 

lovgivningsmæssige krav og afgørelserne fra Tilsynet. Endvidere indgår over/-

underdækning ved virksomhedernes drift ved prisfastsættelsen i efterfølgende år. 

En mere dybtgående prøvelse af prisfastsættelsen i de foregående år giver derfor 

næppe mening.  
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176. Ved godkendelsen må der dog tages forbehold over for hvorvidt de enkelte 

tariffer opfylder elforsyningslovens bestemmelser, herunder især § 73 om rimeli-

ge, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger de 

enkelte køberkategorier giver anledning til.  

 

177. Godkendelsen forudsætter at budgettet er udtryk for effektiv drift. Tilsynet 

har ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at foretage en egentlig vurdering 

heraf. Der pågår på nordisk plan et analysearbejde med benchmarking af de sy-

stemansvarliges virksomheder. Herved kan muligvis skabes et grundlag for en 

effektivitetsvurdering.  

 

178. Aftagerne (forbrugerne) har ved den gældende tarifstruktur ikke mulighed for 

at adskille omkostningerne ved anvendelse af det overordnede transportnet fra 

omkostningerne ved sikre systemets drift og tilgængelighed. En underopdeling af 

net- og systemtariffen på en nettarif og en systemtarif vil kunne give en større 

gennemsigtighed, og det bør derfor tilkendegives over for de systemansvarlige 

virksomheder at de skal foretage en sådan opdeling i forbindelse med kommende 

prisanmeldelser  

 

179. Den regnskabsmæssige behandling af betalingerne vedrørende mindstepro-

duktionskapacitet bør analyseres nærmere, idet der synes at være uklarhed og skif-

tende principper for de systemansvarliges håndtering heraf  

 

180. Fra 1. januar 2002 er reglerne for brændselsberedskabslagre ændret således, 

at forpligtelsen til opretholdelse af lagre påhviler systemansvaret mod tidligere 

kraftværkerne. Det findes, at der efterfølgende bør foretages en nærmere gennem-

gang heraf til belysning af, hvorledes opgaven administreres af de systemansvarli-

ge.  

 

181. Betalingen for 400 kV-nettet og betalingen for 132/150 kV-nettet, der stilles 

til rådighed for systemansvaret udgør maksimalt den udmeldte indtægtsramme for 

net- og transmissionsselskaberne. Netydelsen er betydeligt højere i Elkraftområdet 

324 mio. kr. eller 2,2 øre/kWh mod 187 mio. kr. eller 0,9 øre/kWh i Eltra området. 

Dette bør afklares nærmere.  

 

182. Formanden har i henhold til § 2, stk. 3 i Energitilsynets forretningsorden 

meddelt Elkraft System, at selskabet kan indregne omkostningerne til ilandfø-

ringsanlægget fra havmølleparken ved Rødsand med lige store beløb over en peri-

ode på 20 år regnet fra den første måned efter anlæggets idriftsættelse. Ved denne 

afgørelse blev der lagt vægt på det af Elkraft System anførte vedrørende den fakti-

ske levetid for havvindmølleparken og på oplysningerne vedrørende ilandførings-

anlæggets anvendelsesmuligheder. Det forudsættes at omkostningerne vedr. etab-

lering af ilandsføringsanlæg vedrørende havvindmølleanlæg indregnes i prisfast-

sættelsen over anlæggenes levetid, idet Tilsynet vil kunne godkende at der kalku-

leres med en levetid på 20 år.  

 

183. Norgesaftalen (kompensationer ved opgivelse af enerettigheder på Skagerrak-

forbindelsen) forventes forelagt Energitilsynet på et af de førstkommende møder, 

og ved godkendelsen af Eltras prisfastsættelse bør derfor tages forbehold over for 

behandlingen af denne sag. 
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Budget2002 

eltra 

Budget2002 

elkraft 

Net- og systemtjenester   

Udgifter i alt net og system 1.148.098 1.016.274 

Køb af elektricitet 119.877 46.172 

Forskning og udviklingsprojekter mv. 7.040 10.000 

Kapacitetsbegrænsning Skagerrak 10.300 0 

Øresundsforbindelse mv. 0 34.000 

Tilskud til elmuseet 2.000 1.500 

Drift, planlægning og administration 84.628 82.303 

Afskrivninger 115.854 18.268 

Forrentning indskudskapital  60 

Finansielle udgifter 12.637 -19.850 

Påvirkelige omkostninger net- og system 352.336 172.453 

Prioriteret produktion   

Udgifter i alt PP 4.061.029 2.158.142 

køb på Nordpool udglatning 247.000 50.000 

salg på Nordpool udglatning -195.000 -60.000 

køb på balancemarked 159.000 0 

salg på balancemarked -98.000  

 

41. I net- og systemtjenester indgår jf. tabel 9 en lang række omkostninger: køb af 

elektricitet (med underopdeling på omkostningsarterne: nettab, køb og salg af re-

gulerkraft, køb og salg af balancekraft samt modkøb/specialregulering), betaling af 

400 kV-transmissionsnettet. Herudover indgår: "Andre eksterne udgifter" specifi-

ceret på betaling af 132/150 kV-net, betaling for reservekapacitet, effekt- og fre-

kvensregulering (UCTE), Betaling for Energistyrelsens og Energitilsynets arbejde. 

Endvidere indgår forsknings- og udviklingsopgaver, kapacitetsomkostninger ved-

rørende Skagerrak og tilskud til Elmuseet. Herudover indgår drifts-, planlægnings- 

og administrationsomkostninger, afskrivninger, forrentning af indskudskapital 

samt finansielle udgifter. Som det ses, indgik tidligere f.eks. også betaling til Elek-

tricitetsrådet og beredskabslagre. Disse indgår nu under PSO-omkostninger. 


