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INDLEDNING 
1. Mellem Eltra og ELFOR er aftalt, at Eltra overtager de af ELFOR hidtil admini-

strerede udligninger af omkostninger, der følger af elforsyningslovens bestemmel-

ser i §§ 67 og 68 om nettilslutning m.v. af decentrale kraftvarmeanlæg m.v. og 

vindmøller. Der er tale om omkostninger, som alle kunder i et sammenhængende 

elforsyningssystem skal være med til at dække i henhold til elforsyningslovens § 

9, stk. 1.  

 

2. ELFOR er forening for dansk eldistribution.  

 

3. Eltra og ELFOR mener, at Eltra overtager udligningsbetalingerne med tilbage-

virkende kraft fra 1. januar 2000, idet PSO-omkostninger med ikrafttrædelsen den 

23. maj 2001 af bekendtgørelse nr. 325 af 10. maj 2001 om indtægtsrammer og 

åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder m.v. ikke 

længere indgik i netvirksomhedernes indtægtsrammer. Bekendtgørelse nr. 325 fik 

virkning fra 1. januar 2000. Senere har bekendtgørelse nr. 944 om indtægtsrammer 

og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder m.v. er-

stattet bekendtgørelse nr. 325.  

 

4. ELFOR anmoder om Energitilsynets accept af, at allerede foretagne udligninger 

af omkostninger i år 2000 og år 2001 ikke berøres af aftalen.  

 

5. Anmodningen gælder kun for det jysk/fynske område, idet ELKRAFT-System 

øst for Storebælt allerede varetager administrationen af udligningsbetalingerne 

efter §§ 67 og 68.  

 

6. I perioden fra 1996 til 1998 forestod det tidligere produktionssamarbejde i det 

jysk/fynske område, Elsam, det administrative arbejde i forbindelse med opkræv-

ning og fordeling af de i den tidligere elforsyningslov nævnte omkostninger til 

nettilslutning af miljøvenlige anlæg. Fra 1. januar 1998 overgik dette arbejde fra 

Elsam til ELFOR.  

 



ENERGITILSYNET |  

 

Side 2/8 

7. I forbindelse med ellovsreformen var der enighed mellem ELFOR og Eltra om, 

at ELFOR fortsatte med at administrere opkrævningen og fordelingen af omkost-

ninger som nu nævnt i elforsyningslovens §§ 67 og 68 til nettilslutning af miljø-

venlige anlæg.  

 

8. Med hensyn til selve fordelingen af administrationen af offentlige forpligtelser 

(PSO) i elforsyningslovens § 9 støttede ELFOR og Eltra sig til opdelingen i § 9, 

stk. 1, nr. 1 og nr. 2, som vedrører henholdsvis systemansvarets og netvirksomhe-

dernes nødvendige omkostninger til offentlige forpligtelser, herunder for netvirk-

somhederne omkostninger som nævnt i §§ 67 og 68. Endvidere var det Eltras op-

fattelse, at den daværende miljø- og energiministers svar på spørgsmål 97 til L234 

pegede mod, at §§ 67 og 68 omkostningerne skulle dækkes i netvirksomhedernes 

tariffer, og ikke i systemansvarets PSO-tarif.  

 

9. Elforsyningsloven stiller i § 28, stk. 1, krav om, at den systemansvarlige virk-

somhed i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder skal 

sikre, at de offentlige forpligtelser i § 9 opfyldes. Efter § 28, stk. 3, nr. 11, er det 

den systemansvarlige virksomheds opgave at opgøre og gennemføre den nødven-

dige afregning og opkræve betalinger til varetagelse af de offentlige forpligtelser.  

 

10. Efter loven må der være tale om, at Eltra har delegeret dele af administrationen 

af § 9, stk. 1, til ELFOR. Selve det forhold, at bekendtgørelse nr. 325 fik virkning 

fra 1. januar 2000 kan formentlig ikke tillægges betydning, fordi bekendtgørelsen 

varetog andre hensyn end elforsyningslovens § 28, stk. 3, nr. 11, som skal sikre, at 

de offentlige forpligtelser i § 9 opfyldes på et kontrollerbart grundlag.  

 

11. Energitilsynets beføjelser i relation til § 9, stk. 1, er at påse lovmedholdelighe-

den af de i stk. 1, nævnte omkostninger. Energitilsynet har via bestemmelserne i 

elforsyningslovens § 77, stk.1, beføjelse til at give pålæg om ændring af priser og 

betingelser, hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses 

for at være i strid med bestemmelserne i loven.  

 

12. For så vidt angår Energitilsynets beføjelser i sagen må der tages udgangspunkt 

i elforsyningslovens § 9, stk. 1, som repræsenterer en udtømmende opregning af 

de offentlige forpligtelser (PSO), som samtlige kunder skal betale inden for et 

sammenhængende elforsyningssystem. Kunderne skal betale PSO-tariffen, det vil 

sige den tarif hvormed kunderne skal dække samtlige PSO-omkostninger undtagen 

omkostninger vedrørende prioriteret elektricitet, af deres totale elforbrug, jf. § 24, 

stk. 1, i bekendtgørelse nr. 231 af 21. april 1998 om adgang til elforsyningsnettet 

m.v.  

 

13. Eltra og ELFOR har siden 1. januar 2000 anvendt forskellige fordelingsmeto-

der til fordeling af PSO-omkostninger i det jysk/fynske område. Ifølge det oplyste 

har ELFOR anvendt en sammenvejning af solgte MWh over en treårig periode til 

at fordele omkostningerne pr. netvirksomhed. Herefter indgik omkostningerne i 

netvirksomhedernes tarifering.  

 

14. Ifølge det oplyste anvender Eltra årets elforbrug som grundlag for fordelingen 

af PSO-omkostninger og foretager tariferingen.  
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15. Udgangspunktet for Energitilsynets behandling af spørgsmålet om prisindreg-

ning må være, at når der er tale om pålagte omkostninger i lovens forstand, skal 

betalingen indregnes i tarifferne i takt med omkostningernes afholdelse. Når PSO-

omkostninger i henhold til bekendtgørelse nr. 231 skal fordeles efter kundernes 

bruttoforbrug af elektricitet må udgangspunktet være, at kundernes bruttoforbrug i 

året skal bære de omkostninger, som kunderne i året er pålagt at betale i henhold 

til lovens § 9, stk. 1.  

 

AFGØRELSE 
Det meddeles ELFOR og Eltra,  

16. at Energitilsynet efter omstændighederne ikke har indvendinger imod den mel-

lem 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-

tager den omkostningsfordeling, som ELFOR hidtil har varetaget efter elforsy-

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

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

den foretagne omkostningsfordeling,  

 

17. at Energitilsynet finder den af ELFOR anvendte metode til fordeling af om-

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

18. at Energitilsynet i henhold til elforsyningslovens § 9, stk.1, sammenholdt med 

§ 24, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 231 om adgang til elforsyningsnettet m.v., derfor 

finder, at Eltra skal foretage en ny beregning af de omkostningsfordelinger som 

ELFOR tidligere har foretaget, og indregne resultatet af den nye beregning i PSO-

tariffen.  

 

SAGSFREMSTILLING 
19. ELFOR henvendte sig ved skrivelse af 17. december 2001 til Energitilsynet 

med en anmodning om, at Eltras overtagelse af de i elforsyningslovens §§ 67 og 

68 nævnte omkostninger, som netvirksomheder er pålagt at afholde ved nettilslut-

ning m.v. af decentrale kraftvarmeanlæg og vindmøller og senere at udligne i hen-

hold til elforsyningslovens § 9, stk. 1, nr. 2, foregår uden tilbagevirkende kraft.  

 

20. Henvendelsen skete i samarbejde med Eltra, den systemansvarlige virksomhed 

vest for Storebælt.  

 

21. Det er oplyst, at ELFOR i 1996 etablerede et antal regionale udligningsudvalg, 

som havde til opgave at undersøge de tekniske problemstillinger vedrørende nettil-

slutning af miljøvenlig anlæg. Etableringen af udvalgene skulle blandt andet ses i 

lyset af, at der mellem distributionsselskaberne var forskelle i såvel omfanget af 

nettilslutninger af miljøvenlig anlæg som omkostningerne i forbindelse med nettil-

slutningerne. Det tidligere produktionssamarbejde i det jysk/fynske område, El-

sam, forestod det administrative arbejde i forbindelse med opkrævning og forde-

ling af omkostningerne til nettilslutning mellem distributionsselskaberne. Fra 1. 

januar 1998 overgik dette arbejde fra Elsam til ELFOR.  
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22. Det er ELFORs opfattelse, at Eltras overtagelse af de nævnte udligningsord-

ninger følger af bekendtgørelse nr. 325 af 10. maj 2001 om indtægtsrammer og 

åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder m.v., som i § 

2 bestemmer, at PSO-omkostninger ikke er omfattet af bekendtgørelsen og således 

ikke vedrører netvirksomhedernes egne indtægts- og omkostningsforhold. Be-

kendtgørelse nr. 325 trådte i kraft den 23. maj 2001 og fik virkning fra 1. januar 

2000.  

 

23. ELFORs hidtidige administration af de udligningsordninger, som følger af 

elforsyningslovens § 67 og 68 indebar, at puljede omkostninger blev fordelt på 

netvirksomhederne i det jysk/fynske område i forhold til netvirksomhedernes for-

brug de seneste tre år. Herefter indregnede netvirksomhederne deres andel af den 

således fordelte pulje i årets tariffer.  

 

24. Det er oplyst, at Eltra anvender årets forbrug som grundlag for fordelingen af 

PSO-omkostninger og tariferer prisen.  

 

25. For år 2000 udlignede ELFOR omkostninger til netforstærkning på 

141.618.649 kr. Den foreløbige opgørelse for år 2001 ligger på et beløb til netfor-

stærkning på 65.000.000 kr. og et beløb til nettab på 7.253.149 kr.  

 

26. Eltra og ELFOR har på baggrund af de realiserede beløb til netforstærkning for 

år 2000 beregnet, at for en kunde med et årsforbrug på 10 GWh er forskellen mel-

lem ELFORs og Eltras fordelingsmetode en merbetaling på mellem 0 og 12.000 

kr. For en kunde med et årsforbrug på 4.000 kWh er forskellen i størrelsesordenen 

5 kr.  

 

27. En enkelt kunde vil med Eltras fordelingsmetode få en merregning på 161.000 

kr. for år 2000.  

 

28. ELFOR mener, at der beløbsmæssigt ikke vil være ændringer for år 2001 i 

forhold til beregningen for år 2000.  

 

29. Det er oplyst, at ELFORs model ikke indebærer en fravigelse af lovens krav 

om, at kunderne skal betale PSO-omkostningerne af deres bruttoforbrug.  

 

30. Eltra har til sagsfremstillingen bemærket, at der i forbindelse med ellovsrefor-

men var enighed mellem Eltra og ELFOR om, at alle omkostninger omfattet af § 

9, stk. 1, nr. 1, indgik i Eltras tariffer. Derimod puljedes omkostningerne vedrø-

rende § 9, stk. 1, nr. 2, og indgik i netvirksomhedernes nettariffer.  

 

31. De nærmere retningslinjer skulle aftales senere. Ifølge Eltra er dette dog ikke 

sket.  

 

32. Eltra oplyser endvidere, at det af den tidligere miljø- og energiministers svar 

på spørgsmål 97 til L 234 blev konkluderet, at meromkostningerne til nettilslut-

ning af vindmøller til elnettet skulle opkræves over netvirksomhedernes nettarif-

fer.  
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BEGRUNDELSE 
33. Energitilsynets beføjelser i relation til § 9, stk. 1, er at påse lovmedholdelighe-

den af de i stk. 1, nævnte omkostninger. Energitilsynet har via bestemmelserne i 

elforsyningslovens § 77, stk.1, beføjelse til at give pålæg om ændring af priser og 

betingelser, hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses 

for at være i strid med bestemmelserne i loven.  

 

34. Netvirksomhederne skal i henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 1, fastsætte 

deres priser i overensstemmelse med de i § 70, stk. 2, nævnte indtægtsrammer. De 

nærmere regler for beregning af indtægtsrammerne fremgår senest af bekendtgø-

relse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for net-

virksomheder og transmissionsvirksomheder m.v. 

 

 
INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSERNE 

35. Bekendtgørelse nr. 944 trådte i kraft den 10. november 2001. Bekendtgørelsen 

får virkning fra den 1. januar 2000. Bekendtgørelsen erstattede bekendtgørelse nr. 

325. Bekendtgørelse nr. 325 erstattede bekendtgørelse nr. 290 af 1. maj 2000 om 

indtægtsrammer og åbningsbalancer m.v. for netvirksomheder og transmissions-

virksomheder.  

 

36. I bekendtgørelse nr. 944 er bestemt i § 2, stk. 1, at der ved netaktivitet forstås 

de bevillingspligtige aktiviteter, jf. elforsyningslovens § 19, stk. 1, som en netvirk-

somhed er forpligtet til at udføre i henhold til elforsyningsloven eller regler ud-

stedt i medfør heraf, dog bortset fra forhold vedrørende offentlige forpligtelser 

efter elforsyningslovens § 9, stk. 1.  

 

37. I bekendtgørelse nr. 325 var bestemt i § 2, stk. 1, at der ved netaktivitet skulle 

forstås forhold, som var omfattet af netbevilling, dog bortset fra forhold vedrøren-

de offentlige forpligtelser efter elforsyningslovens § 9, stk. 1.  

 

38. Bekendtgørelse nr. 290 indeholdt ikke en definition af netaktivitet.  

 

39. Det fremgik af bekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 4, litra c, at omkostninger til 

den systemansvarliges opgaver efter elforsyningslovens § 9, indgik i netvirksom-

hedernes indtægtsrammer for reguleringsperioden 1. januar 2000 til 31. december 

2003. Tilsvarende indgik i indtægtsrammerne kontingent til udligningsordninger 

for særlige omkostninger ved tilslutning af decentrale producenter, jf. § 14, stk. 1, 

nr. 4, litra f.  

 

40. Disse omkostninger udgik af indtægtsrammerne for netvirksomhederne med 

ikrafttrædelsen af bekendtgørelse nr. 325 den 23. maj 2001. Ligesom gældende for 

bekendtgørelse nr. 944 fik bekendtgørelse nr. 325 virkning fra 1. januar 2000.  

 

41. Omkostninger som nævnt i § 14, stk. 1, nr. 4, litra f, er omkostninger, som 

netvirksomhederne skal dække i henhold til elforsyningslovens §§ 67 og 68.  

Elforsyningslovens §§ 67 og 68 samt § 9, stk. 1  
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42. Elforsyningslovens § 67 bestemmer, at ejerne af decentrale kraftvarmeanlæg 

m.v. som nævnt i lovens § 57 stk. 1, nr. 1, alene skal afholde den udgift, der ved 

nettilslutning af anlæggene ville være forbundet med at lade sig tilslutte 10-20 kV-

nettet, uanset om netvirksomheden ud fra objektive kriterier vælger et andet til-

slutningspunkt. Øvrige omkostninger, herunder til netforstærkning og netudbyg-

ning, afholdes af netvirksomheden. Ejere af de nævnte anlæg der ønsker at levere 

elektricitet på et højere spændingsniveau en 10-20 kV, skal selv afholde den ud-

gift, der er forbundet med at lade sig tilslutte et net med det tilsvarende højere 

spændingsniveau. Øvrige omkostninger, herunder til netforstærkning og netud-

bygning, afholdes af netvirksomheden.  

 

43. For så vidt angår vindmøller kan ressortministeren i henhold til elforsynings-

lovens § 68 fastsætte reglerne om fordeling af omkostningerne ved nettilslutning 

og ved at være tilsluttet elnettet. De nærmere regler for omkostningsfordelingen 

fremgår af bekendtgørelse nr. 187 af 16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøl-

ler m.v. I bekendtgørelsens § 5, stk. 2, er bestemt, at omkostninger til udbygning 

og forstærkning af elnettet påhviler netvirksomheden.  

 

44. Omkostninger, som efter §§ 67 og 68 påhviler netvirksomhederne, er omfattet 

af elforsyningslovens § 9, stk. 1, om PSO-omkostninger. §§ 67 og 68 er nævnt i § 

9, stk. 1, nr. 2, der opregner de omkostninger, som netvirksomhederne er forpligtet 

til at afholde som PSO-omkostninger.  

 

45. Elforsyningslovens § 9, stk. 1, er en udtømmende opregning af de offentlige 

forpligtelser, som samtlige kunder skal betale inden for et sammenhængende elfor-

syningssystem. Kunderne skal betale PSO-tariffen, det vil sige den tarif hvormed 

kunderne skal dække samtlige PSO-omkostninger undtagen omkostninger vedrø-

rende prioriteret elektricitet, af deres totale elforbrug, jf. § 24, stk. 1, i bekendtgø-

relse nr. 231 af 21. april 1998 om adgang til elforsyningsnettet m.v.  

 

46. § 9, stk. 1, nr. 1, opregner de PSO-omkostninger, som den systemansvarlige 

virksomhed er pålagt at afholde.  

 

47. § 9, stk. 1, nr. 2, opregner de PSO-omkostninger, som netvirksomhederne er 

pålagt at afholde.  

 

48. § 9, stk. 1, nr. 3, giver ressortministeren beføjelse til at bestemme, at omkost-

ninger til dækning af etablering af elproduktionsanlæg på havet dækkes som PSO-

omkostninger.  

 

49. § 9, stk. 1. nr. 4, opregner de PSO-omkostninger, som transmissionsvirksom-

hederne er pålagt at afholde.  

 

50. Bestemmelserne i § 9, stk. 1, nr. 3 og 4, blev indsat i elforsyningsloven ved lov 

nr. 1277 af 20. december 2000.  

 

51. Med hensyn til opgavefordelingen mellem Eltra og ELFOR støtter Eltra sig til 

den tidligere miljø- og energiministers svar på spørgsmål 97 til L 234.  

Spørgsmål 97 var sålydende:  
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Vil ministeren lave en udtømmende liste over, hvad vi i Danmark indregner i 

PSO-afgiften ' Vil ministeren sammenligne listen med, hvad andre EU-lande har 

eller forventes at ville indregne i deres PSO-afgift '  

Svaret var sålydende:  

PSO (Public Service Obligations) består af en række offentlige forpligtelser, som 

finansieres over elprisen. En del af omkostningerne fordeles forholdsmæssigt på 

alle elforbrugere i Danmark, mens de øvrige omkostninger til offentlige forpligtel-

ser afregnes via netselskabernes tariffer, og således betales af alle, der anvender 

det danske forsyningsnet.  

Offentlige forpligtelser, hvis omkostninger betales af alle elforbrugere i Danmark, 

omfatter: 

 Aftag af prioriteret produktion, som er produktion fra decentrale anlæg, 

vedvarende energi og produktion fra affaldsforbrændingsanlæg, samt 

produktion fra andre kraftvarmeværker bestemt til at levere fjernvarme i 

det omfang elektriciteten ikke kan afsættes til priser, der dækker de nød-

vendige omkostninger ved den pågældende produktion.  

 Udjævning af variationerne for den prioriterede produktion.  

 Opretholdelse af beredskabslagre.  

 Forskning og udvikling som er nødvendig for udbygning med miljøvenlige 

elproduktionsanlæg. 

Offentlige forpligtelser, hvis omkostninger afregnes via nettariffer: 

 Opretholdelse af forsyningssikkerhed.  

 Opretholdelse af den tekniske kvalitet og balance i elforsyningen.  

 Sikring af den fornødne overføringskapacitet.  

 Forskning og udvikling med henblik på effektiv energianvendelse.  

 Forbrugerbeskyttelse.  

 Tilslutning af vindmøller til elnettet. 

Jeg har ikke kendskab til, at der findes en opgørelse over, hvad de øvrige EU-

lande forventes at ville indregne i deres PSO-udgifter. Så det har ikke været muligt 

at sammenligne de danske PSO-udgifter med udgifterne i de øvrige EU-lande.  

 

52. Bekendtgørelse nr. 290 fastsatte de nærmere regler for beregningen af ind-

tægtsrammerne. Elforsyningsvirksomhedernes opgaver er reguleret i elforsynings-

loven.  

Elforsyningslovens § 28, stk. 1 og § 28, stk. 3, nr. 11  

 

53. Administrationen af elforsyningslovens bestemmelser om offentlige forpligtel-

ser i § 9, stk. 1, påhviler ifølge lovens § 28, stk. 1, den systemansvarlige virksom-

hed i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder.  

 

54. Det er efter § 28, stk. 3, nr. 11, den systemansvarlige virksomheds opgave at 

opgøre og gennemføre den fornødne afregning og opkræve betalinger til vareta-

gelse af forpligtelserne efter § 9, stk. 1.  

 

55. Efter loven er det således den systemansvarlige virksomheds opgave at opgøre 

og gennemføre den fornødne afregning og opkræve betaling til varetagelse af for-

pligtelserne efter § 9, stk. 1, uagtet at bestemmelsen omfatter PSO-omkostninger, 

som afholdes af netvirksomheder og transmissionsvirksomheder.  
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56. Ifølge det oplyste var der i forbindelse med ellovsreformen enighed mellem 

Eltra og ELFOR om, at ELFOR fortsatte med at administrere opkrævningen og 

fordelingen af omkostninger som nu nævnt i elforsyningslovens §§ 67 og 68 til 

nettilslutning af miljøvenlige anlæg.  

 

57. Efter loven må der være tale om, at Eltra har delegeret dele af administrationen 

af § 9, stk. 1, til ELFOR, hvorfor det formentlig ikke kan tillægges betydning, at 

bekendtgørelse nr. 325 fik virkning fra 1. januar 2000.  

Elforsyningslovens § 77, stk. 1  

 

58. Energitilsynet har i § 77, stk. 1, beføjelse til at give pålæg om ændring af priser 

og betingelser hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses 

for at være i strid med bestemmelserne i loven.  

 

59. Udgangspunktet for Energitilsynets behandling af spørgsmålet om prisindreg-

ning må være, at når der er tale om pålagte omkostninger i lovens forstand, skal 

betalingen indregnes i tarifferne i takt med omkostningernes afholdelse. Når PSO-

omkostninger som nævnt i elforsyningslovens § 9, stk. 1, skal dækkes af kunderne 

i forhold til deres bruttoforbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 231 må udgangs-

punktet være, at kundernes bruttoforbrug af elektricitet i året skal bære de PSO-

omkostninger, som kunderne i året er pålagt i henhold til lovens § 9, stk. 1.  

 

60. Efter elforsyningslovens § 77, stk. 1, må ELFORs fordelingsmetode anses for 

at være urimelig fordi metoden ikke sikrer, at kunderne i året bliver på lagt de 

PSO-omkostninger, som kunderne efter loven skal betale i året.  

 

61. Det tilføjes, at PSO-omkostningerne opkræves i en anmeldelsespligtig tarif. 

Tariffen anmeldes til Energitilsynet forud for den periode, som tariffen skal gælde 

for. Tariffen hviler derfor på et budget for periodens PSO-omkostninger. Eventuel 

over- eller underdækning vedrørende omkostninger til PSO indgår i omkostnings-

grundlaget for tariffen. 

 

 
 

 


