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RESUMÉ 
1. Som opfølgning på elreformen indgik forligspartierne "kraftværksaftalen", der 

fastlægger rammerne for kraftværkernes vilkår ved overgang fra "hvile i sig selv" 

regulering til markedsvilkår.  

 

2. Et af elementerne i aftalen er, at kraftværkerne kan få tilført kapital i forbindelse 

med opskrivning af værdierne i åbningsbalancerne for transmissionsnet mv. ved 

overgangen fra "hvile i sig selv"-prisreguleringen til den ny prisregulering.  

 

3. Kraftværksaftalen blev efterfølgende udmøntet i en ændring af elforsyningslo-

ven den 29. december 1999 (lov 1110), hvorved der bl.a. blev indsat et nyt § 100, 

stk. 2. I medfør af § 100, stk. 2 blev udstedt Bekendtgørelse om overførsel af kapi-

tal til elproduktionsvirksomheder, der fastsætter de nærmere regler for, hvorledes 

net- og transmissionsvirksomheder kan overføre aktiver til elproduktionsvirksom-

heder.  

 

4. Energitilsynet skal i medfør af § 3, stk. 2, jf. § 1 i Bekendtgørelse om overførsel 

af kapital til elproduktionsvirksomheder - inden tilsynet godkender åbningsbalan-

cen for det pågældende transmissionsselskab - tage stilling til, om det er dokumen-

teret, at overførslen af kapital til elproduktionsvirksomheden er sket med henblik 

på at sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for elproduktionsvirksomheden, og at 

overførslen er i overensstemmelse med markedsøkonomiske principper.  

 

5. Denne dokumentation tilvejebringes ved, at der - jf. bekendtgørelsens § 2 - til 

Energitilsynet fremsendes en redegørelse, som belyser de økonomiske konsekven-

ser af den ønskede kapitaloverførsel for både transmissionsvirksomheden og el-

produktionsvirksomheden. Redegørelsen skal indeholde en påtegning fra en stats-

autoriseret revisor, som skal erklære, at overførslen efter dennes vurdering er vel-

begrundet ud fra et markedsøkonomisk synspunkt, således at det ud fra en økono-

misk betragtning ville være hensigtsmæssigt for en privat virksomhedsejer i en 

lignende situation at foretage en tilsvarende kapitaloverførsel.  

 

6. Såfremt Energitilsynet ikke finder dokumentationen tilstrækkelig, kan tilsynet 

udpege en statsautoriseret revisor til at udarbejde en sagkyndig rapport til brug ved 

tilsynets vurdering.  
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7. Elkraft Transmission a.m.b.a. har - med henvisning til Bekendtgørelse om over-

førsel af kapital til elproduktionsvirksomheder - anmodet Energitilsynet om at tage 

stilling til selskabets redegørelse mv. for de økonomiske konsekvenser af en kapi-

taloverførsel på 1,7 mia. kr. til Energi E2 A/S.  

 

8. Elkraft Transmissions redegørelse viser, at selskabets selvfinansieringsgrad på 

lang sigt vil ligge på ca. 37-40 %. Det fremtidige økonomiske grundlag hviler 

herefter på indtægtsrammen. Langtidsbudgettet viser et positivt resultat frem til 

2004 på mellem 49 og 97 mio. kr. årligt. Redegørelsen er vedlagt en revisorerklæ-

ring, der er i overensstemmelse med det anførte i § 2 i Bekendtgørelse om overfør-

sel af kapital til elproduktionsvirksomheder.  

 

AFGØRELSE 
9. Det meddeles at Elkraft Transmission a.m.b.a., at det i medfør af § 3, stk. 2, jf. § 

1 i Bekendtgørelse om overførsel af kapital til elproduktionsvirksomheder findes 

dokumenteret, at overførslen af 1,7 mia. kr. sker med henblik på at sikre et til-

strækkeligt kapitalgrundlag for elproduktionsvirksomheden, og at overførslen er i 

overensstemmelse med markedsøkonomiske principper.  

 

SAGSFREMSTILLING 
10. Som opfølgning på elreformen indgik forligspartierne "kraftværksaftalen", der 

fastlægger rammerne for kraftværkernes vilkår ved overgang fra "hvile i sig selv" 

regulering til markedsvilkår.  

 

11. Et af elementerne i aftalen er, at kraftværkerne kan få tilført kapital i forbindel-

se med opskrivning af værdierne i åbningsbalancerne for transmissionsnet mv. ved 

overgangen fra "hvile i sig selv"-prisreguleringen til den ny prisregulering.  

 

12. Kraftværksaftalen blev efterfølgende udmøntet i en ændring af elforsyningslo-

ven den 29. december 1999 (lov 1110), hvorved der bl.a. blev indsat et nyt § 100, 

stk. 2. I medfør af § 100, stk. 2 blev udstedt Bekendtgørelse om overførsel af kapi-

tal til elproduktionsvirksomheder, der fastsætter de nærmere regler for, hvorledes 

net- og transmissionsvirksomheder kan overføre aktiver til elproduktionsvirksom-

heder.  

 

13. Energitilsynet skal - i medfør af § 3, stk. 2, jf. § 1 i Bekendtgørelse om over-

førsel af kapital til elproduktionsvirksomheder - inden tilsynet godkender åbnings-

balancen for det pågældende transmissionsselskab tage stilling til, om det er do-

kumenteret, at overførslen af kapital til elproduktionsvirksomheden er sket med 

henblik på at sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for elproduktionsvirksomhe-

den, og at overførslen er i overensstemmelse med markedsøkonomiske principper.  

 

14. Denne dokumentation tilvejebringes ved, at der - jf. bekendtgørelsens § 2 - til 

Energitilsynet fremsendes en redegørelse, som belyser de økonomiske konsekven-

ser af den ønskede kapitaloverførsel for både transmissionsvirksomheden og el-

produktionsvirksomheden. Redegørelsen skal indeholde en påtegning fra en stats-

autoriseret revisor, som skal erklære, at overførslen efter dennes vurdering er vel-

begrundet ud fra et markedsøkonomisk synspunkt, således at det ud fra en økono-

misk betragtning ville være hensigtsmæssigt for en privat virksomhedsejer i en 

lignende situation at foretage en tilsvarende kapitaloverførsel.  



ENERGITILSYNET |  

 

Side 3/4 

15. Såfremt Energitilsynet ikke finder dokumentationen tilstrækkelig, kan tilsynet 

udpege en statsautoriseret revisor til at udarbejde en sagkyndig rapport til brug ved 

tilsynets vurdering.  

 

16. Elkraft Transmission har - med henvisning til § 2 i Bekendtgørelse om over-

førsel af kapital til elproduktionsvirksomheder - fremsendt en redegørelse til Ener-

gitilsynet og anmodet Energitilsynet om at tage stilling til selskabets redegørelse 

mv. for de økonomiske konsekvenser af en kapitaloverførsel på 1,7 mia. kr. til 

Energi E2.  

 

17. Elkraft Transmissions redegørelse viser, at selskabets selvfinansieringsgrad på 

lang sigt vil ligge på ca. 37-40 %. Det fremtidige økonomiske grundlag hviler 

herefter på indtægtsrammen. Langtidsbudgettet viser et positivt resultat frem til 

2004 på mellem 49 og 97 mio. kr. Redegørelsen er vedlagt en revisorerklæring, 

der er i overensstemmelse med det anførte i § 2 i Bekendtgørelse om overførsel af 

kapital til elproduktionsvirksomheder.  

 

18. Elkraft Transmission a.m.b.a. blev dannet efter ikrafttræden af den ny elforsy-

ningslov. Transmissionsnettet blev på denne baggrund overdraget til Elkraft 

Transmission til den markedsøkonomiske værdi 2,1 mia. kr. Den elprismæssigt 

nedskrevne værdi udgjorde 0,4 mia. kr. Forskelsbeløbet 1,7 mia. kr. blev overført 

som tilgodehavende til produktionsselskabet og dermed som gæld i transmissions-

selskabet.  

 

19. Elkraft Transmissions netaktiver udgør 2.387 mio. kr. opgjort efter Bekendtgø-

relse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med 

elforsyningsnet over 150 kV.  

 

20. Vest for Storebælt blev Eltra stiftet i 1997 før ikrafttræden af den ny elforsy-

ningslov. Transmissionsnettet blev på denne baggrund udskilt fra Elsam til de 

elprismæssigt nedskrevne værdier, således som det dagældende regelsæt fore-

skrev. Opskrivningen af Eltras aktiver ved ikrafttræden af den ny elforsyningslov 

er således en del af selskabets bundne egenkapital. Overførslen af de 900 mio. kr. 

fra Eltra er resultatet af en opfølgning af kraftværksforliget mellem forligspartier-

ne, Elsam og Eltra.  

 

21. Ved brev af 18. august 2000 forespurgte kraftværksselskabet Energi E2 A/S 

Energitilsynet, om selskabets redegørelse og revisoreklæring opfyldte de betingel-

ser, der fremgår af bekendtgørelsen om overførsel af kapital til elproduktionsvirk-

somheder. Sekretariatet bekræftede dette.  

 

BEGRUNDELSE 
22. I kraftværksforliget blev bl.a. aftalt, at kraftværksselskaberne ville få mulighed 

for at styrke kapitalgrundlaget ved, at kraftværksselskaberne i forbindelse med 

opskrivning af værdierne i åbningsbalancerne for transmissionsnet mv. ved over-

gangen fra "hvile-i-sig-selv"-prisreguleringen kan få tilført kapital.  
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23. Elkraft Transmission blev dannet efter ikrafttræden af den ny elforsyningslov. 

Transmissionsnettet blev overdraget til Elkraft Transmission til den markedsøko-

nomiske værdi 2,1 mia. kr. Den elprismæssigt nedskrevne værdi udgjorde 0,4 mia. 

kr. Forskelsbeløbet 1,7 mia. kr. blev overført som tilgodehavende til produktions-

selskabet og dermed som gæld i transmissionsselskabet. Transmissionsselskabets 

værdier vil i åbningsbalancen være højere end den fastsatte markedsøkonomiske 

værd, idet åbningsbalanceværdien beregnet med standardpriser og levetider giver 

en netaktivværdi på ca. 2.4 mia. kr.  

 

24. I modsætning til Elkraft Transmission blev Eltra stiftet i 1997 før ikrafttræden 

af den ny elforsyningslov. Transmissionsnettet blev på denne baggrund udskilt fra 

Elsam til de elprismæssigt nedskrevne værdier, således som det dagældende regel-

sæt foreskrev. Opskrivningen af Eltras aktiver ved ikrafttræden af den ny elforsy-

ningslov er således en del af selskabets bundne egenkapital. Overførslen af de 900 

mio. kr. fra Eltra er resultatet af en opfølgning af kraftværksforliget mellem for-

ligspartierne, Elsam og Eltra.  

På baggrund af de udarbejdede redegørelser, der viser  

a) en soliditet for transmissionsselskabet, der ligger på niveau med det, der 

søges opnået ved den differentierede forrentningsprocent i netselskaberne  

b) en revisorerklæring, hvori det erklæres, at overførslen efter revisorernes 

vurdering er velbegrundet ud fra et økonomisk synspunkt, således at det 

ud fra en økonomisk betragtning ville være hensigtsmæssigt for en privat 

virksomhedsejer i en lignende situation at foretage en tilsvarende investe-

ring  

c) findes dokumentationen at opfylde de i § 1 og § 2 i Bekendtgørelse om 

overførsel af kapital til elproduktionsvirksomheder opstillede krav for så 

vidt angår redegørelsen om de økonomiske konsekvenser af kapitalover-

førslen samt revisorpåtegning heraf.  

 

 
 

 


