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1. INDLEDNING 
Vejle Oplands Strømforsyning (VOS) har i brev af den 18. juni 1999 anmodet 

Energitilsynet (Elprisudvalget) om ikke at godkende gennemførelsen af den så-

kaldte "Mellemmodel" i selskabet 60 kV Sydøstjylland I/S (SØJ), før problemerne 

er løst på en måde, der ikke medfører væsentlige omkostningsforøgelser eller med-

fører yderligere opsplitning af nettet.  

 

Af SØJ's redegørelse i sagen fremgår blandt andet, at selskabets vedtægter åbner 

mulighed for, at selskabets interessenter kan udtræde af selskabet efter udgangen 

af år 2001. SØJ oplyser, at den interessent, der udtræder af selskabet, er berettiget 

til at fordre den del af 60 kV nettet, som er beliggende inden for den pågældende 

interessents forsyningsområde, overdraget på vilkår fastsat i SØJ's vedtægter.  

 

Sagen indeholder principielle spørgsmål om bevilling til drift af transmissions- og 

netvirksomhed og om regelsættet for fastlæggelsen af det fremtidige grundlag for 

kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse og reguleringen heraf.  
 
OM SØJ OG "MELLEMMODELLEN" 

SØJ blev stiftet den 28. oktober 1997 af forsyningsselskaberne i kraftværksselska-

bet I/S Skærbækværkets forsyningsområde. I/S Skærbækværkets forsyningsområ-

de omfattede Vejle amt samt dele af Århus, Ringkøbing, Ribe og Sønderjyllands 

amter.  

 

I/S Skærbækværket blev pr. 1. januar 1998 opdelt i et produktionsselskab (SV 

Produktion a.m.b.a) og to netselskaber, 60 kV Sydøstjylland I/S (SØJ) og I/S 

Skærbækværket (SVN). De to netselskaber varetager anlæg og drift for henholds-

vis 60 kV nettet og 150 kV nettet i det tidligere I/S Skærbækværkets forsynings-

område.  

 

SØJ er opbygget med en politisk bestyrelse på 11 personer som øverste myndig-

hed. Hver interessent har således én plads i bestyrelsen.  
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Under bestyrelsen er en styregruppe med en repræsentant fra hver interessent. 

Styregruppen er blandt andet ansvarlig for, at de principper bestyrelsen fastlægger, 

bliver efterlevet.  

 

Den daglige ledelse varetages af en forretningsfører, der refererer til styregruppen.  

Endelig er etableret en teknikergruppe sammensat af personale hos de enkelte 

interessenter. Teknikergruppens opgave er blandt andet at støtte entreprenøren i 

dennes planarbejde. Gruppen fungerer som en slags erfa-gruppe.  

 

Entreprenøren er SVN. Der er mellem SØJ og SVN indgået en aftale, hvorved 

SVN for perioden fra 1. januar 1998 til 31. december 2001 har påtaget sig at fore-

stå planlægning, udbygning, sanering samt drift og vedligeholdelse af SØJ's net.  

 

SØJ's vedtægter åbner, som nævnt, mulighed for, at den enkelte interessent kan 

udtræde af selskabet efter udgangen af år 2001 og medtage den del af 60 kV nettet, 

der er beliggende i vedkommende interessents område. For at forberede en interes-

sents eventuelle udtræden af SØJ, har SØJ udarbejdet 3 modeller, hvoraf "Mel-

lemmodellen" blev vedtaget.  

 

"Mellemmodellen" tilstræber, at interessenterne i højere grad overtager betalinger 

vedrørende anlæg i eget geografisk område.  

 

"Mellemmodellen" indeholder, ifølge SØJ, en ændret omkostningsfordeling mel-

lem interessenterne delvis gældende fra og med 1999. Modellen tilstræber, at inte-

ressenterne i højere grad overtager betalinger vedrørende anlæg i eget geografisk 

område. Således skal eksempelvis nye 60 kV anlæg, som bestilles til udførelse af 

en af interessenterne, efter denne model betales af den pågældende interessent.  

 

Nyanlæg bestemt af den såkaldte "Kabelhandlingsplan" er ikke omfattet af "Mel-

lemmodellen". Ifølge SØJ blev kabelhandlingsplanen vedtaget af Elsam i 1995 for 

hele det jysk-fynske område på grundlag af Miljø- og Energiministeriets rapport 

"Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg, juni 1995".  

 

Hvis omkostningerne til videreførelse af kabelhandlingsplanen havde været omfat-

tet af "Mellemmodellen", ville resultatet, ifølge SØJ, havde været en særlig skæv 

betalingsfordeling på interessenterne i forhold til den hidtil gældende solidariske 

model.  

 

Til "Mellemmodellen forklarer SØJ, at hver interessent fra år 2002 selv betaler de 

direkte omkostninger til vedligeholdelse af nettet i eget område. SØJ forudser, at 

der eksempelvis etableres bilaterale aftaler om vedligeholdelse af enkelte led-

ningsafsnit, der måtte passere gennem et område hos en interessent, der ikke selv 

har gavn af ledningen.  
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60 KV NETTET I SØJ'S OMRÅDE 

Generelt set er nettet i det jysk/fynske område opdelt på 400 kV, 150 kV, 60 kV, 

10 kV og 0,4 kV.  

 

400 kV og 150 kV niveauerne er elektricitetens "hovedveje". Nettene benyttes til 

transit af elektricitet. Fra og med 60 kV niveau sker der leverancer direkte til el-

kunderne. Kun de helt store kunder får leveret elektricitet direkte fra 60 kV niveau. 

Langt de fleste kunder er hægtet på nettet "nede" på distributionsniveau, det vil 

sige på 10 kV niveau og på 0,4 kV niveau.  

 

60 kV nettets funktion kan ikke defineres præcist. I nogle områder bruges nettet til 

transit af elektricitet. I andre områder kan man i en vis udstrækning betragte nettet 

som et distributionsnet, hvis en kunde får leverancerne direkte fra 60 kV nettet 

uden om 10 kV nettet.  

 

I henhold til oplysninger i SØJ's årsregnskab 1998 var 60 kV nettet ejet af kraft-

værksselskabet indtil 1. januar 1998, hvorefter nettet overgik til SØJ.  

 

Den før 30. december 1999 gældende elforsyningslov stillede ikke krav om sel-

skabsmæssig adskillelse mellem de aktiviteter, som elforsyningsvirksomhederne 

udførte.  

 

I lov nr. 375 af 2. juni 1999 er hovedreglen, at der skal ske en selskabsmæssig 

adskillelse mellem de aktiviteter, som udføres af elforsyningsvirksomhederne, jf. 

lovens § 47, stk. 1.  

 

I henhold til § 19, stk. 1, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 kan transmissionsvirksomhed 

og netvirksomhed kun udføres efter bevilling, men bevilling til netvirksomhed og 

bevilling til transmissionsvirksomhed kan dog gives til samme virksomhed i hen-

hold til § 47, stk. 2.  

 

Energistyrelsen behandler ansøgninger om bevillinger, hvorfor spørgsmål vedrø-

rende SØJ's bevilling og interessenternes egne bevillinger må henvises dertil.  
 
PERIODEN FØR DEN 30. DECEMBER 1999 

Energitilsynet (Elprisudvalget) har på baggrund af en forespørgsel om "Mellem-

modellen" fra SØJ i marts 1999 meddelt selskabet, at udvalget har bedømt model-

len som værende i overensstemmelse med regler i den gældende elforsyningslov 

på indeværende tidspunkt, og at udvalget i bedømmelsen har lagt vægt på, at udar-

bejdelsen af modellen er sket i næsten fuldstændig enighed mellem parterne. Ud-

valget understregede, at der måtte tages forbehold over for, at indholdet af model-

len ville kunne stride mod bestemmelser i den elforsyningslov, som på daværende 

tidspunkt var under udarbejdelse.  
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PERIODEN EFTER DEN 30. DECEMBER 1999 

Ansøgninger om bevillinger behandles af Energistyrelsen.  

 

Med hensyn Energitilsynets mulighed for at bedømme, om "Mellemmodellen" er i 

overensstemmelse med de i lov nr. 375 af 2. juni 1999 fastsatte regler for priser og 

betingelser for elektricitet skal henvises til, at regelsættet for fastlæggelsen af 

grundlaget for de kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse, jf. lovens 

§ 100 om virksomhedernes åbningsbalancer, er under udarbejdelse, og at princip-

perne for opgørelse af indtægtsrammerne for transmissions- og netvirksomheder-

ne, jf. lovens § 70, ligeledes er under udarbejdelse.  

 
2 AFGØRELSE 
Det meddeles Vejle Oplands Strømforsyning A.m.b.a. og 60 kV Sydøstjylland I/S, 

 at Energitilsynet i medfør af § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1126 af 29. 

december 1999, overtager sager, som er under behandling i Elprisudvalget 

på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden,  

 at "Mellemmodellen" er i overensstemmelse med reglerne i den indtil 30. 

december 1999 gældende elforsyningslov,  

 at udstedelsen af bevillinger til 60 kV Sydøstjylland I/S og interessenterne 

efter lov nr. 375 af 2. juni 1999 foretages af Energistyrelsen,  

 at Energitilsynet, når det i § 100 i lov nr. 375 af 2. juni 1999 nævnte 

grundlag for de kollektive elforsyningsvirksomheders fremtidige priser og 

reguleringen heraf i medfør af lovens § 70, stk. 2, er fastlagt, vil kunne ta-

ge stilling til den valgte model for fordeling af omkostninger. 

 
3 BEGRUNDELSE 
INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 

I medfør af § 7, stk.1, i bekendtgørelse nr. 1126 af 29. december 1999, overtager 

Energitilsynet sager som er under behandling i Elprisudvalget på tidspunktet for 

bekendtgørelsens ikrafttræden. Sagen er indbragt før ikrafttrædelsen af bekendtgø-

relsen, hvorfor sagen i henhold til bekendtgørelsens § 7, stk. 2, skal afgøres i hen-

hold til den før 30. december 1999 gældende elforsyningslov.  

 

Det er meningen, at den i sagen omhandlede model, "Mellemmodellen", også skal 

regulere omkostningsfordelingen mellem SØJ's interessenter efter 30. december 

1999, hvorfor den delvise ikrafttræden af lov nr. 375 af 2. juni 1999 må inddrages 

i bedømmelsen af sagen.  
 
INTERESSENTERNE I SØJ 

Netselskabet 60 kV Sydøstjylland I/S (SØJ) blev stiftet den 28. oktober 1997 af 

forsyningsselskaberne i kraftværksselskabet I/S Skærbækværkets forsyningsområ-

de. Forsyningsselskaberne var Boulstrup og  

 

Omegns Elektricitetsselskab, Energi Horsens, Fredericia Forsyning, Hovedgaard 

og Omegns Højspændingsanlæg, Koldingområdets Energiselskab, Midtjyllands 

Elektricitetsforsynings Selskab, Odder Elværk, Vejle Kommunale Elværk, Elsel-

skabet VOH, Vejle Oplands Strømforsyning samt Østjysk Elforsyning.  
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SØJ'S VEDTÆGTER 

Vedtægterne for SØJ er modtaget i Elprisudvalget med brev af den 19. februar 

1998.  

Der er i sagen henvist til følgende artikler i SØJ's vedtægter:  

12.1 Interessenterne er til enhver tid berettiget til med 1 års forudgående december 

2001. Frem til dette tidspunkt er overenskomsten uopsigelig.  

 

12.2 Inden 1. april 1998 nedsættes af bestyrelsen en arbejdsgruppe, som inden 

udgangen af 1998 skal udarbejde forslag til økonomiske og tekniske vilkår for 

gennemførelse af interessentskabets virksomhed efter årsskiftet 2001/2002.  

 

Arbejdsgruppen skal endvidere udarbejde forslag til de vilkår, der skal gælde, 

såfremt en interessent efter 31. december 2001 vælger at udtræde og samtidig for-

drer, at den del af 60 kV-nettet, som er beliggende inden for den pågældendes 

forsyningsområde overdrages til denne.  

 

Arbejdsgruppen skal ved udarbejdelsen af dette forslag beskrive en model, der på 

den ene side sikrer, at der senest 1. januar 2002 sker udligning mellem interessen-

terne af de anlægsudgifter, der er foretaget i perioden 1.1.1998-31.12.2001, og på 

den anden side sikrer hensynet til de tilbageværende interessenter i forbindelse 

med en eventuel fortsættelse af selskabet.  

 

Arbejdsgruppens kommissorium skal godkendes samtidig med vedtagelsen af 

disse vedtægter. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde forelægges bestyrelsen til 

godkendelse i overensstemmelse med artikel 4.7 b, jf. artikel 4.8 og 4.9.  

 

4.7. b) Omhandler under bestyrelsens afgørelse ændring af selskabets vedtægter.  

 

4.8 Bestyrelsens beslutning i samtlige sager beskrevet i de i artikel 4.7. nævnte 

kategorier er kun gyldig, når den er truffet med tilslutning af mindst 3/5 af de re-

præsenterede stemmer.  

 

Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed og således, at forslag betragtes 

som bortfaldet i tilfælde af stemmelighed.  

 

Ved afstemningen har hver interessent gennem sit bestyrelsesmedlem følgende 

antal stemmer: 

 

Fredericia Forsyning 176 

Vejle Elforsyning 124 

A/S KOE El 215 

An/S Midtjyllands Elektricitetsselskab,MES 58 

An/S Vejle Oplands Strømforsyning, VOS 15 

Energi Horsens A.m.b.a. 199 

Boulstrup & omegns Elektricitetsselskab 12 

Hovedgaard & Omegns Højspændingsanlæg An/S 20 

Odder Elværk 12 

Elselskabet VOH 59 

Østjysk Elforsyning 110 
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4.9 De under artikel 4.7 a), b), c) og e) nævnte sager skal gøres til genstand for 2 

behandlinger i bestyrelsen. 2. behandling skan tidligst finde sted 1 måned efter 1. 

behandling, således at det muliggøres, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer før 2. 

behandling kan gøre de ved 1. behandling vedtagne forslag til genstand for drøftel-

ser inden de respektive interessenters kompetente forsamlinger.  

 

For så vidt angår ændring af selskabets vedtægter samt interessentskabets opløs-

ning er bestyrelsesmedlemmerne bundet af den af vedkommende kompetente for-

samling trufne afgørelse.  

 

4.7 a), c) og e) omhandler under bestyrelsens afgørelse  

a) beslutning om en væsentlig udvidelse eller reduktion af 60 kV-nettet.  

b) optagelse af nye interessenter.  

c) e) interessentskabets opløsning.  

 

9.2 I de første 4 år skal drifts- og vedligeholdelsesomkostninger fordeles på sam-

me måde som i I/S Skærbækværket, det vil sige i forhold til KWh-aftag.  

 

9.3 Anlægsomkostningerne fordeles på samme måde som drifts- og vedligeholdel-

sesomkostningerne, jf. artikel 9.2, indtil der i henhold til artikel 12.2 er fastsat en 

anden model til fordeling af anlægsomkostningerne.  

MELLEMMODELLEN 

Omkostningskategori Fordeling 

Øvrige udgifter Fællesudgift fordeles efter aftag 

Nettab Fællesudgift fordeles efter aftag 

Vedligeholdelse 

År 1-4:  

Fællesudgift fordeles efter aftag 

Efter år 4: 

Efter regning for arbejde udført i eget område 

Nyanlæg  

(ikke kabelhandlingsplan) 
Efter regning for arbejde udført i eget område 

Afskrivninger 15 år lineært 

Henlæggelser 
Der henlægges i de enkelte selskaber, svarende til 

hvad de enkelte selskaber betaler til nyanlæg 

Udtræden (henlæggelser) 
Henlæggelser ligger allerede i interessenternes eget 

selskab 

Udtræden (gæld) 

Gammel gæld betales efter definitionsmæssig ejer-

andel (gælden pr. 31.12.97 nedskrevet til udtrædel-

sesdato) 

Udtræden (yderligere 

hæftelser) 

Pligt til levering af meldinger/målinger til SØJ's 

netkontrol 
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PERIODEN FØR DEN 30. DECEMBER 1999 

Med hensyn til perioden før den 30. december 1999 har SØJ tidligere anmodet om 

Energitilsynets (Elprisudvalgets) udtalelse om "Mellemmodellen". Anmodningen 

fra SØJ blev modtaget i Elprisudvalget den 12. marts 1999.  

 

Elprisudvalget svarer SØJ i brev af den 19. marts 1999, at udvalget på indeværen-

de tidspunkt ikke har bemærkninger til det indsendte, herunder også de i skrivel-

sen specifikt fremhævede spørgsmål. Endvidere fremgår af svarskrivelsen, at ud-

valget ved bedømmelsen af den indsendte model har lagt vægt på, at udarbejdelsen 

af modellen er sket i næsten fuldstændig enighed mellem parterne, og at modellen 

er i overensstemmelse med reglerne i den gældende elforsyningslov.  

 

Elprisudvalget understreger dog, at udvalget ikke er bekendt med udformningen af 

den kommende elforsyningslov, hvorfor udvalget må tage forbehold for, at model-

len vil kunne stride imod bestemmelser i denne lov.  

 

Kopi af SØJ's henvendelse og Elprisudvalgets svar er vedlagt som bilag 7 og 8.  

 

På to områder er beskrivelsen af "Mellemmodellen" i nærværende sag ændret i 

forhold til den af Elprisudvalget tidligere bedømte model: 

 Fordelingen af øvrige udgifter sker efter år 4 ikke længere på grundlag af 

defineret ejerandel, men på grundlag af aftag, som gældende for perioden 

til og med år 4.  

 Omkostningerne på 60 kV niveau i forbindelse med kabelhandlingsplanen 

er udeholdt af modelbeskrivelsen i nærværende sag. 

 

Ad 1:  

Aftaget som fordelingsnøgle er bestemt i artikel 9.2 i SØJ's vedtægter.  

 

Ad 2:  

SØJ's bestyrelse vedtog på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. februar 

1999, at de nævnte omkostninger skulle "føres op i systemet". Beslutningen blev 

behandlet igen på bestyrelsesmødet den 13. april 1999 - godt 1 måned senere end 

SØJ's anmodning om Elprisudvalgets udtalelse om "Mellemmodellen".  

 

De to beskrevne afvigelser vil ikke indebære, at Energitilsynet, for perioden før 

30. december 1999, har yderligere bemærkninger til "Mellemmodellen" ud over 

de, der om selve modellen blev givet i Elprisudvalgets svar til SØJ den 19. marts 

1999.  
 
OM 60 KV NETTET I SØJ'S OMRÅDE 

Generelt set er nettet i det jysk/fynske område opdelt på 400 kV, 150 kV, 60 kV, 

10 kV og 0,4 kV.  

 

400 kV og 150 kV niveauerne er elektricitetens "hovedveje". Nettene benyttes til 

transport, transitering, af elektricitet. Fra og med 60 kV niveau sker der leverancer 

direkte til elkunderne. Kun de helt store kunder får leveret elektricitet direkte fra 

60 kV niveau. Langt de fleste kunder er hægtet på nettet "nede" på distributionsni-

veau, det vil sige på 10 kV niveau og på 0,4 kV niveau.  

 

  



ENERGITILSYNET |  Side 8/15 

60 kV nettets funktion kan ikke defineres præcist. I nogle områder bruges nettet til 

transit af elektricitet. I andre områder kan man i en vis udstrækning betragte nettet 

som et distributionsnet, hvis en kunde får leverancerne direkte fra 60 kV nettet 

uden om 10 kV nettet.  

 

I henhold til oplysninger i SØJ's årsregnskab 1998 var 60 kV nettet ejet af kraft-

værksselskabet indtil 1. januar 1998, hvorefter nettet overgik til SØJ.  

Den før 30. december 1999 gældende elforsyningslov stillede ikke krav om sel-

skabsmæssig adskillelse mellem de aktiviteter, som elforsyningsvirksomhederne 

udførte.  

 

I lov nr. 375 af 2. juni 1999 er hovedreglen, at der skal ske selskabsmæssig adskil-

lelse mellem de aktiviteter, som udføres af elforsyningsvirksomhederne, jf. lovens 

§ 47, stk. 1.  

 

I henhold til § 19, stk. 1, i lov nr. 375 af 2. juni 1999 kan transmissionsvirksomhed 

og netvirksomhed kun udføres efter bevilling.  

 

I henhold til § 47, stk. 2, kan bevilling til netvirksomhed og bevilling til transmis-

sionsvirksomhed dog gives til samme virksomhed.  

 

I denne forbindelse kan oplyses, at § 21, stk. 1, i lov nr. 375 af 2. juni 1999, be-

stemmer, at etablering af transmissionsnet på over 100 kV og væsentlige ændrin-

ger i tilsvarende bestående net kun kan foretages efter forudgående tilladelse fra 

miljø- og energiministeren.  

 

Bestemmelsen er en videreførelse af bestemmelsen i den indtil 30. december 1999 

gældende elforsyningslov, hvorfor praksis hidtil i bevillingsmæssig henseende har 

været, at transmissionsnet var net beregnet for spændinger på over 100 kV.  

 

Transmissionsvirksomhed og netvirksomhed er nu defineret i lov nr. 375 af 2. juni 

1999, jf. lovens § 5. Af bemærkningerne til § 5 i lovforslaget fremgår, at såfremt 

en transmissionsvirksomhed har en forbruger direkte tilsluttet til nettet, følger det 

af (de foreslåede) bestemmelser, at virksomheden tillige er bevillingspligtig som 

netvirksomhed og skal udføre de opgaver over for forbrugeren, som påhviler en 

netvirksomhed. Omfanget af bevillingspligten i sådanne tilfælde vil blive præcise-

ret i forbindelse med bevillingsudstedelsen.  

 

Hovedreglen i bevillingsmæssig sammenhæng er i den nye elforsyningslov, at 

samme virksomhed ikke kan få bevilling til at drive flere bevillingspligtige aktivi-

teter, jf. § 47, stk. 1. Bevilling til netvirksomhed og bevilling til transmissionsvirk-

somhed kan dog gives til samme virksomhed, såfremt visse betingelser opfyldes, 

jf. § 47, stk. 2 og 3. Stk. 2 og 3 omhandler henholdsvis regler for regnskabsføring 

og bestemmelser om udførelsen af aktiviteter, der ligger uden for bevillingen.  

 

En interessent, der eventuelt udtræder af SØJ og tager en del af 60 kV nettet med 

sig, vil som udgangspunkt stå som ejer af både "en bid" 60 kV net og et distributi-

onsnet.  
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Hvorledes denne interessent ved en eventuel udtræden af SØJ står i bevillings-

mæssig sammenhæng, må være spørgsmål for Energistyrelsen at besvare.  
 
PRISBESTEMMELSER 

I henhold til § 9, stk. 1, i den indtil 30. december 1999 gældende elforsyningslov, 

kunne der i prisen ved levering af elektricitet indregnes nødvendige udgifter til 

blandt andet driftsmæssige afskrivninger og med Elprisudvalgets tiltræden hen-

læggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital.  

 

Med den delvise ikrafttrædelse af lov nr. 375 af 2. juni 1999 er de hidtil gældende 

regler for beregning af driftsmæssige afskrivninger og forrentning af indskudska-

pital ophævet, ligesom der efter den 30. december 1999 ikke længere er mulighed 

for kollektive elforsyningsvirksomheder at indregne henlæggelser til nyinvesterin-

ger i prisen.  

 

SØJ er i henhold til den indtil 30. december 1999 gældende elforsyningslov omfat-

tet af bestemmelserne i denne lovs § 9, stk. 1.  

 

Efter den 30. december 1999 er SØJ henhold til § 5 i lov nr. 375 af 2. juni 1999 en 

kollektiv elforsyningsvirksomhed, og er som sådan omfattet af lovens bestemmel-

ser om priser og betingelser for elektricitet.  

 

I henhold til lovens § 69, stk. 1, fastsættes priserne for ydelser fra de kollektive 

elforsyningsvirksomheder under hensyntagen til virksomhedernes omkostninger til 

blandt andet afskrivninger samt forrentning af kapital.  

 

For så vidt angår driftsmæssige afskrivninger og forrentning af kapital fremgår af 

§ 69, stk. 2, 1. punktum, at Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler for 

beregning af driftsmæssige afskrivninger og for opgørelsen af virksomhedernes 

kapital, samt de satser, der kan anvendes ved indregning af forrentning efter stk. 1.  

Reglerne for beregning af driftsmæssige afskrivninger og forrentning af kapital har 

indflydelse på de indtægtsrammer, som Energitilsynet efter lovens § 70, stk. 2, 

skal udmelde for hver af de berørte net- og transmissionsvirksomheder,  

 

Arbejdet med at fastlægge indtægtsrammer pågår p.t.  

 

Endvidere skal kollektive elforsyningsvirksomheder i henhold til § 100 i lov nr. 

375 af 2. juni 1999 ved lovens ikrafttræden udarbejde en åbningsbalance efter 

nærmere fastsatte regler. Åbningsbalancerne skal i henhold til § 100, stk. 1, danne 

grundlaget for den fremtidige prisfastsættelse, herunder med indregning af de oven 

for omtalte afskrivninger og forrentning af kapital.  

 

Regelsættet for fastlæggelse af de kollektive elforsyningsvirksomheders åbnings-

balancer er p.t. under udarbejdelse.  
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SAMMENFATTENDE BEMÆRKNINGER 

For perioden indtil den 30. december 1999 har Energitilsynet ikke grund til at give 

yderligere bemærkninger til "Mellemmodellen" ud over de, som blev givet i El-

prisudvalgets svarskrivelse til SØJ den 19. marts 1999.  

 

For perioden efter den 30. december 1999 kan Energitilsynet, når det i § 100 i lov 

nr. 375 af 2. juni 1999 nævnte grundlag for de kollektive elforsyningsvirksomhe-

ders fremtidige priser og reguleringen heraf i medfør af lovens § 70, stk. 2, er fast-

lagt, tage stilling til den valgte model for fordeling af omkostninger.  

 
4 SAGSFREMSTILLING 
Vejle Oplands Strømforsyning (VOS) har i brev af den 18. juni 1999 anmodet 

Energitilsynet (Elprisudvalget) om ikke at godkende den såkaldte "mellemmodels" 

gennemførelse i selskabet 60 kV Sydøstjylland I/S (SØJ), før problemerne er løst 

på en måde, der ikke medfører væsentlige omkostningsforøgelser eller medfører 

yderligere opsplitning af nettet.  

 

Til støtte for anmodningen oplyser VOS, at selskabet, som det eneste selskab, har 

stemt imod "Mellemmodellen" med følgende (citerede) begrundelser:  

 

Citat begyndt: 

1. 60 kV nettet i I/S Skærbækværkets forsyningsområde er integreret net, som er 

planlagt og udbygget med hensyn til rationel drift og høj forsyningssikkerhed, 

men uden hensyn til om ledningerne er fremført i det ene eller det andet distribu-

tionsselskabs forsyningsområde. 

 

Løsningsmodellen kaldet "Mellemmodellen", som blev valgt, skaber en række 

problemer uden at anvise en løsning på problemerne. Der påpeges følgende:   

 

1. 60 kV net, som passerer et forsyningsområde, uden at have forbindelse til 

området.  

2. Belastningsudnyttelsen er heller ikke ens for selskaberne.  

3. Ringforbindelser til sikring af nødsituationer. Hvem skal have regningen.  

4. Belastningen af transmission af grøn energi fra tynde forbrugsområder 

med god vindenergi til tætte forbrugsområder.  

5. Udnyttelse, udbygning og afregning af fælles kommunikationslinier (lys-

lederteknologi) til kommercielle formål.  

6. Løsningsmodellen gør det umuligt at finde en rimelig retfærdig finansie-

ring af den vedtagne landsdækkende "Kabelhandlingsplan".  

7. Løsningsmodellen kan gradvis give et stort misforhold mellem investerin-

ger og ejerandele, og dermed være medvirkende til yderligere opsplitning.  

8. Løsningsmodellen tager ikke på sigt hensyn til ensartet vedligeholdelses-

stand på nettet.  

9. Løsningsmodellen vil medføre øgede netomkostninger med det ekstra per-

sonaleforbrug, som kræves for at koordinere flere led i planlægnings- og 

vedligeholdelsesfaserne, samt større administrationsomkostninger. 

Citat slut.  

 

VOS oplyser i anmodningen, at selskabet har den opfattelse, at nettet skal drives 

så enkelt og rationelt som muligt under hensyntagen til optimal driftssikkerhed. 
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VOS tilkendegiver, at den positive side ved "Mellemmodellen" er, at den giver 

gode muligheder for fremtidige rationaliseringer, men at 60 kV nettet ikke har en 

struktur, der er egnet til opdeling i mindre enheder. Til sidstnævnte henviser VOS 

til SØJ's ansøgning om selskabsgodkendelse.  

 

Energitilsynet (Elprisudvalget) har i brev af den 19. juli 1999 anmodet I/S Skær-

bækværket om en redegørelse i sagen. I brev af den 27. juli 1999 svarer I/S Skær-

bækværket, at selskabet ikke mener at være direkte part i sagen, men har givet den 

videre til SØJ.  

 

I brev af den 6. august 1999 har SØJ fremsendt en redegørelse til Energitilsynet 

(Elprisudvalget).  

 

Redegørelsen gennemgår indledningsvis netstrukturen i området. Det fremgår 

således, at det tidligere I/S Skærbækværket pr. 1. januar 1998 blev opdelt i et pro-

duktionsselskab og to netselskaber, omhandlede SØJ og det nye I/S Skærbækvær-

ket, som varetager anlæg og drift m.v. for henholdsvis 60 kV nettet og 150 kV 

nettet i det tidligere I/S Skærbækværkets forsyningsområde.  

 

SØJ oplyser, at forsyningsområdet dækker Vejle amt samt dele af Århus, Ringkø-

bing, Ribe og Sønderjyllands amter.  

 

SØJ oplyser endvidere, at de to netselskaber har samme ejere, og at omkostninger-

ne ved netselskabernes drift hidtil har været fordelt på ejerne efter leveret energi til 

elkunderne i de enkelte interessenters områder.  

 

Med hensyn til "Mellemmodellen" og valget af denne, henviser SØJ til vedtægter-

ne for selskabet.  

 

SØJ henviser indledningsvis til artikel 12.1 i selskabets vedtægter, der åbner mu-

lighed for, "at den enkelte interessent kan udtræde af selskabet efter udgangen af 

år 2001". SØJ oplyser, at den interessent, der udtræder af selskabet, "er berettiget 

til at fordre den del af 60 kV nettet, som er beliggende inden for den pågældendes 

forsyningsområde, overdraget på de vilkår, der er vedtaget i medfør af artikel 

12.2."  

 

Efter SØJ's oplysninger beskriver artikel 12.2 i selskabets vedtægter en model, 

hvorefter en interessents eventuelle udtræden økonomisk skal håndteres. SØJ an-

giver, at modellen i artikel 12.2 sikrer, "at der senest 1. januar 2002 sker en udlig-

ning mellem interessenterne af de anlægsudgifter, der er foretaget i perioden fra 1. 

januar 1998 til 31. december 2001, og på den anden side sikrer hensynet til de 

tilbageværende interessenter i forbindelse med en eventuel fortsættelse af selska-

bet".  

 

SØJ oplyser, at modelbeskrivelsen i artikel 12.2 er udarbejdet af en vedtægtsbe-

stemt arbejdsgruppe på 6 medlemmer, heraf en repræsentant fra VOS.  

Arbejdsgruppen har, oplyser SØJ, udarbejdet 3 forskellige modeller for interessen-

ternes betaling af nyanlæg, drift og vedligeholdelse: "Fællesskabsmodellen", 

"Konkurrencemodellen" og "Mellemmodellen".  

 



ENERGITILSYNET |  Side 12/15 

Om arbejdsprocessen med modellerne angiver SØJ, at arbejdsgruppens arbejde har 

været "fuldt tæt", og at "modelbeskrivelserne med tilhørende konsekvensbereg-

ninger har været genstand for grundige drøftelser" i SØJ's styregruppe. SØJ angi-

ver, at styregruppen på et møde den 9. november 1998 afsluttede modelbehandlin-

gen med en indstilling til bestyrelsen om at tilstæde "Mellemmodellen".  

 

Modellerne er, efter SØJ's oplysninger, blevet drøftet på ekstraordinært bestyrel-

sesmøde den 10. december 1998, drøftet på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 

22. februar 1999, gennemgået på 1. behandling på ordinært bestyrelsesmøde den 

13. april 1999, og endelig gennemgået en skriftlig 2. behandling afsluttet den 15. 

juli 1999.  

 

Efter SØJ's oplysninger blev "Mellemmodellen" valgt med et flertal på 98,5 %, 

mens 1,5 % stemte imod. SØJ angiver, at bestyrelsens beslutning i henhold til 

artikel 4.8 i selskabets vedtægter er gyldig, "når den er truffet med tilslutning af 

mindst 3/5 af de repræsenterede stemmer".  

 

Med hensyn til "Mellemmodellen" oplyser SØJ, at modellen indeholder en ændret 

omkostningsfordeling mellem interessenterne delvis gældende fra og med 1999.  

 

Modellen tilstræber, ifølge SØJ, at "interessenterne i højere grad overtager beta-

linger vedrørende anlæg i eget geografisk område. Således skal eksempelvis nye 

60 kV anlæg, som bestilles til udførelse af en af interessenterne (selskabsspecifik-

ke anlæg), efter denne model betales af den pågældende interessent".  

 

SØJ angiver, at disse bestemmelser er i harmoni med artikel 9.2 og 9.3 i selskabets 

vedtægter.  

 

Principperne i "Mellemmodellen" fremgår af SØJ's redegørelse i sagen, jf. bilag 

2.1. Der indgår blandt andet principper for håndteringen af henlæggelser til nyan-

læg og afskrivninger.  

 

Af bilaget fremgår endvidere, at nyanlæg bestemt af den såkaldte "Kabelhand-

lingsplan" ikke er omfattet af "Mellemmodellen". Ifølge SØJ blev kabelhandlings-

planen vedtaget af Elsam i 1995 for hele det jysk-fynske område på grundlag af 

Miljø- og Energiministeriets rapport "Principper for etablering og sanering af høj-

spændingsanlæg, juni 1995".  

 

Ifølge redegørelsen fra SØJ ville omkostningerne til videreførelse af kabelhand-

lingsplanen have resulteret i en særlig skæv betalingsfordeling på interessenterne i 

forhold til den tidligere gældende solidariske model, såfremt omkostningerne skul-

le have været omfattet af "Mellemmodellen".  

 

SØJ angiver, at en enig bestyrelse i selskabet den 22. februar 1999 besluttede, "at 

betalingen af kabelhandlingsplanen skal føres op i systemet, og at bestyrelsen op-

tager forhandlinger med I/S Skærbækværket, som første trin i dette forløb".  

 

SØJ oplyser, at en enig bestyrelse i selskabet stadfæstede denne beslutning på 

bestyrelsesmødet den 13. april 1999.  
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For så vidt angår kabelhandlingsplanen oplyser SØJ, at planen således ikke er 

indeholdt i "Mellemmodellen" og derfor som hidtil betales over 60 kV nettariffen 

efter energiaftag.  

 

I redegørelsen anfører SØJ endvidere om "Mellemmodellen", at modellen "har et 

stærkt sigte på at fremme en rationel drift af nettet". SØJ henviser til princippet 

om, at "interessenterne hver især betaler for de opgaver, man lader udføre". Efter 

SØJ's opfattelse fremmes sikkerheden dermed for, "at der alene investeres i nød-

vendigt omfang, ligesom investeringerne ikke sker før behovet er reelt". SØJ me-

ner, at selskabets entreprenør, p.t. I/S Skærbækværket, således også har en "skær-

pet" interesse i at rådgive interessenterne i SØJ "bedst muligt med henblik på at 

stræbe efter optimum inden for anlægsinvesteringer samt drift og vedligeholdelse 

af nettet".  

 

SØJ medgiver, at arbejdet med "Mellemmodellen" har været en vanskelig proces 

at komme igennem, og at uanset modelvalg ville der have været tale om kompro-

miser.  

 

Om modellen forklarer SØJ, at hver interessent fra år 2002 betaler de direkte om-

kostninger til vedligeholdelse af nettet i eget område. SØJ forudser, at der eksem-

pelvis etableres bilaterale aftaler om vedligeholdelse af enkelte ledningsafsnit, der 

måtte passere gennem et område hos en interessent, der ikke selv har gavn af led-

ningen. Faste omkostninger og nettab er fællesudgifter. Om eventuel bygning af 

ringforbindelser anfører SØJ, at princippet er, at "de der nyder gavn heraf betaler 

for dette".  

 

SØJ oplyser, at der endnu mangler udformning af overdragelsesaftale, tekniske 

driftsaftaler, regler for opgørelse og betaling af overdragelsessum samt en beskri-

velse af hensynet til de tilbageværende interessenter i forbindelse med fastlæggel-

se af regler for opgørelse og betaling ved en interessents eventuelle udtræden af 

SØJ. Dette arbejde forventes færdiggjort inden udgangen af 1999.  

 

SØJ mener, at der med beslutningen om at løfte betalingen af kabelhandlingspla-

nens 60 kV omkostninger op i systemet er taget en "stærk" beslutning, der viser, at 

SØJ står inde for at videreføre kabelhandlingsplanen med ønsket om en solidarisk 

løsning for betalingen.  

 

Ved brev af den 23. september 1999 til Energitilsynet (Elprisudvalget) har SØJ 

oplyst, at selskabets bestyrelse på et møde den 14. september 1999 har besluttet at 

gøre en tilføjelse til den fremsendte redegørelse af 6. august 1999. Tilføjelsen refe-

rerer til det beskrevne i afsnittet oven for om styrken af beslutningen vedrørende 

kabelhandlingsplanen. Tilføjelsen er sålydende "Såfremt kabelhandlingsplanens 

anlægsudgifter ikke bliver ført op i systemet, da har vi i SØJ ingen beslutning truf-

fet om betalingsforholdet".  

 

I brev af den 21. september 1999 til Energitilsynet (Elprisudvalget) kommenterer 

VOS den af SØJ fremsendte redegørelse i sagen.  
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Om kabelhandlingsplanen medgiver VOS, at en enig bestyrelse søger planen ført 

op i systemet. Men VOS er af den opfattelse, at dette ikke er en beslutning om at 

være solidarisk. VOS oplyser, at de to største interessenter ikke ønsker en solida-

risk løsning, og at de øvrige interessenter ikke vil godtage en usolidarisk løsning.  

 

Det er efter VOS mening grunden til, at kabelhandlingsplanen søges "ført op i 

systemet".  

 

Om betalingen for nyanlæg i egne forsyningsområder fra 1999 og for vedligehold 

af disse anlæg fra år 2002 anfører VOS, at det "er ligeledes et ønske fra de to stør-

ste interessenter og på dette punkt har de øvrige minus VOS givet efter for ideen".  

Om opdelingen af nettet mener VOS, at det "hverken er bevist eller modbevist", at 

opdelingen af nettet i egne forsyningsområder skulle fremme rationel drift.  

 

Om løsningen af skævheder ved bilaterale aftaler medgiver VOS, at muligheden 

for, at opståede skævheder som følge af "at gå fra et enkelt til et kompliceret sy-

stem" efterfølgende kan løses ved bilaterale aftaler, er til stede, men "VOS anser 

det for både sikrere og billigere at bevare et enkelt system, som ikke medfører 

skævheder".  

 

VOS peger på, at "en netop konstateret skævhed er gamle tankolieafbrydere og 

Moduras BBC relæer", idet det efter VOS mening er besluttet at fremskynde ud-

skiftningen, således at arbejdet er færdigt inden opdelingen af nettet år 2002. VOS 

angiver, at "dette er det første eksempel på meromkostninger på ca. 7 mill.kr.", og 

nævner, at VOS ikke har installeret nogen af disse tankolieafbrydere, "men må 

pænt bidrage til betaling og udskiftning af komponenterne".  

 

Herudover giver VOS udtryk for, at der i det liberaliserede marked vil være behov 

for installering af omfattende måleudstyr, såfremt en opsplitning af nettet bliver en 

realitet.  

 

VOS udtrykker afslutningsvis selskabets opfattelse af ikke at være kommet til orde 

i arbejdsgruppen, og at øvrige problemer, som VOS har påpeget, ikke er nævnt i 

redegørelsen fra SØJ.  

 

I brev af den 20. oktober 1999 til Energitilsynet (Elprisudvalget) kommenterer 

SØJ anmærkningerne fra VOS.  

 

Vedrørende "Kabelhandlingsplanen" oplyser SØJ, at planen, udover at have givet 

anledning til en del debat i både styregruppen og bestyrelsen, "er en plan for ka-

bellægning af luftledningsanlæg, som SØJ ikke har indflydelse på, da den er be-

sluttet af I/S Skærbækværkets bestyrelse i 1995".  

 

Efter SØJ's opfattelse har drøftelserne af modellerne koncentreret sig om tre beta-

lingsprincipper: A: Betales i fællesskab i SØJ, B: Betales af den interessent, der 

får anlægget i sit område, C: Betales af den instans, der har "bestilt" anlægget 

bygget.  
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Under C henviser SØJ til selskabets henvendelse til Energistyrelsen den 23. juli 

1999 vedrørende finansieringen af saneringsplanen for 60 kV nettet. Energistyrel-

sen har videresendt henvendelsen til Energitilsynet (Elprisudvalget) den 7. sep-

tember 1999.  

 

Om kabelhandlingsplanens indarbejdelse i de oven for nævnte modeller oplyser 

SØJ, at det er selskabets opfattelse, at styregruppens ønske var at få en så bred 

tilslutning til det valg, som skulle træffes. Løsningen var, efter SØJ's vurdering, 

helt at trække spørgsmålet om betalingerne for "Kabelhandlingsplanen" ud af mo-

delvalget. SØJ oplyser, at "alle kunne tilslutte sig dette på bestyrelsesmødet den 

22. februar 1999", men at VOS i den sammenhæng fremførte, "at man ikke for-

stod, hvorfor udgiften til kabelhandlingsplanen skulle op i systemet, hvor vi bliver 

fælles om at betale, men hvis udgiften ikke kommer op i systemet, da vil vi ikke 

være solidariske. Hvorfor så ikke lave det solidarisk allerede nu '".  

 

SØJ bemærker med henvisning til selskabets redegørelse af den 6. august 1999, at 

"Kabelhandlingsplanen" indtil videre fortsat betales solidarisk i SØJ, og at der, 

som nævnt tidligere, ikke er truffet beslutning om betalingsforholdet, såfremt pla-

nen ikke bliver ført op i systemet.  

 

Vedrørende det af VOS fremførte om "egne forsyningsområder", er SØJ, med 

henvisning til artikel 12.2, 3. afsnit i selskabets vedtægter, af den opfattelse, at 

datoen for hvornår interessenterne skal betale for nyanlæg, er indeholdt i selska-

bets vedtægter. Vedrørende datoen for hvornår drift og vedligeholdelse skal beta-

les af interessenterne, og hvordan omkostningerne skal fordeles, henviser SØJ til 

artikel 9.2 i selskabets vedtægter.  

 

Vedrørende det af VOS beskrevne om "opdelingen af nettet" anfører SØJ, at mu-

ligheden for overdragelsen er vedtægtsbestemt. SØJ ser sig, ligesom VOS, ikke i 

stand til at vurdere, om en opdeling af nettet skulle fremme en rationel drift.  

Vedrørende VOS kommentarer om "løsning af skævheder ved bilaterale aftaler" 

anfører SØJ blandt andet, at enkelte forhold kan være en fordel for et selskab og 

en ulempe for et andet. Vedrørende udskiftningen af gamle tankolieafbrydere og 

Moduras BBC relæer oplyser SØJ, at "næsten alle fandt det rimeligt at være soli-

darisk om udskiftningen af disse komponenter".  

 

SØJ mener til det af VOS fremførte om installering af omfattende måleudstyr, at 

de enkelte distributionsselskaber allerede afregnes efter det nødvendige udstyr.  

 

SØJ nævner, at arbejdsgruppen fremover vil være opmærksom på, at argumenter 

der ønskes ført til referat, også bliver det.  

 

Afslutningsvis oplyser SØJ, at selskabet ikke umiddelbart har kommentarer til de 

øvrige problemer, som VOS har anført.  

 

I brev af den 9. december 1999 oplyser VOS til Energitilsynet (Elprisudvalget), at 

SØJ's redegørelse af den 20. oktober 1999 ikke indeholder nye oplysninger eller 

nye argumenter for at gennemføre "Mellemmodellen". VOS fastholder kritikken af 

modelvalget. 


