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Bestyrelsens beretning

År 2ooo bød på
475 MW ind og lov om

Ov€rckuddet eksporteres

noImåli iit nåbolandene for
en meget begrænset

Eltra s bestgrelse ble» i
iuni udDid.et med, to ned,lemmer, som i henhold. til
E\oben er ud.peltet af
milj ø- og energiministe ren. Det drejer sig om folketingsmedlemmeme
Helge Maos (V) og Martin

Glerap ( Soc.), lorrund for

?olketi

gets Energipoliti-ske Udaølg. De to nge
med.Iemmer har sønme
rettigheder og pligter som
bestarelsens øDrige sgb

ned.lenme\ der er oølgt
al repre s atantsl{abet.
Ny vindkrdftrckord
Der var ingen, som vidste
det lørst på årct. Få an€de
det ved sankthans, men i
december stod det klart. ai
dei jysk-fynske elsystem
vilte lå en tilvækst på 4?5
Mw vindhaft i år 2000. Det
var næsten dobbett så meget
som i det hidtidige rekodår
(1999). Demed var den samlede mænede vindkraft i
Jylland og på Fla oppe på
1.865 MW, og taliet ventes at
passerc 2.000 MW i Iøbet af
år 2001. Hetil kommer.å.
100 små decentrale kmftlameværker med en samlet

etrekt på over 1.400

M\{

over for deme uregulercde
pmduktion er der en samlet
beiastnins på haist 3.500 MlV.
Udlodringen er åt det selv
på kort siet e! vanskeligt at
forudse prcduktionens størrelse et givei øjeblik. Der
opstår derfor olte situationer med ovemkud eller un-

de$kud.

p

s.

Det er vigtigt, at i hvert fåtd
en del af denne "overskudsproduktion anvendes økonomisk og miljømæssigt
optimali herhjemme ved at
udvikle nye fleksible anvendelsesmuligheder som I.eks.
vil kume begrænse brugen
af torurenende brændslex
Eor det jvsk-fmske elmarked er det et særligt problem, at den store tilvækst
åf pdodteret prcduktion
ef terhånden lægger bestag
på halvdelen af markedsvolumen. Bestræbetserne på at
opbygge et 'gront marked
for lE-bevise\ som vi1 gørc
det muligi elterhånden at
fjeme al vedvarende energi
fra den plio terede produktion, blev noeet hæmmet, da
en ny bekendtgørctse om
vindkaft indJørte en 10-å$

overgangsordning f or størstedelen af møl1e1are. De io
systemansvarlige selskaber
er i gang med at udarbejde
ralrmeme for det 'gronne
marked". som ventes at
komme i eang i år 2003.

.

MiIjø- oe enerCiministeren
hår i beglaldetsen af år
2001 nedsat en

hurtigtår-

bejdende gruppe, som skåt
analysere "overskudsel situationen med henblik
på at lormulerc fo$Iag tl]

operative Iøsninger Eltra,
som bidGger til arbejdet,
har med titfrcdshed konsiåterei, at alle muligheder
kan l'urderes, også hidtidige 'tabuemner' som f.eks.

.

stor volmen. når det sæties i gång. Det kan formen ig kun ske ved, at det
fm siårten kommer til ai
omfåtie en støne guppe
Hdvmøller givet stot

Alt tyder på, at Vestdanmark loltsat vil være det
væsentligste dånske omåde
f or

\aE-udbvgningen. Ved

åNskiftet 2000/2001 var de
€ndelige aftaler om bygning
af Dånmarks første store
havmøIlepark ved ai værc
på plads. Parken skal placercs på Homs Bev i Nordsøen
.å. 20 km fra kysten.
Demonstrationsanlægget
bliver på 160 Mw. EItm skal
bygge imnsformerylaifonrl

Eltrå vil unde$tr€ee be-

og etableE kabelforbindelse

tydningen af, at det kommende grønne marked
råder over tilstrækkelig

til

lånd. Meteomlogiske un-

dersøgelser hår vist, at det
blæser mere på Horns Rev

J

te prisudsving. Eltra analy-

IY€Pruil

sercde og rappoterede markedsudviklingen ti1 Energi-

tilsynet. Til sidst gr€b Eltm
direkie ind og pålagde aktøre! som halde kontrakter på

SI<ÆRBÆK

udlandsf orbindelseme, om

dågligt ai stille ubngt kapacitet til ddighed for markedei ( use it or lose it ).
Senerc på årct måtte Elim

i

øvrigt er reseNeret til hav
møUer Vindf orholdene på
Horns Rev er så gode, at de
kommende møler ventes at
prcducere dobbelt så meeei,
som møller a{ samme størrelse på tand er l stand t11.

. xltla vil understreee

den

posiiive betvdning, det har
for elsystemet, ai ha!1nølIeparker producerer mere
ståbilt (forudsigeligt) og
glver mindrc etrektudsvine
end landplacerede mø]]er

lo til ny

400 kV-

lofiindelse
Etabledng af eh 400 kv-forbindelse me11em Vendsyssel-

værket (Aalbore) oe Trige
(Århus) hår været på daesodenen siden slutningen af
1980 erne. I årenes iøb er der
undersøgt en række altemå
tive forslag, ligesom behovet
for ledningen er blevet vurder€t nogle gånge. Med en
klar anbefaling fm Energisilaelsen og elier en offeniIig høringsrunde blev prcleklet i december lagt Jrem
hl endelie afgørelse i Arhus
og Nodiyllånds åmtex

tuhus amtsdd saede ja,
mens Nordjyllands amisråd
på
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forhård vff mest stemt

for ai kræve væsentlige ænddnger i projektet. MiIjø- og
energiministeren besluttede
derfor i henhold ril loven
setv at alslutte sagsbehåndllngen for den nordlige del
af strækningen. Primo mats
2001 forelå ministercns god-

. Eltla er meget tilfrcds
med, at sassbehandlinsen
endelig er afsluttet.
Arbeidet med den 112 km
Ianee forbindelse, som

vil

slutie dngen i dei vestdånske 400 kv-system, ventes
afsluttet i år 2004. Dermed

vil en af de væsenuigste
f laskehalse i elsystemet
være fjemet. Ertla har i
med godkendelsen påtaget sig at genf orbindelse

nerførc en række saneringer åf højspændingsnettet
syd for Aalborg.

sotid politisk opbokning

Jylland og Fyn blev en de] af
det nordiske elmarked i

juli

1999. Starten lorløb frcdeligt med lave, stabile priser

til

de nye markedsaktører.
Men kun få uger efier, at
den nye danske ellov tddte i
kmft i januar 2000, kom den
under pres åf ei marked, der
i pedoder viste hidtil ukend-

Eltra er opmærksom på
betydningen aI, at det
dånske elmarked f ungerer
efrekti!'t og ensarlet i hele
Danmark. De to systemansvarlige selskabe! Eltra og
EIkEfi System har dedor
en tæt kontåki på omåder
som markedsforhold. rct-

ningslinier f or sysiemånsvarct, forholdet ti] nabo-

elukkede kråftværksblokke sat i gång lor

områderne (Nodel) samt

ai stabilisere markedet. Ved
hveft indgeb over for aktø-

hing

kræve
end på de pladser der

fe

.

loI§kning og udvikling omvedvar€nde ene€i.

reme opstod der diskussio-

Huttig rno*edsåbning

ner om den systemansvarli
g€s kompeience. Eneryimtndighederne bestuitede dedor
ai udbygge og konkrctiserc
Ellovens afsnit om sysiemoperatøremes f orpligtelser
og rcttighedex Loven blev
vedtaget af et solidt llertal i

Åbningen af dei euopæiske
elmårked går hurtigere end
veniet. Eu-Kommissionen
har håttet konstatere. åt
virkeligheden for længst er
Iøbei tuå Markedsdirektivet,

Folketinget umiddelbart lør

Komissionen i folåEt 2001

juL

kommer med ei nyt, mere
vidtgående dir€ktivf onlag.

.

Lovændringen tog i vid
omfang udgangspunkt i

Eltra

s

praktiske erfadn-

ger. Det var megei

iitflrds-

stillende åt opleve den
store foIsiåelse, som alle
ordlør€me viste over lor
de systemansvarliges opgaver, da 1ovændringen

btev behandtet i Eolketinget. Det er Eltm's opfatielse, at det danske systemansvar har et godt
iovmæssigt gMdlåg for
udførelsen af sine opgåver
Neiop denne tov er på
væsentlige punkier med ii1
at fonbygge, at der skul]e
kunne udvikte sig et dansk
modstykke ti] det s].slem-

samenbmd. som har belastet Calilornien i oler el
haht år

som

tddte i kmfi i

1998.

Det ventes da oeså, ai EU-

Eltrå brugie det meste af
årct

til åt forhandle

med

Statkraft, Elsam og E.ON
om at erstatte langtidskon-

irakter om udn)'ttelse al
Skagenåkf orbindelsen med
finansielle afialer Der blev
fundet frcm til en for alle
parter acceptåbel løsning,

hvorefier Elha og Statneit
forhandlede sig

til

enighed

dri{t og vedIigeholdelse af Skagenakom overtaeelse.

f orbindetsen.

Det samlede

åftåIekompleks blev godkendt af det norske Storting
kort for jul, således at
Skagelraklorbindelsen f uldt
ud kunne stiltes til rådighed

lor alie markedets akiører
r\ia \ord PooI) fra den 1.
jånuar 2001.

Iet, ko*ludercd€. ai der
fø6t bør tages stilling til et

oe omlang skal afhænge aI
den mlle, som Nord Pool

€veniuelt kabelproiekt, når
markedets behov er bedrc
kendt.

får i det fremtidige Nodet-

.

Ettra hår med tilfrcdshed
konstai€rei, åt åbningen åf
Skagerakf orbindelsen oe
den Ioft satte markedsud-

vikling i Tyskland hår
skabt dy1amik i det jyskflnske marked. Det var
såIedes helt tydeligt, at

Eltla forhandlede sideløbende med E.ON Netz om at
etablEe et særrigl Nod PooIprisindmeldinesområde på
den dansk-tyske gænse til
håndi€ring åf kapaciteten
mellem de to systemohråder.

E.ON Netz ønskede dog ikke
en sådan løsning. I stedet
blev der i september indført
daglige aukiioner over Iedie

strømmen over den dansktyske gænse vendte og gik
mod nod, da hele Norden
vår udsat fol sne og kutde

i februar 2001.

.

Eltra ser frem iil. ai Sverige afskafrer sine grænsetariffer mod Danmårk i

forårct 2001.

.
Østdamark (Elkrafi System)

Eltra er intercsserct i at
blive medejer af den nor-

kom med i det nodiske elmarked den 1. oktober som

diske €Ibø$, Nod Pool,
men eieskåbets indhold

.

fænesskab en udredning om
markeds- og miljømæssige
forhold i Danmark og Svedge. Råpporten blev tl]tIådt
åf Svenska Kraftnåt. som
bestuitede ai halvere sin
tadl mod Danmark fra den
1. oktober og anbefale den
svenske regering, at tarifren

til

de tekniske og systemmæssi
ge kmx der stilles i Driftsaftalen, som i fjor blev indsået melleh de nordiske

Selv om de da$ke mar,
kedsforhold er btevet ståbiliseret, er EItIa parat til
åt bygge en elekt sk

TSO'er Eltrå har siden 1962
deltåeet i Nordel, som i fior
blev omdamet til åt være et

StorebæltsIorbindelse. når
miljø- og energiministercn
måtte beslutte det.

de nordiske systemansvarli
ee selskåber På de nordiske
ene4iministrcs møde i

fomelt samårbeidsorgan for

Grønland i
Mellem to elsystemer

Det jysk f}alske område har
i næsteh 40 år værc1 en
Iysisk integr€ret del af det
vesteumpæiske vekselstømssystem. Elta har dog
alddg vær€t medlem af organisationen UCTE, som

damer råmmerne for dei
nødvendige samarbejde mellem omddets øvrige systemånsvarlige seiskaber (TSO'er).
Eltm kan og skåldog leve
op til de spilleregler der
inden lor UCTE er åftatt om
det daglige driftsamarbejde.

prisindmeldingsområde under Nord PooL Da Jvlland
og Fyn i 1999 blev en del al
det nodiske elmarked. blev
EIim s $ænsetådtrer over

for Svedge fjemet. Svenskerne tog ikke et lignende
inltiativ. I lorårct udårbejdede Elkralt System og Eltra i

Eltm lever også fuldt op

åu$si

2000 blev

udviklingen af infmstrukiur€n i det nordiske elsystem,
og et stadig tættere samarbejde mellem de nordiske
systemansvariige selskabe!
fremhævet som betydnings-

fulde indsatsomåder I årcts
løb efterlyste ledende pe$oner inden for nodisk industri og en$gi opreitelsen af
et overodnet nordisk syETSO (Association of Eurcpean lYansmission System
Operators) - det formelle
samarbeidsorsan for de
systemånsvarlige setskaber
inden for xU, plus Norge og
Schweiz har siden starten i
199S i stigende $ad vist sin

betydning for udviklingen af
et velfunger€nde fæles
europæisk elmarked.

#

Eu-Kommissionens krav om
et smidigt og stadigt tætterr

sam

I fo*indelse med æn&ingen

bejde mellem de eurcpæiske systemansvårlige selskabea og markedsaktørernes ønsker om åbne $ænser,
gør det nødvendigi, at Eltra
også engagerer sig formelt i
systemsamarbejdet syd f or
glænsen. Eltra har derfor
søgt om at blive associerct
medtem af UCTE, som ud
over de nord-, vest- og cen-

af Eltoven blev der åbnet
mulished foa at de to dan-

imleurcpæiske lande formen ig også snaft omlatter

ske systemansvarlige selskåber indiræder som medejere

landene rundi om Middelhav€t samt Rumænien og

af Nord Pool.

Bulgårien.

EItm og Elkraft System
åflevercde endnu en udled-

.

helt skulle forsvinde fm den

1 januar 2001.

ning

til

energimlndighederne om eventuel bygning af
en elektdsk StorebæIislorbindelse. En konsulentrap-

poft, som indgik i materiå-

+

e

E]tra lægger vægt på fortsat åt værc fuldgyldiet
medlem al Nodel.

. Elta

mener at et mere

f orpligtende

Nodel-sam-

bejde vil være i stand

tit
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at klarc det stigende behov
for at koodinere d fts- og

udbygningsåktiviteteme

i

de fire ]ande.

.

EIiIa som systemansvarlig
Ettm vil fremhæve betydningen aI, at poliiikere og
mlndigheder aktivt undelstøtter udviklingen af
det nodiske eneryisåmårbejde.

vigtig kontokt til
netselskober

Jyltand og Fyn er blandt de
få støre el§ystemet hvor en
stor del aI pmduktionen
sker decentmtt, og hvor hovedpaften al enegien derfor
bringes ind i det overodnede elsystem via de lave
spændingsniveauer. Man
kan sige, ai energien - i
modsætning til tialligere
kommer nedenfm- Det betyder at traditionel viden om
system&ift og netstrategier
skal justeres. En omådefrakobling for åi stabilisere
systemet kan således udvikle
sig problemåtisk, hvis dei i
praksis viser sig, at det frakoblede omåde bidmger
med merc ploduktion, end
det forbmee. Derfor har
systemånsvåret et stort
behov lor øget viden om de

aktuelle pioduktions- og beIåstningsforhold i de forskellige lokalonfåder

.

For Eltra er det vigtigt
snarest at lå opbygget et
snæveft og tillidsfuldt
samarbejde med de lokale
netselskaber om lokale

produktions- og forbrugsforhold.

8

Det jysk-fynske 150 kv-net
er en integrerct det af det
overordnede hø j spændingsnet. ffølge Eloven driver
hele det overcrdnede net.
men d€t kan kun lade sig
gørc i ei snæve4 samårbejde
med 150 kv-selskåbeme
Der har i år 2000 værclført
f orhandlinger mellem nogte
af tnnsmissionsselskabeme
om delvis lusionering aI
noele af selskaberAes aktivi
ieter Der kunne dog ikk€
opnås enighed om en egl1et
sårnmenlægnirgsmodel.

.

EItm betaCier såmårbejdet ned 150 kv-selskaberne som meget væsentliEt.
Eltra 1ægger vægt på, ai
transmissionsselskabeme

bliver hørt og inddraget

i

planlægningsarbejdet, og
at det sibes, at eksperti
sen inden for det sannede

syst€m udn,'ttes bedst
muligt i fo$indelse med

sanedng/or ægning/udbygnine af d€t jysk-inske
tmnsmissionsnet.

stillet i bero. indtil disse for-

Lovgivning, myndigheder m.m.

øst-vesl udfignlng vedDen nye ellov

iddte i kaft

1999 en altale om kråftvær-

pr.

1. januar 2000 dog med
undtagelse af afsnittet om

kemes økonomiske vilkår
ved overgangen til et kon-

miljøvedig elprcduktion,
der itke blev godkendt af
EU i følste omgang. Efter

kurcncebetonet marked
(Kråftværksaftalen). I Vest-

Iovens vedtåselse btev den
reviderct tr€ gange i forbindelse med Kråf tværksåf iå-

at Elsam over en firctuig
pe ode får tilføft næsten

Ien, øst-vesi udligning af
VE-eneqi & eg€nproducen-

tels pligt til at åftaee pdoriterct produktion oe sidst i
forbindelse med en præcisering af systemansvar€is
opsåver oe beføjelser.

danmark indebærer af talen,

.

.

Opskdvningen af EItm s
akiiver px 1. januar 2000
måtte ikle udløse skatteb€tating.
Eltra's sel!4inansiedngsgrad ikke falder til under
ca. 30 % i pedoden frem

til

år 2010.

5 miå. kr.

.
.

.

Ertm's ejerc ovedørcr 900
mio. kr. ti1 Elsam.
Elsams miljøventiCe elproduktion får et pristillæg
svar€nde til 400 mio. kr
Elsam betåles for at stille

På sit mode den 26. februa!
2001 godkendte Eneryitil-

srnei separat kapitåloverfø6len ti1Elsam.

rcseNekapå.itet

udstedt mere end 20 bekendigørelser i forlængelse
af Elloven. Hovedpa$en af
bekendtgørclseme har be-

h€d for systemånsvaret og

miljøvenlig elprcdukion
kom heler ikke til udbetaling i år 2000. Det skyldtes

lor ai holde sit produktionsapparat driftsklårt ind-

den manglende xu-godkendelse af dele aI xlloveD.

tydning lor xltla's vilke,
hvoral bekendteøretsen om
reguledng af 400

kv-tmN-

missionsselskaber er en af
de vigtigste.
Lov

om systemonsvot

(lt277)
Den nye danske euov viste
sig utilshækkelig på nogle
olnlåder i forbindelse med
syst€mansvårets opgavex

til

udgangen af år 2003.

På Eltra s r€præsentant-

skabsmøde i apri12000 btev
kapitaloverf ørslen til Elsåm
godkendt på følgende betin-

.

De seks jysk-fynske haftværkssel skå her sknllc
fusiohee til 6t sclsk.b

møler produceres i Eltm's
omåde, resulterede denne i,
at Vestdanmark kom til at
betale en titsvarende del af

vindmøl]emes pdstillæg.
Ved en rcvision af xlloven

Store dele af det år1ige pristillæg på 400 mio. kr. for

I tøbet af år 2000 blev der

til rådig-

turende vE-energi
Ellovsrcformen omlågde
pristilæg til vindmøller fra
at være statsfinansiel€t over
skattebilletten til at værc
f inansierct al e]f orbrueeme
over elr€gningen. Da over
80 % af energien lra vind-

Afialen mellem Eltra og
Elsam om køb af rcguler-

haft,

systemtjenester og

mindste prcduktionskapacit€t f orhandles fortsat.
På gmnd af usikkerheden
omp stillæg og aftale om

regulerkraft er ovedørslen
af de 900 mio. kr.

til

besluited€ r'oketinget, at
der skal ske en udligdng
meltem Øst- og Vestdanmark
af udgifteme ti1 vedvarcnde
energi. Udligningen skal ske
emdvist, så halvdelen aI lorskelen udlignes i år 2001 og
den resterende del i år 2002.

Dei blev overladt

til

de io

systemansvårlige selskaber
at udfolrne de pråktiske ree1er lor udligningen. i.or €n
vestdansk forbruger vil den
fulde udligning rcsultere i et
pdsfald på 2.8 ørelkwh,
mens prisen stiger med 3.8
ørel kwh i Øsidamark.

Elsam

Der blev dedor i efterår€t
fremlagt €t ænddnssfoNtas
til loven. I be$undelsen for
forslaget hed det blandt
andeti "Erfarineer har vist,
at der er behov Ior at præciserc den systemaNvariige
virksomheds ansvar for at
sikrc en tilstrækkelig folsyningssikkerhed og betalingen, der kan ske he or.
Loven præciserer desuden,
at systemånsvaet skal
bidraee til at sikr€ bedst
mulige b€tingelser fo! konkurence på markede. for
produktion og handel med

elektdcitet. Lov 127? blev
vedtaget af Folketinget den
15. december med virkning
fra den 1. januar 2001.
KnoIn ær*§oftdten
KIaf tværkssetskabeme og
r€g€nneen indgik i eftertuet
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EgenproducenøB pligt til ot
øftoge priodterct prcdulrion
(neltoøfregntng)
Princippet for fordeling af
den pdodierede prcduktion
har hidtil været, at afiaeeIorpligtelsen skulle bere$es
på baggrund af det totale
(brutto) euorbrue. Ved en
r€vision af Etloven blev af
tagef orpligtelsen f or egenproducenter af el r€ducerct,
så de kun skal aftage prioriterei pmduktion i forhold til

onen nu reguleret elter indtægtsrammer der udmeldes
af Energitilslnet. Indtægts-

der€s neitoforbrug.

2000-31. december 2003.

Bekendtgørelse for 4oo kv-

EomåIet med rceuleringen
er ai sikr€ en etrektiv ddft
al transmissionsselskabeme
og give dem finansie ngsvilkår der gør det muligt ai
eennemføre de påkævede

I'J,on§/nission
december 2000 u&om bekendtgørelsen om den økonomiske reguledng af 400
kv-transmissionen. Hvor
økonomien tidligere skulle
hvile i sig selv, er transmissi-

10

ramen

angiver den maksimale indtægt, som tmnsmissioBvirksomheden må opkræve iil dækning åf omkostningeme ved at &ive,
vedligehotde og fomy transmissionsnetiet. If øIge m).ndighedern€s kmv skal EIim

effektiviserc drifisomkostninger og alskrivninger med
3 % p.a.

i pe oden

1.

januar

investeringer af hensyn
f orsyningsslkkerheden.

til

, ,!

Eltrå har påpeeet, at dei er
uhensigtsmæssigt, at etrekti-

vise ngskmvet også eæIder
afskd!1inger fordi det er
umuligl at opnå etrektivitetsgewinst på afskriiDinger
For Eltrå's transmission betyder det, at ddftsomkostningeme skal effektiviseres
med 6-? % årliei, hvis det
samlede etrektivisedneskrav
skåI rcaliseres. M).ndighedeme håI siillet i udsigt, at
man på ]eengere sigt vil forsøge at opstille effektivitetskrav via benchmarking med
udenlandske netselskaber
Rekendqøtelse

fot

Mlaldighedeme frcmlagde i
begyndelsen af år 2001
udkast til bekendigørelse for
systeman§var Den venies

udsendi i endelig form i
Iøbei aI forålrt. Arbejdet
med bekendtgørelsen har
været udskudt, mens Folke-

iinget behandlede ændringen af Elloven, som btev
vediaget midt i december.

Udkastet tit bekendtga€ise
for systemånsvar omhandler
btåndt åndet regler om:

.

Adgang iil transmissionsnettet, der stilles til rådighed for systemansvaret.
. P1sn1ægning og sik ng af
den nødvendige kåpacitet.
. Miljøberctning.
. F&U-opgaver.

Soger i Energitilsynet

p odteret produktion er
urimelige, idet foNkellen
af

meUem

købs og salgspdsen

ikke er den såmme i tav-,
opgørclse al værdien of

fti

egenkdpitol

blive tåte om en form lor
fast ddighedsbetaling f or

Ved udarbejdelsen af åbningsbalancer for net- og

adgången iil at kume trække på elsystemet, når egen-

trånsmissionsvirksomheder
skal størelsen af selskabernes tui egenkåpital' fastsæites. Den fri egenkåpital
er al Eneryitils}11ei defineret

pmduktionen ikke dækker
det fulde forbrug.

.
.
.

Selskabskapital pr. 31.
decehber 1999.
Overskud ved sideodnede

Eltra's

toil

vdr rimelig

Dalum Papir klagede i år
2000 også over afregningen
af den pdoritercde produkiion. Dalum Papir mente, at
Eltm's p ser for køb og salg

høj- og spidslastpedodeme.
Dette betød en ekstm udgift
for Dalum Påpir, som hår sii
største eneryiforbrue om
natten, når forskellen på
købs- og salgspds er størsi.
Enelgitilslalet af gjorde, at
EItm s p ser ikke var ud-

Med lovændring den 1. oktober 2000 kan egenproducenter btive nettoaft egret.
hvorfor den nævnte prisforskel ikke længer€ betyder

melige, samt at det som
udgangspunkt e. etf olsy-

ningsvirksonhedeme sely
der fastsæiter egne tariffer,
herunder tidsdiff$entierincen.

Den nedskrevne værdi af
de netaktiver der var
siede i 19??.

til

DEF (Danske Eneryisetskabers Forcning) ågter at
køre to-hr prøvesåger ved
domstolene for åt få egenka-

pitalen IIa 1977 værdisikret.
Hvis DEI får rct, vit egen
kapitalen blive tre-ni gange
Der er i Eltra's rcgnskåb
ikke taget stilling til støIre]sen af

EIim s "fri egenkapi

tåI'.
Pso-tøril øf hele fofiruget
Dalum Papir, som setv producerer en stor del af sit
elforbrug, hår klaeei tit
Energitils).net over, ai virksomneden skal beiåIe PSO-

afgift og nettå l af virksomhedens bruttoelforbrug.
EnerEiiils}tet fastslog, at
der skal betales Pso-tarif al
bruttof orbruget, da e1f orbrugerc i he.Iotd ti1 Etloven
er foryligtet til at dække en
forholdsmæssig andel af omkostnlngeme ved de otrent-

lige foryIigtelsex

Energiiits}tet fandi hel]er
ikke, at netbetalingen var
uinelie. En lovændring har
siden den 1. oktober indført
neitoafregling lor egenprcducenier. Denne nettoaf rcgning gæ1der også for brue af
nettet. Der kån herudover
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Ledelsens beretning

Hovedlol lor Eltn
Eltra fik i år 2000 både

(Beløb

i

Priofteret

1.000 kr.)

produktion

oveskud (161 mio.lc) og
underdækning (189 mio. kI).
Det umiddelbårt noget modsatrcttede r€sultatet skyld€s,
at Eltla i år 2000 for fønte
gang skulle fordele sine ak-

Net- og

ndræ$€r

573.8r6

omkostninger

3.416.150
3.796.977

384_043

Årets ov€F/und€rdæknifl g

-580.826

t49.772

966.404
963.888
2.516

tiviteter på to bevillinger
der er reguleret efter to for-

skellige principperl
Indtægtsramer (transmission) og hvile i sig selv

af holdes under rcgnskabet

Oveskuddet på 161 mio. lo.
omfatter 123 mio. kr. fra
tansmission og 38 mio. kr.

beialingen til de decentmle
pmducenier 3 ørelkwh højerc. end xltra havde forIentei, blandi and€i på grund
af den nye bekendtgørcIse
f or decentmle producenter

fta datterselskaber.
Bag underdækningen pA
systemansvarets tarif regnskaber skjuler sig en overdækning på Pso-rcgnskabet

p

oriteret prcduktion og ikl<e under Pso-regnskafor

bet som forudsat ved ta ffastsættelsen De dover var

der

tådte i kmft den 1 sep-

til

0,9 ør€lk h og er indreenet i iarifreme lor år 2001.

Da systemansvar og tmn§mission e! legulerct efter

forskelige pdncipper skat
Eltrå i henhold lil Ellov.n
lave en regnskab8mæ$ig
adskilelse mellem de to beviIUnger.

tember 2000.

(190 mio. kr) og urdeidæknine på den priodter€de
prcduktion (381 mio. kr.).

Regnskob 2000

Hertil kornmer en mindE

(Be øb

overdækning på n€t- og
systemtjenester (3 mio. h.).

SalB

Over-/undedækningen på
de to Iøntnær,nte tariffer
afspejler de sværc betingelsea som Eltla har admini
strcret de offentlige foryIigtetse! urder i år 2000.

Systemånsvarets underdækning pA 189 mio. kr. svar€r

i

R.gnskob 2ooo fordek på

bevilllngsonråder
tansmissior stiller alle sine
ydelser til rÅdighed for
systemansvar mod betaling.
Eltm s sanJede indtægts-

IaIrDe for tmnsmission
inklusive ove$kud inden fo!
bevillingens aktiviteter €r
såtedes indarbejdet i systemansvarcts rceYrskab under
posten "Betaling for 400 kV
og udlandsf orbindelser".

Regrskabet lor transmissionen er vist på side 26, mens
systemansvarets tr€ tadfrcgnskaber er vist på sideme
Forventet ldvi ing
EIha s Iorv€ntninger til
fiemtiden komm$ i høj grad

lodett på bevitlingsoaftdet
Irånsmission

1.000 kr.)

Eltra

af øioriterct øoduhion
lndiæeter vedørende PSO
Salg af nei- 08 s)Giemijenester
lkk+laktur€ret over/undedækning

3.4r6.t50

3.416.t50

573.8r6

573.816
964.407
188.538

Nettoomrætnint

5.t42.911

uiløt

964.407
188.538

5-t42.9

1.997

E.155

0
5,144.908

5.412

5.312

18.46'

5.t6t.!75

3.945.212

o

3.945.212

t.t99.696

t8.467

l.2l8.r5l

Betalinglor aoo kV og udlandsfobindelser
Andre eksterne ud8 frer

305.798
546.521

-305.798

0

40.t t4

52.259

træde i kraft, og ålrcgningen
af den prio ter€de produk-

44.762
85.198

Primert resultåt ,ør linånsi€ll€ poster

267.649
27.424

s86.641
91.020
352.847

l54.t9l

lat.61t

tion skulle fofisætte elter

Resu tat

o
o

37.674

37.674

r0.9ll

r0.9r3

21.424

4r.864

69.288

o

t60.9la

t60.918

Probtemet opstod, da EU
ikLe i fømte omgang god-

kendte Elovens åfsnit om
afregning af miljøvenlig eI-

produktion, så dele af Kmftværksaftalen ikke kunne

pdncippeme i den gamle
etlov Det betød, at onl<ostnineem€ til Elsams miljø-

Abejd€

for esen resnlng

År€ts aktiviret
Udglfter vedrørende køb af el i

a

t

Bruttoresultdt

før skat i datierselskaber

ordinæn resultrt

t5.r52

v€nlige elprcdukion skule
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Toriffer i

&

2000 og 2O0l
r.

l. i.nulr 200r

iånuår 2rx,0
spids-

noi-

Låv" Høi-

spids"

Snit

NettarlJobu8
Nettarl imporvekspon og

Pso-tarif
Tarif for

E

produkton

tra's salg al pr oiteret produkt

on

2,e
0,5
2,A

32,0

3,r

a,2

0,8
2,4
48,0

1,0

trådte senere aftalen,
hvoref ter f orbindelsen
blev stillet til rådighed
for markedet via Nod
Snit

3,0
0,5
4,2

3,3
0,8

2,8

a:7
2,4

57,4

42,O

39,0

47,4

3,4

3,2

1,0

o,7
4,2

4,2
52,O

Elila og Statnett
indgik aftal€ om den
frcmiidiee drift og vedligeholdelse af f orbindelPool.

6. Eltra og E.ON blev enige
om at indløre daeliee

auktioner over restkapacitet på den dansk-tyske
grænse. Det nye system

til udtryk

eennem tadtreDe

for år 2001.

balance svarer
f olventninger

til Eltra's
En$gitils),net

udmelder en endelig indDet er omkostninger i forbindelse med dele af Kraftvælksaftalen, der føIst slår
helt igemeh i PSO-ta fien
i år 2001, mens stigningen i

tægtsmmme for tu 2000 i
løbet af foIåret. Systemansvarets åbningsbalance foreligger endnu ikl<e, idet r€tningslinieme herfor endnu

taritren for pdoriteret produktion i høj glad skyldes

kun forcligeer i udkast.

højerc afrcgninespdser

Eneryitils).net godkendte
den 26. lebruar 2001, at
Eltm ovedffer 900 mio. h.
til Elsam som et led i Kraftværksaftalen. Kåpitaloverførslen har virkning lra den
1. januår 2000 og er medtag€t i Ettra's åbningsbalance.

til

decentmle producenter
Omfånget af den pdodterede prcduktion stiger i fo!hold til år 2000 på trcds af

øst-vest udligningen. Dels
betød f orhandlingeme mellem Energistyr€lsen og
Elsam, at fære al Elsåms
decentmle anlæg udgår af
den prio ierede produktion

i forhold til foNentet i år
2000. Dels e! den foreentede

stigning i elprodul<tionen fta

virdmøleme størr€ end den
eneryi, der skål udligles
medØstdanmårkiåI2001.
Ettra Iowenter at den pdoriterede produktion dækl<er
46,3 % af erorbruget i år
2001.

IføIge bekendtgørelsen om
afteening af decenirale

elprrducenter kan kaftvarmeværkeme opsige d€r€s
gamle alregningskonhaker
og blive afte$et elter den
nye bekendtgørcIse, hvis de
ønsker det. Det forventes, at

hed, idet den nye bekendtgørelse giver dem højere
aftegdngspriser De decen-

kune

indtil den l.Iebmar 2001
opsige deres garte kontmkter med virkning fta d€n 1.

Hadelser indtrufr.C efrer
reg n s kd b sd rcb afs I utni n g
Eneryitils}alet har efter

år 2001. Xltla skømea at

r€gnskabsål€ts af slutning

ornkostningeme vedrør€nde
rcgulelingen udgør ca. 15

tægtsramme og Codkendt

åbningsbalacm pr 1. januar 2000 for trånsmission
Indtægtsramme og åbnings-
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tåritreme foi pdodterct prcduktion oe PSO for den del
af eifo$ruget, de. ove$tiger
100 G h. Loven vit hæde i

kaft

Det fowentes, åt Folketinget
rcvidercr Elloven i Iøbet al

7. østdanmark blev et

pds-

indmeldingsonuåde under Nord PooI, hvorcfter
hele Danmark var en del
at det nordlske elmarked

med tilbagevi*ende
kraft frå den 16. aueust
stor€ euorbmgere Bkal have
retunderet op mod 15 mio.

kr vedrøende

1999 og år
2000. Rabatten skal linansieres af de øI/Tige elforbrugere viå Eltra's tadffer i år
2001.

8. Folkeiinget gennemførte
en ændring af Etloven,
således ai sysiemansva-

rcts ånsvar, opgaver og
rctiigh€der biev uddybet
og konkretiseret.

iil et
sanarbejdsorean for de nordiske

9. Nordel omdannedes
f omatiseret

overordnede hadelser
1. Elloven tddte i kaft
den 1. januaa oe Eneleitilsynet statede sit arbejde.

lor adgang
det da.ske elmarked

2. Tæmkelen

blev sænlet
den 1. apdi.

omkdng 50 haftvarmeværkei tager imod denne mulig-

september 2000.
Reguledneen af alrcgning€n
for pedoden 1. september31- december 2000 sker således {ørst i regnskabsåret for

udmetdt en betinget ind-

Revision€n
irdebærcr. at store elforbrugere skål have rabåt på

1999. Det skønnes, at de

trale producenter
For år 2001 forventes et overskud vedrørende tansmission. svarcnde til en fonentning på 6-7 % af egenkapi-

fik premiere den 25. sepf or&et 2001.

3.

Eltra

s

til

til

10 GWh

til

det jysk-fynske høj§pændingsnet. Det var
næsten dobbelt så megei
som i 1999 - det hidtidi11. Bekendigørelse om

imnsmissiol1sselskaber
med spændine på over
150 kV bl€v udsendt.

E1sam.
4- Der blev opnået

politisk

enighed on - over to år
at udtigre fo$kellen i

-

or <ostnirger til vindkaft metlem Vest- og
østdanmark.

og

10. Der blev titsluttet yderligerc 475 MW vindkråit

æpræsentåntskåb

godkendte kapitaloverførsel på 900 mio. kr. til

5. E.ON,

systemansvårlige selska-

Statkraft, Elsam

EIta blev enige om at

lade finånsieUe af taler
afløse de hidtidige udvekslingskontakter på

Skagenaklorbindelsen.
Det norske Storiing iil-

Systemdrift år 2000

Udløndskopdcihter

elno*edet

til

over grænsen. Ligesom

Det jysk-flDske omddes
markedsmæssige tilknytning
til rcsten åf Norden skete fta

starten

i

1999 via

for

Skageraklorbindelsen vil
der altid værc en væsentlig

Konti-

Skån-f orbindelsen på 630
M$l Forbindelsen til Norge

- Skagerråkf orbindelsen

(1.000 MW) var kun til
markedets disposition i det

omfang, de hidtidige kontmktparter ikke udn)'ttede

Situationen var uloldbar og
der har derfor i lang iid
værei ført intense forhandlinger om at få friglvet
Skaeerakforbindelsen. Det
lykkedes fra den 1. januår

kapacitet til rådighed i modsat r€tning, som kan bmges
af de to systemansvarlige
Eltm og E.ON Netz til regu-

lerhaft.

I Noden er der etablerct et
integeret rcgulerkråItmar-

haftmarked. I dag foregår
kontakten via E.ON.

ked mellem Norge, Sve ge

Eltm har addetie marked og

og I inland.

gang

til

byder også ind på det.

I ryskland er der ved at
bliv€ eiablerei et rcguler-

Ne,itæm øqet
udlondskapacihten
Eor at øge tansportkapaci
teten på Konti-Skan-f orbindelsen btev der sennemlørt
analyser af de inteme flaskehalse i Eltla's s)§tem.
Det viste sig muligt at øge

kapaciteten

til Sve

ge ved

at gennemføre mindre anIægsænddnger på nettet og
ved at indlørc en automatik.

i visse tilfælde griber
ind på udvekslingen til Svesom

dge. Nogerlunde tilsvarende
Deivæm venies ind{ørt på

Skageraklorbindelsen.

2001.

1. janu 2001 blev
forbindelsen fri for ganle

Fm den

Etableringen af netvæm,
som øger netkapaciteten,
men medlører reduktioner

Det er både positi\.'t for mar-

driftsikkerheden, sker efter
nøje vuderingei og kun

kedet og lor de systemansvarlige Eltm, Statneit og
Svenska Kraftnåt. der nu
kan udveksle rc$lerkraft

Ettrå har desuden fået bedre
mulighed for ai afbatancere
den pdodterede produktion
til gal'n Ior den sannede
Udnyttelsen af Konti-Skan'
Iorbindelsen lsldt til næsi€n

nul lmiddelba$ elter åbningen af Skagerrakforbindelsen. Det skytdtes, at den ensidige svenske gænsetarif

efter at
hold er

i

a1le rclevante Iorgrndigt belyst.

vindkrøft er en udfordring
Vindkaften håndtercs i dag
af Eltra som balanceånsvarlig. Udgångspunl<tet er vindprognosen dagen føI ddftsdøgnet, og den prccentudmelding Eltra har gioft tle
måneder før om, hvor stor
mængde pdodteret produk-

tion stutkundeme skal aftage.

på Konti-Skån-forbirdelsen

Folskellen meltem den forveniede produktion og den

Forbindeker over den

ges som et køb eller salg på

udmeldte prcduktion f oretadansk-tyske gænse udn

l-

tes på basis af en årlig, en
månedlig og en daglig aukti-

on f or transportkapacitet€n.

Deme kapacitet kan udn)'ttes iit bilatela]e kontrakter

Med stabilt højtryk er det
ikke så vanskeligt at lave en
vindprognose for det kommende døgn- Dedmod er det
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trcisk otte fibr€,
de.efter blev 24 normen,
meders den i dag er 48.
de, var der

Prcglåmmeme udvikles

i såmarbejde med €ksteme levemndører såmt af
både

Eitla's egne medarbejderc.

/
1§,

Telekomnunikdtion
Eor at kunne udn}1te de
optiske Iibrc bedsi muligt
blev der i år 2000 afgivet

Den delvise "inhouse development af lT-systememe
sikrcr, at de løbende kan til-

odrc på teminatudstlr,

der præger elsektoæn.

så

områdeme kan aftage den.
Hvis dette ikke er tilfæIde,
må der ske reduktioner i den

Jylland og Fyn. En forskydning af en vindlrcnt kan

bundne prcdukion.

medløre. at der pmducercs
op iil800 MW merc end forudset i nogle timer mens der

Det er deffor afsørende for
at silie den ftemtidise Mnd-

mangler en tilsvarende produktion senere- Dette medfører at der på forhånd nok
kan ske en væsentlig udbalåncering af vindkaften via
Nord Pool. men der e. inden

for

d

ltstimeme desuden

behov lor endog meget store
tillægshandl€r med de
systemansvarlige i vores
nabolande. På grund af ud'
viklirgen I deres egne systemer er de imidlertid ikke
længerc så godt i stand tit at
opfange de danske ubalancer som tidlieere. Behovet
for r€gulerkapacitet i eget

omdde vil de or være stadig stlg€nde.
Driltsprocedurer
For åt kunne håndtere siore
ubalancer imellem prcdul<ti
on og be]åstning er der i
ddftslåsen behov for at
kume bruge nogle håndtag,
som kan sil<Ie denne balånce.

ninger åf kommunikationskanaler bliver merc enkel
og sikkelheden øges.

sesmæssige grænser, Iigesom

I takt med, ai vindprcduktionen øges, bliver kvåIiteien

f.eks. være elektmkedler

som har en støn€ ydeevne,
og som stadig markedsføres.
Dermed opnås en levetids-

Spt,ndingskont

ol

De seneste år ha! der vær€t
stigende Iokus på, hvoldan
spændingen i nettet kån
rcguleres. Der hår vist sig
situationer hvor d€t er vanskeligt åt sikre, at spæn-

dingen ikke bliver lor høj i
transmissionsnettet. Der er
derfor iganesåt en ånalyse al
den r€aktive baiance i det
sanlede s)stem. D€i er vores
irdtryk, at der er en overkompensering på visse tidspu.ke4 idet den øgede brug
af kåbler genererer flere

Mvar (end luftledninger

ligeholdes meget ]ængerc.
Dedor er det besluitet at

udskifte de klitiske dele i
løbet af år 2001 med udstF,

lorlængelse på seks-otte år
og tid til at specificere næste
generation af fjemkontrol-

for Matematisk Modelledng
på DTU om at udvikle en
computemodel til beregning
af vindetreLtprcgnoser

dermed forbedre Elta s
mulighed lor at håndtere
den meget ukontrollable

på etabledng af elektroniske
'motorv€je" til samerlnyining af systemoperatør€me.

Inden lor Nodel udvikter
man Nols-s)§temet, mens
mån i rcsten af Europa
(UCTE) taler om ETSosysiemet. De danske systemansvarlige selskaber har lået
en §ærlig opgåve med at lå
de to systemer ti] at kommunilere med hiDanden.

uar*f4er
I den daglige systemdiili

lav

b€hanalles der meget store

centrale kralivameværker

lele
Det optiske net er i år 2000
blevet forøget med ca. 265
km optiske kabter således at
det saDlede net nu er ca.
1.400 km langt. I den første
f orbindelse, Xltra etåblerc-

lancen. EItm samarbejder
derfor med Risø og Institut

Elekaniske no,oNeie
I hele Eurcpa arbejdes der

seret, når produktioren er

vindkåft ove$tiger

af den daglige vindpmgnose
af stadig stø e betydning
for håndte ng af efiektba-

ho$ammet kaldet Zephyr
skal række 48 timer lrcm og

I vinterhalvåret er der situation€! hvor den bundne produktion fra decentmle og
belastningen med op til
1.500 MlY Det forudsætt€i.
at udlandslorbindelseme
kan tmnsporterc denne
overkapacitet, og at nabo-

1{aft, bestllingo og udlånds-

an1æ9.

gør), og vindmøllepmduktionen til tider er overkompen-

samt

planer før d ltsdøgn€t samt
driftsplanlægningen i selve
driftsdøgnet med netsikkerhedsberegninger rcguler-

udstyr€t ikke vi] kunne ved-

fjernvarmesystemer som
indkobles. når der er "overskudsel'.

Igennem år 2000 er der
udviklet et separåt svstem
til håDdtering af aktørplaneme, som afløste den hidtidiee planhåndtedng. Det
nye planhåndtedngssystem,
PUMA. behandler alle aktør-

Aemkontrol
Eltm's fjernkontrcIanlæg
(EDoS) frå begyndelsen af
1990'eme har nået sine ydel-

tering af prioriterct og miljøvenlig produktion, at der
skabes mulighed for at udvikle ei stort, fleksibelt (å{brydeligt) elforbrug. Det kån

i

ændringer

der kan etåbteres et tele-

kommunikåtioft 'motorvejsnet" via Eltla's lysled€rnet. Terminaludstyret bliv€r
instalterct i 1øbet al år 2001.
Systemet har en meget stor
kapacitet, som gø! at ornægnæsten umuligt åt forudsige
på timebasis, hvodan et
la\''tryk vil passere hen over

passes de hurlige

mængder data. Det drejer
sig både om lremadrcttede,
æåltids- samt histo*ke
data. r'or at kunne håndter€
disse data benyttes en række
specialiserede lAvæ*tøjer,
da der ilke findes standad-

proglalrDer

til

disse formål.

efrektproduktion fta vindmølleme. Zephla forvenies
at btive Ieverct medio 2001.
Eltra har samtidig indledt et

tæi samarbejde med DMI
(Danmarks Meteomlogiske

Institut) for at forbedre
nøjaetieheden al proenoser
lor vindhastighed.

Elmarkedet

Efter inte$ationen af den
jysk-fynske markedsplads
i Nod PooI pr. 1. juli 1999
og efter en ko$ indkødngsperiode artede børspriseme i
Jylland og på FJn sie lænee,
som om der var h€It fri konkurence mellem et stort
antal konkrerende markedsaktører i Noden.

til

en bEt ende den
8. februar 2000, da spoipiisen i enkelte timer steg til
det tidobbelte al den nodiske systempns uden nærme-

Det kom

rc be$undelse. Det samme
gentog sig den 14. februar
og hercfter stadig h$pigerc
- elterhånden to-fire gange
px uge, dog med knap så
eksteme prise4 men i stadig
flerc timer pr dag i højlast.

Samtidig kume Eltm konstater€, at indehaveme af
kanalrettigheder på NorEesf orbindelsen ikke udnfi tede
kåpåciteten fuldt ud i de

Fra og med mandag den 2?.
mafis ophådte for lørste
gang i Nord Pools historie
tilsvat€nde prisspidser i
Svedge. Specielt i hele maj
måDed var dd ofte prisspidser såmtidig i Darmark og
Sverige. Nord Pool h
fastslået, at prtudsvingene i
Sve ge var udtyk for at
storc elpmducenter udøvede
narkedsmaet. Forholdene i
Danmark kan næppe betegnes arderledes. Nord Pool
har dog ikke givet udtryk
for at der har vær€t tale om

I løb€t af sommeren iagitoges undertiden et noget

alvorligerc pmblem, idet

udbuddet af el i det jyskfmske marked enkeite timer
ikke middelbart kunne
dække eftercpdgslen - med

risiko lor meget høje pdser
tit Iø19e. Særligt gatt gik det
d€n 20. iuri, den 1. aueust
samt den 29. og 31. åugust.
Deref ter stabiliserede f orholdene sig efterhånden. I

:€ssant ior temiske etproducenter at holde deres værker i gang.

Eltra ovemåger dagligt markedets funktion med henblik
på at vurdere, om Elta disponerer sire muligheder for
at påvirke mdkedsdannelsen og markedets rammer

til gaø fo! kon-

årets sidste måneder kunne
man ud tua en markedsteo-

optimalt

retisk indfaldsvinkel ikke

hvorvidt pdsudviklingetr

sæite en firger på prisdannelsen på Elspot i Jyland og
på Flm. I pedoden februars€ptember vå! den nordiske
syst€mpris så Iåv, ai pdsen
alene ik-ke ejorde det inte-

måske også er udkyk for
enkelte aktørers brud på

kurrencen. Spørysmål om,

konkurenceretslige pdncipper, henhører alene under

Konlun€ncestyrelsen.

Ettra kom i årets løb med en
rækt<e udspil for ai Iå mar-

kedet

til

at tunger€ dmeligt:

- 21. marts: Indehavene åf
prioriterede kanålrettigheder tit Norge pålægges at
give rettidig og bindende
tilsag}1 om brueen al forbindelsen med henblik på
at stile uudn)'ttet rcstka-

paciiet til rådighed for
spotmarkedets (IUs "use
or lose it'-p ncip).

it

- Ultimo maj btev tlansmis-

sionskapaciteten i Nodjylland øget ved en ændring åJ
netbesk]'tie]sen. 0,Ietvæm).

.r..t
't:

,,-.

T:r"'uø
i'- .:{ r:

Ændringene vd velforbe-

PANDÅ-system (via godi

redt hos nehelskabeme og
gennemlntes pmbiemft ii.

endelig afregning med

- U]timo maj viste det sig
umuligt at indløre et Nord

Pool-lignende handelsar-

nngement for eneqi og
kapacitet hen over den
dansk-Wske grænse på
grund af t)§k modstand.

- Medio juni åbnede Leip- Den 16. maj: Eltra indledte
plaksis med gennem modkøb at sikre, at markedet
kan disponere over mindst
300 MW til Svedge.
Systemet tungerede også
sommermånedeme, til
trods for at nødv€ndige

i

netrevisioner rcducercde
den fysiske kåpacitet i
tmnsmissionsnettet.

- Primo julir Laneva ee forhandlinser mellem E1ta,
Statloåft, Elsam og
Preusse.ElektE af sluttes
med succes, således at de

-

i Tyskland. Herefter blev
det langt Ietterc at bedømme Iimeligheden al p sdannelsen i nltla's ornrAde.

1. januar 2001r De nye
Skagerataftaler tådte i
kmft. hvorelter forbindel-

scns I 000 MWs overtødngskapacitet blev tuigi'
vet 100 % til Nod ?ools
disposition.

Andre hæDdeket af afgørcnde betydning fot hdndelsilkdrcae på elmorkdet
- 1. apdt 2000 fik alle dan-

pdodterede, lysiske kanalrcttighede! til og fta Norge
(Skaeerakf orbind€lsen)

ske forbrugssteder med

efttattes af finansielle
aftaler. Ikralttrædelsen må

eleverandør (110 f orbru-

dog afvente det norske
Stodings godkendeise. I
forlængelse af "den eode
stemning" smidiggørcs
brueen al Skaeermkforbindelsen dos med øieblik-

zigs elbørs en prknote ng
på timebasis efter nordisk
tilsnit f or elspo evemncer

måneds- og årckanalrcservationer på den dansk-

årligt elfo$Ng over
Gw1l ret

til

10

selv åt vælge

ger€ får "netadgang"). D€n
1. januar 2001 sænkedes
grænsen ti] 1 GWh (1.700

forbnger€ svarcnde
35 % åf forbruget).

til

2.000 beiegdngsforn er)

til

Elter en lidt turbulent ind-

kø

ngslåse efter markedsåbningen den 1. juli 1999
har systemet bevist sin strke og fleksibilitet. Der har
igennem årci været flere
skifi i åftegningsmodelt€me,
hvoral især skål frcmhæves
ændring åf mutigheden Ior
placedng af balanceansvar

pr

1. apdl2000 såmt indlørelsen af de nye afrcg-

ningsmodeller for decentale
anlæg pr. 1. oktober 2000.
PANDA-systemet lrebstår

-

1. oktober 2000 blev

Østdanmårk også en del af
det nordiske elmarked og
demed pdsindmetdingsområde under Nod Pool.

i

dag som et fædigudviklet
og velafprøvet system, hvorfor Eltm i det kommende år
kan koncentr€rc sig om ai
forber€de den endelige

detailmarkedsÅbning.

Akbrofregning
Ai:€gningsopgåven hos
Eltra dækker over en kompleks proces, som spænder
fra løbende indsåmling og

kontol af

ca. 5.000 måle-

tialsserier fra net- og trcnsmissionssetskabe! (heGf
indsamles godt 4.000 kvartertidsserier dagligt), hvoref ter der sker en omlåttende

Herudover er det et må1 at
gør€ åfregningstal og energi
opgørelser samt oplysninger
ål betydniDg for alrcgningen
tetterc tilgængelige for
aktørcme via Intemettet og

talbehandling i Eltra's

kelig virkning.

- 31. juli: Utilstrækkeligt
udbud af et i forhold til
efterspør$len fik Eltra tit
åt forlange, at Studstrupværkets blok 3 blev taget

ud åf sommerstop og sat i
ddft næste morgen den 1.
august.

-

1. septembeii Eltra indførte forsøg med rutinemæssigt at beordre kraftværksbloklre sat i ddft for ai

sikre tilstræk]<eligt udbud
på mårkedet.

- 25. september EItm ind-

føte

sammen med E.ON
Netz timebasercde dåglige
kapacitetsauktioner samt
"use it or lose ii" for
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Data for det vestdanske elsystem i år 2000
Nedenstående data vedrører fi/siske mængder og kan derfor afuige fra den afregnede mængde el.

Meteorclogiske døtø 1994-2ooo: Mndindhold i fothold

til nomolår i

Udv*slinget med udlondet i åt 2000

oh)

t994 1995 1996 1997 1998 t999
r09 95 82 9t r0r 86

No€e

lmport

ge

lmpo.t

2000
Sve

95

Tyskland
Afgdng og tilgong

i

138,0
-5-29A,4

2000

2000
halvår

l.

anLæ8r
I Sang v ndnrø ler:

40 rr,lw

e

ialr
lobrug

rndenaidsk produklion
indenårdsk

'll

475 i/tw

2000
2. halvår

tt-226,3
10.373,0

9.7428
10.296,8

Udveklin8:

TMPORT
EKSPORT
lmponlra NorSe
Ekpon tI NorSe
rrnPor( fra SveriSe
Ekspoft t I SveiiSe
lmporr lra Tyskland

2_635,1
3.488,4
2,127,2
)22:/
445,8
819,4
62,1
Eksært ilTyskland (ikl. PEs ande af E!5) 2.546,3

De.entrol udvikling 1995-2OOO (i MW)
Dec. k/v
Vid

\.477,5

r.r r2,5

lmportfta
Elcport li

Hemingværket 8ik ved årsskftet fa at være et
liL et 94 MW tåsfyret an æ9,

deæit6

4-631,3
-143,2

frå
liL

89 [,4W klllyret
1iL8an8

ewh)

fra
Eksponll
Ekport

(Kllde: VE-data)

(

t995 1996 1991 1998 1999 2000
L009 L265 L346 r.405 1.426 ],467
4a7 668 899 1.122 r.390 t.865

36t

1,7

3.057:/
2.5a4,1

2o5
I 0J17
293,1

75,9
2-744,1

Systemet
Anta

Iodru8e€:
netselskaber:

r,6 mio.

Anta
Anta €gionale nelselskaber (l5o

Udyekslinget med udlondet (nettoinport)
|99+2OOO (i CWh)

55

k\):

6

1994 1995 1996 1997 t998 1999
3

009,6 ,1.050,0 -9.409,4 -6.072,1

Ptodukionen inkl. egenproducenta$ produkion "lil sig selv" 1995-2æ0 (i cwh)
r995

1996

1997

2a.9qt,A

30.5r7r

16.600,2
3.495,0
473,4

24.485,6

26.466,\
t9,210,5

5.06r,6

5,722,4

957,9

1.521,6

1998
24.913,6
16.447,7

6.244,2
2_181:/

Forbfllget inu. neftob og egenproducente6 ptoduklon

'til

r999
22.642,2

2000
20.969,r

13.780,6
6.437,9

11.340,a

2.383J

3.383;7

6.245,1

sig selv" |994-2OOO

( cwh)

t994

r995

t996

1997

r998

t999

2000

t9.506,1

r9.931,0

24.loT

20.394,O

2Q.436,3

24.476,5

20.669,8

+2,2 %

+ 3,9

-4

2000

477,2 -2.125,7 -299,3

Relevante markedsdata
Elmarkedet Danmark Vest blev åbnet den

l. juli 1999.

Onnådepis jønuor-decenbet 2ooo (i kt /Mwh)

t.

hffit2lX»

2.

hoMt

cNs.

r32,3t t06,51 t08,t9 t 18,63 125,23 taA,77
7671 124,31 152,97 \a7,49 taA,73 \37,AA
Systernpris ionuor-decembet 2oOO (i

\22,32

kt/Mwh)

120,66 95,96 A7,65 95,3! 1A,A9 77,89
47,39 73,06 105,43 I t5,00 t25,to 126,t2

GN5,

95,00

Notd Pools omsælning son dndel ot fo$ruget
ioduor-decen bet 2000 i %

23
4A

25
41

32
30

31
27

33
23

35
21

R.gule*roft ionudr-decenbet 2000 (i cwh)
sul\,1

op
Ned

Pisti

Ap

80
4A

65
62

49
54

39

61
57

65
34

68
21

55
24

34
50

30
31

53

3t

638

49

52

519

2000

æg rcgulering janudt-decefiber 2000 (i kr,/Mwh)
CNS.

40,54 38,24 43,3a 5r,80 5t,26
70,95 71,62 67,95 66,29 62,1I

58,26

-55,18 -52t3 -66,49 -43J0 -81,92 -55,47
-85,99 -81,17 -95,56 -92,94

-75,32

34,34
86,48

-44,82 -106,48

21

i,,,r"

stolus for enhedet

Anlet

266

Nordlyllandsværket, b ok 3

Nordlyllandsværket Sast!lbine
I

. E ONs

266
407
380
180

4ll

22

5t3

5t

377
89

35

2.904

2/r0

364
412
89
25

1t4a

ande af Enstedværkets blok 3

Oesuden eksisterer NordllLandsværkets blok

22

30
30
39

25

alt

* Ekk

l3

374
350
350
372
392

I

08 2 saml Skærbækvæd€ts blok

I em lem%msærue.

Transmission

til

comte ,nosler forynges

tua Tjele

Kassø såmt byg-

kabeludlægning, foldi der er

Eltra har siartet renovedn-

ningen af lufuedningen. Ved
tuets udgane var knap halvdelen af Iundamenteme
støbi, de fø$te måster rejst,
og der var holdt rcjsegilde
på tuansformeretationen i

et meget tykt tag d)nd på
bunden af fjorden. I budg€toveBlaget er der derfor regnei med, at d€r BkaI udførcs
ent€n underbonnger eller en

mende haimøllepa* på

Yderligere et åIs ddftserfåringer ventes at afdække
alle lordele og ulemper ved
eventuelt at bruge den nye
jævnsbømsteknik, nå! havmøleparker i fremtiden skal
sluttes til nettet. De vertes
nemlig plåcer€t så lanAt til
søs. åi en vekselstmmsløsning vil blive teknisk pmbl€matisk på grund af sø-

Eltra ialdltsatte i oktober

Homs Rev i land. Ettra ud-

kabl€xnes længde.

arbejdede i eftedret et kon-

2000 hver trcdje uee omgal-

150/400 kv-ministation
Kingstrup. Der blev holdt et
velbesøgt "åbent hus" for de

vaniseret otte-ti podalmå-

or*ringboende og andE

gen a{ de ætdste

fjordlrJds-

ningsmastet som €r ca. 30
åx Den lømte mast. der blev
renoveret, var en 110 m høj
mast på Jylandssiden ved
Lillebælt. Det er hensigten,
at arbejdet loItsætter de

konnende år ned endnu en
mast ved Li]lebæIt og derefier to master ved Lirlfjodm.
Eltra hår igennem hele år

Endlup. Anlægget idriftsætE]tra skåI sørge for at bringe
prcduktionen fra den kom-

tes omkring den 1. oktob€r
2001.

Tjele-vejen. Æbejdet ud-

lorventes åfsluttet i år 2001.
Renoveringen af 220 kv-led-

nirgen i Søndeiytland blev
alsluttet i løbet af efte$rct.
En plan om at flytte ledningen

fm erhvewsområdet

i

Bov ud til motorvejen måtte
opgives, da Skov- og Natu!sq,aelsen og Vejdircktoratet
t!rLe kume støtte løsningen.

Aangværznde onlægs-

Myndighedsbehondfirrg

Nordjyllandsværkei-Trieeprcjel<tet gennemgik et forhandlingsforløb med Nod-

:-

Endrup og Vejen blev
gsrnemfød i foråret.
D€r€fter tulgte behandlin<en al 14 ekspropdationei,
som skulle sememløres på
i.:ækningen, inden anlægs1-b€jdet kume stafte. Det
c-Ejer sig om etabledne af

a 100 kv-station i Endmp,
a lalgrening på den eksi=€rende

400 kv-Iorbindelse

Demonstrationsprojekter

jyllands Amt, som medførte
krav ftå åmtet om yderligere
kabellægninger både på 400
kV og 150 kV Ved år€ts udgang var status for projektet, at amtsddet i Åhus
havde besluitet linieføringen
endeligt, meff ministercn
overtoe sagsbehandlingen

i

Nordjyltand.
Der blev udløt forundersøgelse ve&ørende kåbellægningen al lorbindelsen
under Mariager Fjord. te
muligheder blev !,urderet:

dbeider

:odsejedorhandlineer om
Elta s 30 km lange 400 kV:o.bindelse melem projekt

shoreantæg, Bøkåbel, overgangsstation og landkabel

Lo&e jerf orhåndlinger ventes startet i marts 2001.

ster på 400 kv-strækningen
førcs i weekenderne og med
to arbejdshold for åt minimerc eeneme som fø1ge af
udetiden på anlæggei. Der
rcstercr ca. 150 master
Arbeidet på st!ækninsen

laet pmiekt vedMr€nde otr-

kabeludlægnirg på buden af

skærm en d e b ep Io ntni nger
Eltm gennemførei i samarbejde med eksteme konsu-

lenter f onDdeNøgelser omkring mulighedeme for at
afskæme tekniske anlæg
med beplanining.
Forunde$øgelseme er udgånespunktet for ei projekt,
der sirækker sig over to-trc

Hovedlordlet er at udarbejde en manual for beplantninger ved eksisterende

Ny Jævnstuømsteknlk
Ettra har bygget et demonstratioftanlæg på 7,2 MW

år.

Ior ny transisto$tyret jæv!1-

og fremtidige ledringsanlæg.

strørnsteknik. Det er sket

i

tilkn)'tning til tle siore lorsøgsmøller i Tjærcborg
Enge. Mølleme, der har e!
samlet kapacitet på 4,5 MW:

e! koblet

til

vekselstrøms-

netiet via den nye konverterteloik. Arnægget blev sat
i drift år 2000, og de forc-

Ib6kning og ødikling i nettlenester
Tlansmtsionens fo$kning
oe udviklingsaktiviteter udløres dels aI afdelingemes
eget pe$onale, dels i samarbeide med konsutenter og

forskninesinstitutioner i

tøbige erlaringer med den
hve tekbik er lovende.

1. Konventionel

ro$knlng og udvikling

i

narrhæster

ljoden.
2. StTede ud€rbori4er
med 45 cm mr (to pr. fase)
over en strækning på
1.600 m.
3. Bygning aI en tunnel med

tuid ståhøjde under ijorForunde$øgetseme vise4 at
der efter at sandslaiighed
ses bort fta konventionel

(Beløb

i L000 kr)

I,]VDC

Re8nrkab

2000 Rean.låb

7.424

2.5)3

1999

7.244
473

samarbejde om undefrisn n8

Eltra's F&U vedr nettjenester i alt

750
600
637

750

11.524

4.966

0

95
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Udvikling og IT

I

50

kv-fobinddsen Efis/.ed-

Flensborg

Eltra har i december 2000
indgået aftale med Elsam
om at overlage den danske

del af 150 kv-ledningen mell€m Enstedværket og Flensbo.g. Samtidig har Eltra
indgået åIiåIe med Stadtwerke Flensburg om snvendelse al iorbindelsen.

Eltm og Stadtwerke r'lensbug skal i fællesskab drive
oe vedligeholde forbindelsen
inden for mmmeme af EUs

mark€dsdirektiv På forbindelsen skal der gætde rcgler,
som sidestiller den med
ø\'Tige forbindetse! over den

dansk-tFk€ glænse. Der
forbercdes således auktioner
af ledig kapacitet til mår-

Eftei at altaleme er underskrcvet, skal der indhentes
en udtatelse fra EnergistyrcIsen, føI åftåteme kan

Moddværtbhr
Ved oryanisationsændiingen
hos Eltm den 1. måj 2000
blev der oprcttet en ny afde-

lingr Udvikling. Deme åfdeling har som en vigtig opgåve at st],rke udvilling€n og
den løbende opdatering af
Eltm's modelværktøjer til
brug for system- og netanå-

lyser
EItm har opdate.et sin kompetence til anatyser inden
for lølgende hovedonrlåde!:
- Mark€dsforhold både
inden for Eltrå s område
samt i Norden inklusive
gænselladen
Det drejer sig
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til Tyskland.

p

mært om

systemanatyser vedrørende
Ilaskehalse i nettet, udvekslinger af energi og effekt

rcgionalt og intenaiionatt,
engiospriser på et, markedsimper'f ektioner etc.

- Integration af vindkraft og
varmebunden elprcduhion. Her tæntes primæfi på
kortlægning af balanceproblemer metlem prcduktion
og forbmg samt analyse af
virkemialler iil at opnå
efrektbalance.
- Forslningssikkerhed

i

Eltm's omdde og i Nor- Mitøspørg8mål

- herunder

livscyclus\,uderine, mi] j øredegørelser og prognoser

- Stærkstrumstehiske netBedre ø kø r ko m m u n I køtl on
og etubledDg of Dotu
wdrehouse
Med et aktø$ystem bestående af planmodtagelse
(PUMA) forest, PANDA ti1
datakontrcl og afregning
samt et Data Warehouse til
opføIgende analyser har
EItm nu en både etrektiv og

driftsikker IT-platlom til at
håndterc de månge data,
som det åbne etmarked

givel

Aktøreme oplevede, at rcsponstiden, fra indsendelsestidspunktet til der kom en
tilbagemelding, blev væsentlig koIterc. Den endelige
balarcekontrcl udsend$ de
fleste dage senest k1. 1?:00.
Den nye plamodtagelse
blev sai i gane uden støre
pmblemer. I decembe gik

Eltra's Data Wår€house

i

iestd ft. Et Data warehouse

Modelieme kan med tiden
bruges

til

at opstile

mil-

jøvarEdekiarationer for en
produceret eile. traNporterct kwll. Modelleme kaD

til at miljøchecke ene€iplaner Leks.
sammensætningen af proogså bruges

duktionsapparatet. Endelig
giver de et godt elundlag for
at \.'urdere miljøfo$kel]e på
f.eks. kabler og lutlednin-

er en samling af store databaser, hvor sirukturen og de

cer

tilhør€nde IT-værktøjer mu-

De miljøfaktore! der har
vææt m€d i pmjeket, er

Iiggør effektiv dåtaånabrse.

Alle de måtedata. som netselskabeme ]øbende sender
til PANDA, er lagt ind. Der
er demed åbnet mdigh€d
for, at ilerc medårbejdere
kan forBtage omlattende
analyser på de meget stor€
datamængder uden at det
forsinter PANDAS aktørafrcgning. Dsta Warchouset
vil i 1øbet af år 2001b]ive
udbygget med henblik på at

sån

e ålle

Eltra-r€levante

Modelhr frl mltløYurdering
Eltra har siden 1s98 deltaget i et projekt om livscykIusvudering (LcA) sammen
med åndre elselskaber

Projektets formål var at

se

emissioner atrald, gif tpÅvirkninger og rcssourcef orbrug. Resultåteme ft a
projektet visea ai produktionen af et og loaftvarme med-

førcr de største miljøpåvirkninger Bygning og skrctning
af pmdukiioDsår]æg er der-

Ior al min&e betydning. Det
samme gælder

miljøpåvirk-

Forskning i miljøvenlig elproduktion
Elha skal iføIge xuo6yningsloven sike, åt der genDemføres den nødvendige

on*Iing miljøvenIig elpmdukion b1åndt
åndet for åi gøre det muligt
f o.skning

på miljøvirkningen fta
dånsk et og kmftvame "fra
wgge iilgiav", det vi1 sige,

at nå måIene i Eneryi 21.

ftå den starter sit liv ved

som en offenuig iorpligtelse
(PSo), som ophæves sær-

Mandag den 25. september
satte EltIa en ny planmodtagelse i drift. Den blev opr€ttet som et modul i System-

ku],.ninen eller gasfeltet, til
den ender i stikkontakten

&iftens PuMA-system. Med
den nye oldning blev
PANDA- systemet fritaget

Prcjektet €r åfsluttet i år
2000. Resultatet er blandt
andet en række lorbedrcde

for opgaver, som indgår i den
dåg1ige drift aI elsystemet.

nodeller ti1 Miljøstrelsens
database (UMIP).

Denne lorskning betmgtes

skilt på ehegringen. I år
2000 dr€jede det sig i Vestdamark om 68,5 mio. kr,
som er givet i støtte til proiekter hos forsketliee fimåer og foftkningshstitutioner
For at sikre etrektiv anvendelse af forskningsmidleme

sker der en tæt koodinering
med Energisilaelsen og
Etkraft System. Der er desuden opstillet et regelsæt,
der skal sikre åbenhed os
ensart€de vilkår for ansøgere. Di§se kan læses på
nltla s hjemmeside

Eltra har opEttet et netværk af uvildige eksperter
fra ind- og udlånd til at bistå med behandling af pmiektansøeninger oe udvæleelse af de projekter der

stilles

tll

støtte.

hå\,'rnølle- og biomassepålæggene har indtil den 1.
november 2000 halt en sær-

Elhaft

i

elprcdukion

i L000 kr)

R€tnskab

Retnskab

20oo

1999

Decentral kattvarr.eprodukiion
Fonyelige brændsler
Tværgående projeker

Miljøvenlig elproduktion i ålt
Projekt€r i lorbindelse m€d pålæg
Biomassepålæg af 5. de.enrber 1993
Havnrølepå æg af 13. februar 1998

Lr98

4.942

3.125
15.391

4,437
15.528

2.440

450

24.154

25.rT'

r6.933
223
I7,t 56

8.550
372

4,702

lkle-udb€t!lle olnkoshirac.
F&U i

miliøvenllt.lproduktion i ålr

27,214

0

68.52i[

54.079

skabex ?rojektet omfatter

etablering al solcelleanlæg på 300 huse san et
de bebygeelser. Proje|tet
ventes afsluitet næste åx
3. cennemlørelse af oite

lor-

skellige prcjeher inden
for biomassetekrotogien.

status, idet myndighedeme
havde det faglige og økonomiske esvar for prcjekteme

ved udgangen

sanmen ned de virksornledea der har modtaget på-

førelse. De ventes åI1e afsluttet i 1øbet af et-trE år.

lægeene. Eremover indgår

Resultateme af Pso-støttede prcjeHer er som hovedr€gel ofrertligt tilgængelige.
Resune af alsiuttede projekter kan Iindes på Eltm's

sådame projekter på lige

T€knologiudvikling vedr.iende
milir€nlis elproduktion

række jysk-$1§ke elsel-

klyngevis i fo$keligarte-

Fonkring- og udviklingsprojekter i forbindelse med

Koordiredngen al prcjektsåmarbejde med

(Beløb

lavet sådanne otrentliee udbud i fæflesskab.

udbud og indstillineen aI

prcjekter er gememføt
F&U i miliøvenlig

ind-

System. Det er første gang,
de to s]stemansvarlige har

vilkår med de ørise F&Uprojekter, og ansvaret lor
pmjekt€me bliver ovedraget ftå myndighedeme tit de

va

der i

alt

46 F&U-pmjekter under ud-

§ystemansvarlige.
Vigtige
1.

projet*r

i

Al Immen på 68,5 mio.lc
er 41.3 mio. ln udbetalt i

2000

f orbindelse

Minimedng af lugtgener
og bedre forbrændine af
metangas ved hjælp af

omlostninger på pmjekter

katalysatoranlæg på
Nordborg Kmftvame2. SOL-300 som gememførBs

m€d afholdte

i

år 2000. De r€stercnde 27,2
mio. kr. er bevilliget til konkrete projekter men endnu
ikke udbetalt, da pmjekterne IøIst alsluttes efter reg!skabsårets afslutnine-

i samarbejde med €n
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Økonomi: Transmission

Regnskab for transmissionen
Eltm s imnsmissionsaktiviteter er med virkning frå
d€n 1. januår 2000 regulerct

kostningeme i 1999 og består af sumen af føIgendel

via indtægtsmmmer som

- En omlostningsramme tit
dækning af driftsomkostninger og åfskdvringer.

Enelgitilslalet udmelder.
Indtægtsranrmen angiver de
maksimale indtægtet som
Ettra kan opkæve for trdsmission. lndtægtsmnrmen
skal dække omkostningeme
ved at drive og vedligeholde
400 kv-nettet og udlåndsfor-

bindelseme, afskrivninger
på anlægsaktiveme samt
f inansieringsori<ostningeme
ved nye investeringer

- xn kapitallorentning til
dækning af rcnteudgifter
inftationssikdng åf r€inve-

stedngei og medfinansiedng af nyinvesteringer
samt {orentning af egen-

- De faktisk€ on <ostninger
til visse aktiviteter, he.under omkostninger ve&ørcnde elsikkerhed og mer-

Bekendtgørelsen, der rcgule-

omkostninger ved saneren-

rer 400 kv-trånsmissionens
indtægtsrammer, foælå fø$t

de kabe]lægninger.

i december 2000, og ErelgitilslDet udmeldte en betinget indtægtsramme for år
2000 i februar 2001.

Indtægt$amen

f astsættes

Med indtægtsrammereguledngen er der indløfi hav og

incitamenter for at skabe

i

udgangspuktet på baggrund af traNmissionsomReg n s ko b

øget etrektivitet i forhold til
hvile i sig selv-pdncippet,
som tansmissionen tidligere

var rcguleret e{ier Kmvet
kommer til udtyk ved nogl€

lor tro n sm issi on

(Beløb 1.000

k)

R€gnskåb 2olx)

tl.t55
5.312

Årets aklivit€t
Andre eksterne ldg fter
PersonEleudgifter

444.26'
40.I t4

Resultat før skat i dafteBelskåber

ordinært resultat
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Etrektiviseringskravet på
driftsomkostninger og aIsldlainger (omkostningsra men) er 3 % p.a. i den
f ørste reeuledngsperiode

Årets rcsuttot
Ttansmissionens akiiviteter
gav i år 2000 et overskud på
123 mio. kr. i forhold ti] indtægtsrammen. Derudover
var der et ovenkud på 38

januar 2000-31. decembe!

2003). Forr€ntninsen af netåktiver er {ashat til 7 % i år
2000. Indtægtsrammen f or
år 2000 er på 306 mio. kr

Incitamentet kommer til udtryk ved, at tfansmissionsvtksomledeme nu kan op-

44.762

85.r98
R€sultat ,ør Iinansi€ll€ poster

skab for net- og systentje-

(1.

105.798
Arbejde udført for egen regning

årlige eff ektiviseringskrav,
som minisiercn udstikker

l54.l9l
37.O4
10.9i3
41.464
160.918

taGmission stilter

400 kVnettet og udtandsforbindelseme til rådighed for
systemansvar mod betaling.
Betalingen svarcr tit indtægtsrammen og indgår i
systemansvårctsta fregn-

kr i datte$elskabeme
Eltia 409I A/S og xltla 409
II A/S. Ove$kuddet frcmkorrme! viå det nettooverskud, som ? %-Iorrentnirgen af n€taktiveme eiver

mio.

Overskudd€t anvendes til
konsolidering, idet EItm
inden for den kommende
lemårs pedode står over for
investeringer i tlansmissionsnettet på op mod 3,3 mia. ls.

Økonomi : Systema nsvarets
tarifregnskaber
Tarif

(svarcnde

regnskab for prioriteret produktion

tit

85 % af de

lokate f orcydingspligtsetskabers salgspdser

Den pdoritel€de pmduktion
omf atter elektriciiet prcduceret på industrielle og de-

hotd til l9Sg er elproduktionen fra de prioriterede
arlæg steget med 8 %.

centmle lnaf tvarmeværkel
Randersværket og private

vindmøIler. De priodterede
anlæg producerede tilsammen 9.228 GWh i år 2000.
Der har i løbet af årei væ1€t
en tilgang på 4?5 Mw vind-

Mw decentråI

kralt
kraftvarme, så den samlede
effekt lor den pdoritercde
produktion ved årcts udgang
var på godt 3.300 MW I forog 40

wndmøller
EItm har i år 2000 udbetalt
1.?88 mio. kr. tit de prioierede vindmøller for en
elprodukiion på 3.068 GWh.
Det svarer til en gennem-

åli

sniispds på b8 ørcAwl.
Alt€gningen er opdelt i en
energibetaling på 960 mio.
kx (hemf vedrører 6 mio. kr.
årsafrcgningen for 1999) og

et pristilæg på i alt 828

lise forbrueere).

Hensigien med den nye ellov
va4 ai energibetalingen pr.

Udbetalingen af

1.

i

janua! 2000 skulle fast-

sæites til 33 ørclkwh- EUs
f orsinkede godkendelse af
xllovens afsnit om alregning
af miljovenlig elpmduktion
oe heref ter f oNinkelseme
omk ng bekendtgørcken

om alrcgning af vindmøler
betød imialleftid. at vindmøIreme i år 2000 kun lik
31 ørelkwh

i ene4ibetaling

til alninde-

p

stillæg

skuue ligeledes ændrcs med
den nye ellov Her var hensigten, at vindmøl]er der p.
1. januar 2000 håvde op-

brugt f uldtasttimekvoten,
kun skulle have et pdstillæg
på 10 øt€lkwh.
Forsink€lseme al de nye
afr egdngsr€gler betød, at
atle prio terede vindmø]ler

fik det høje p stillæg på
øre,&Wh i år 2000.
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lodlregnskøb for pfi oiteret ptodukion
Rcgnskåb
2000

Retnskab

Salg af

priorterel produktion
lkke'fakturcrel overundedækning

3.416.150
580.825

3.044.725
57.364

Nettoomsætnin& årets åktivitet

tr.195.97

5.106.089

2.444376

2.626.O59

-97.469
59.334
859.881

22.859
43.536

(Beløb

i L000 kL)

Køb af øloriteret øodLrktlon
Reguleing af p.lorit€ret produktlon
Udglatning al prioriteret prodlkton
P stillæg ti prlvat VE enerSi
Udglfter vedrørende køb af el

Bruttoresullåt

3.146.121

90.856

|

999

266.441

2.958.sos
142584

59.999
6.885

134.751

Andrc ekterne udgifter I alt

66.884
r0.850

R€sultlt før ffnånsiell€ post r

1a.122

142.959
8.892
-4.257

Finansielle lndræBter

0
13,\22
0

Betaling f or rcservekapacitet

Andrc eksterne driftsrdsifter

Oidinærl resulråt

8.208

4.267

o
0
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Afrcgning øf vlndmø

u

og decen*ole anlæg

I tuet som helhed hår Eltrå
købt 1.233 GUh i &iftstimer, hvor de bindende prcg-

ReSnskab 2000

Resnskab 1999

cennemsntlig

Produkion

CWh

noser var §tørre end den

faktiske produktion (opregu-

CennemsnltlS

afregninSspris

Udgift

ørelkwh

1.000 kf

CWh

ørelkwh

1.000

kr.

end forventet (nedr€guIering). Den eennemsniUige

Ene8iairegning
5.993

31,4

t.880.183

6.r96

30,0

3.068

3l,l

960.181

30J

167

Eneryiafretnin8 i ålt 9.224

656.t02

26,3

44.0t5

2.137
190

25,8

49.O27

51,2

2.884.576

8.525

30,t

2.566.454

27,O

828.299
31.582
859.841

9sr

21,4

256.649

94

t0,o

Pristillæg

3.068
316
3.184

Elsams vindmøller

Pristillag i alt

10,0

9.352

266,0tt

1.044

va

Det skønnes, åt fo$inkelserne omlrring de nye åfreg-

lægsejeren og netselskaber-

2000. som det

ne, valgt åt opsig€ kontrak-

nine$eeler (lave.e energibetaline oe højerc pristilæg)

teme for at blive åfrcgret
efter den nye bekendtgø-

Kraftværksaftalen. Hvis salget til elforbngeme i år

har givet memmkostninger
på 10 mio. kx i år 2000.
Solg of

forudsåt i

2000 havde været baseret på

udmeldinger hvor EIsaD§
decentmle ånlæe indgik i
den p odterede produktion.

ptiorihrct

vi]le den prioritercde p!oduktion have udgjort 45 %

Derudover har Eltra udbeialt 31,6 mio. kx i pdstillæg
til kmftværkemes vindmøiIea der i år 2000 har fået et

ProduLtion
I år 2000 har Xlha solgl

så

8.069 GW1l pdodteret

af det samlede elforbrug.

pristitlæg på

Det svarer tit, åt 3S,5 % af
elforbmget blev dækket åf
pdodterct produktion. Den
pdo tercde produktions andel af det samlede forbrug
variered€ fta 26-3? % i sommerhalvåret til 42-56 % i

10

ørclkwh.

De åf Etsams vindmøllea der

jånuar
2000, skule have håft et
p stilæg via Pso-tarifren
på op ti1 48 ørclkwh, hvis de
våI sat i drift Iør

1.

for
vindmøller vår tlådt i krå{t
nye afrcgningsregler

pr

1.

duktion

til

prc-

etf orbmgeme.

jånuar 2000.
Eltra's salg tit elforbngme
vm i år 2000 mindl€ end
opkøbet fta d€ prioriterede

Decentrole kruftDe decenhate klaftvalme-

værker prcducercde 5.993

xltm
mio.lc,

GWh i åI 2000, os

udbetalte 1.880

sva-

rende ti] €n eennemnitspds
på 31,4 øIe/&wh. Den 1. sep-

tember 2000 t$dte bekendt8ørelsen om afrcenine af
decentmle pmducenter i
knf t. BekendtgørcIsen hævede afregdnesprisen med
2-3 øre^wll.
Bekendigø1€tsen regulerer
alrcgningspdsen for anlæg

opført efter l. jånuar 1994.
Derudover har 2/3 af de
anlæg, der er opført før
1994, og som er reguler€i viå
kontrakter mellem an-

producenter. Det skyldes
primært, at Elsåms decen-

trale kaftvameværker ikke
udgik al den prioritercde
produktion pr. 1. januar

og so18t 2.222 Gwh i
driftstime4 hvor den prioliteæde prcduktion var støre

]elilg)

Produktion afregningspris Udgift

Udgløtning og regulefing

df

den pdoi erede produkion
Elta har balanceansvaæi

lor den prioriterede prcduktion os skal således sørse

købsprt var på 14,? ør€l
kwh, mens den gennemsnitIige salgspris var på 9,S
ørclkwh. De san ede indtægter våI på 38 mio. kr.

I regnskabet er omtostnirgeme Iodelt på udglatning og reguledng. Udglat
ning€n, der er den del af opog ne&eguledngen, som udIigner hinanden i åreis løb,
var pÅ 1.233 GWh. Omkostningerne ti] udglatning var
på 59 mio. kr., idet lolskel1en melem købs- og salgsp sen i gennemsnit var på
Resulerirsen var i å! 2000
på 989 GWh, svålende til
den del af nedrcguleingen,
der ikke modsvar€s af en
opregule ng. Indtæeteme
lrå rcgulering våI på 9? mio.
kr.. idet den gennemsaitlige
salgspris var på 9,9 ør€,&Wh.

for, at netselskab€me får
Ieveret den mængde ene€i,
der er angivei i d€ bindende
prcgnoser. ubalancer melIem den bindende prognose
og den faktiske prioritercde
ploduktion er i år 2000 blevet udlignet via køb og salg
på Nod Pools spoimarked
og på Eltra's balancemar-

Udglotning og reguledng df den pfioriktede produktloh

R€trsk b

Reanskåb 2000

CWh
- købt prioiteret produktion

=

neitoreSulerinS

udglatnlng

1.000

kr

øreÅWh

4.239
9.228

C!\Jh

LO00

1999

kr.

øre^Wh

8.701

4.523

-989 -97.469

9,9

174

22.459

t2,A

1.233 59.a34

4,A

996

43.536

4,4

Udviklingen i den prioriterede pmduktion

r

0.000

I

8.000

D-"central

6.000
4.000

2.000
o

l99a

1999

I

Å rets over-/u n d e rd ækni n g

Xllovens kapitel

Der er en undedækning på
381 mio. kr. i år 2000.
Underdækningen skyldes
især to forhotd. DeIs blev
den gennernsnitlige afregningspds for decentmte pro-

2000 sket storc forskydnin-

ducmier højere end forventet, dels var Eltra's opkøb åf
pdo ierei produkiion støre
end videresatg€t til forbrugeme, idet procenisaisen for

er der i år

ger i omkostninger mellem

Pso-tariffen og tadffen {or
pdoriteret ploduktion i forhold til budgetiet. Ved fastsættelsen af tarifreme for år
2001har EItm derfor slå€t
over-/uderdækningen f or

i

odierede pioduktion udgjode 18,5 øre af den totale
år 2000. Otr <ostningeme lordel€r sig således:

om*oshinger ved piodteret podukion

l€t undedækning på I91
mio. kr. lor år 2000, der for-

var lastsåt til40 % i forventning om, at alle Elsams
decentlale kraftvameanlæg
udgik af den prioriterede

deles ligeligt på de to
fer i år 2001.

1.

p

elpds

de to tånfrcgnskaber sammen. Det indebærer en §am-

den pdoriterede produktion

prcduktion den

Den

tarif-

januar

2000.

Eltm's tadffei skal norrnalt
hver især hvile i sig s€Iv, og

over-/undedækning bliver

I

ovedørt iil tarifreglskabei
for det efierlølgend€ år
På grund af den manglende
eodkendelse i EU af

Årcts over-/undetdækning
(Beløb

i L000 kr.)

Pfioriter€t
produklion

I alt

44.746

45.390

-39.396

580_826

149.772

-t91.054

Udllgning af årels overunderdækning
Årets resulerede oveøunderdækning

245.299

-245.299

0

-95.521

-95.527

-r9r.054

Aktumulerct overy'underdæknlng ultimo 2000

180.315

50.r57

250.450

Akkumlleret over'^nderdæknins ukimo 1999
Areb oveF/underdækning I år 2ooo
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Ta

rifregns

EItrå

s

ka

orlkostninger

b

fo

til

otreniliee f oryIiglelser ef ter
Ellovens § 9, stk. 1, m 1,
(undtagen prioriterct pio-

duktion) bliv€r dækkei af
indtægteme f ra Pso-tariffen. Herudover dækker
tådtren omkostningeme ved

Xlekincitetsrådeis virksoDhed samt omkostningeme
ved åt sikre en tilshækkelig

prcduktionskapåcitet i det
jysk-f ynske f orsyningsområ-

Derudover har xltra udbe140 mio. kr. til
Elsams vindmøIler og decenhate kraf tvarmeværker vlå
rcgnskabet for prio teret

r offe n tlige fo rpligtelse r (PSO)
ningeme lra den 1. januar
2000, men da EU i Inste
omgang kun eodkendte dele
af xltoven, oveqik forplieielsen først iil Xlsam den 1.

Eltm har frem ti] den 1. november betali 5,8 mio. kr. ti1

åfsk vninger

på biokedlen

på SH Energi og 33,2 mio.
h. til byggedet af ha\,roller
ved Homs Rev og Læsø.

talt ca.

keq biomassekedlen pÅ
Enstedværket såmt et tilskud til omlostnirgeme
forbindelse med "take-orpay' -gas-kontrakteme på

i

D€nne del af

Knftværks-

åftalen blev imidtertid
sat i krali i år 2000 på

ikle

glud

åf EUs manglende godkmdelse al Elovens kapiiel

I

vedmr€nde åIregning af

mil-

de. Eltra håi i år 2000
opkrævet 2,8 ørclkwh hos

filskud til Etsoms niljøvenli-

elforbrugeme over PSo-

ge elryduktion

tariffen.

I henlold til Kraftværks-

jøvenlig elproduktion. I stedet forlsatte afregningen al
Elsams miljøvenlige an]æg
efter princippeme i den

åftalen skal Elsam i €n over-

gan

',ilskud til bygning af miliøYenlige dnlæg
I henhold til den gamle ellov
(Lov 486) skule omkostninger i lorbindelse med biomasse- og havmøIlepåtæggene afholdes som en otrentlig

forplietels€. Hensieten med
d€n nye ellov var at Xlsam
selv skuile afholde omkost-

gangspedode Ira år 2000 til
og med åI 2003 have et pds-

ti]læg

til

en værdi al 400

mio. kr. pr. år oven i den
markedspis, de kan opnå
for elproduktionen lra dercs
miljøvenlige antæg. Altalen
omfatter Elsams vindmølter
biomasse og easfyrede

decentlale klaf tvarmevær-

e

ellos

Via Pso-l€gnskabei har

Eltra kun betalt til bioked1en på nnstedvæ*et, hvor

Eltm har relunderet Elsåms
mercmkostninger ved at l)Te
med biomasse i stedet

lor

ku]. Betalingen på 36 mio.
1o. svarer til, at der er givet
et tilskud på 12 ørelkwh.

Regnskåb

2000

Regnskåb 1999

lndtæger vedrørende PSO
lkke'faklureret overlunderdæknLng

-189.712

234.497
-60.898

Nettoomsætnin& årets åklivitel

la4.04l

t7r.599

UaSifrer vedrørende køb af

0
484.045

0
t77.599

59.0r8

21.939
55.417
34.479

eL

øre^flh

571.8r6

56.J92
68.s24
14.398

26.244
2 090

21.964
24.555
2.491

Andrc eksterne udgifter alt

r86.626
3.294

Afskrivniig vedrørende betaling for m ndste øodLrkt onskapacitet

192.000

o

2.121

7.E96

0
2.123

o
7896

0

0

Resultåt før linansiell€ poster
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til et

100 mio.

k

I

år 2000 har Elsam således
fået cå. 136 mio. h. åf dei
planlagte pdstillæe på 400
mio. kx Energistyrelsen og

xisåm forhandler om. hvorledes Etsam skal kompensercs for de månglend€
læg i år 2000.

pdstil-

HekticiEt$ådet

Ud over omkostningeme iit
offentlige foryIigtelser skal
systemånsvaret dække omkostninger ved Elektricitetsddets wirksotrfied.
Omkostningeme f ordeles
Iigeligt på alt euorbrug efter
samme pdncip som omkostningeme til offenuige forpligtelser. Betalingen til
Elekt citetsddet udgjorde
ca. 0,13

øl€lkwh.

ved fashættelsen af tårifren

var omkosiningeme til
Energititsydet og Energi-

net- og systemtjenester idet
omkostningeme ifø1ge
Ellovens § 9, stk. 1. m 2,
skal betales af systemets
brugerc - og ikke kun af forbrueeme. I sammenligninestalet for 1999 indgår betaIingen til Energitilsynet og
Energist],relsen med 3,5 mio.

kr.
Tllskud til bygning aI miløvenlige dnlæg
Tilskud til Esams miltøven ige eproduktion
F&U vedr nri!øvenliS elproduktion
Brændselsberedskabsl.grc
Elekt citetsråaet
Andre eksterne driftsudg fter

svarer det

pristillæg på

styrclsens tilsyn medtaget i
Pso-r€gnskabet. De er senerc flyttet til rcgnskabet lor

Tortfrcgnskob for ofientlige forpligtelset (PSO)

(Beløb 1.000 kr)

produktion. Ved en gennemsnitlig markedspris på 12

r67005
2.698

Ahtuivning vedrørende

betoling lot nindst*
produLtionskoPocitet
Elim har ansvarei for fofty
ningssikkerheden i det jyskfynske oNåde. I forlængelse
af Kraf tværksaf taten f orhandler EIim med Etsam om
en aftale, der blandt andet
forpligler Elsam iit åt opreiholde en produktionskapaci
tei på mindst 2.900 MW i
området. Altslen skal sihe,

ai der er

så megen

produki

onskapacitet til rådighed i
markedet, at forbrueeren i
det jysk-Iynske omåde kan
få dækket deres forbne
(eksklusive prioriteret pioduktion) ved køb i mårkedet, selv nå! der er ufo dseie begrænsninger på

udtandslorbindelseme.
Aftalen skal være gældende
i fi1€ AI fra år 2000. men er
endnu ikke lorhandlet ende-

Iigt på prads.
Omkostningeme ved en fireårig afiate forventes at blile
på 1.920 mio. kr i alt. Al
henslD ti1 den samlede eIpris skal de årlige betalinger

i første omgång lårefinansieres oe opkræves via PSotaritren over en pe ode på
10 år I år 2000 blev der således opkævet 192 mio. kr.
Are's over-/u n de tdæknin g
Der er en ovedækning på

190 mio- kr på Pso-tådtren
i år 2000. Det svarei til0,9
ør€lkwh. Ovedækningen er
sammen med undedæknin-

Oveidækningen på PSOrcgnskabet skyldes, åt
Kraftværksaftalen ikke blev
sat

i kraft pr

1.

omkostninger i Pso-regnskobet

jånuar 2000.

Elekr

ved fastsættelsen af PSOtaritrer Ior åI 2000 blev der
ved budgetlæglingen indrcgnet omkostninge! svarcnde til2,2 ørclkwh som følge

c

tesrådet o,r3

æ/twh

al Kraftværksaftaien. De
faktiske omkostninser i forbindelse med Km{tværksaftalen udgjode kun 1,1
ørclkwh i Pso-regnskaODkostningeme under PSOtaritren var i tu 2000 på 1,9

Adm

nlndon

0,0,1

øre^wh

øel&Wh. FordelingeE fremeåI al fieur€n.
PSO-omkoshinget

gen vedDrende rcgnskabet
for den prioritercde pmduk-

iion indl€gn€t i tariff€me
for år 2001 som beskrevet i
afsniti€t om den prioriter€de
pmduktion.

1999

E,§.

Ler. pio

'r4._

p.oollrc108.dn1 s.,dl,oDorLo5r1r8",
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Tarifregnskab for net- og systemtjenester
Eltra drivd og v€dligeholder
400 kv-nettet og udlandsforbindelserne. xndvidere disponercr Elta over 150 kV-

2000 bl€v opkrævet af produktion, forbrug samt im-

f orbindetseme.

De samlede indtægter vedrørende net- og systemtjenester blev i år 2000 på godt
966 mio- la, hvoraf ?07 mio.

og eksport.

Hemdover
opretholder EItm den teloi
ske kvalitet og balance i
elf orslaingen samt sikrer
f orcyingssikkerheden

blive modr€gnet i de fremti-

k

mark€dsfunktionen i det
jysk-Iynske elf ols}1ingsom-

stanDer fta nettadfferne. De samlede omkostninger under net- og systemtje-

råde.

nester var i år 2000 på knap

Omkosntngeme til disse
opgaver finansieEs primær1
via nettaritrerne. der i år

964 mio. kI., hvitket medfør€r en overdækning i forhold ti] budgettet på knap 3
mio. kr. Ovedækringen vit

og

dige tariffer.
Da der ikke i år 2000 er en
selvstændig systemtarif, er
der mellem Regnskab 1999
og Regnskab 2000 sket en
ombrydning åf nogte omkost-

ning€r mellem iarifrcgnska-

Tadftegnskdb for net- og systemtienester
(Be øb

i 1.000

Retnskåb 20«)

kr.)

Netbetaling

Øvrse indtæFter under nel og

slstemtjenester

Salg af net- og systemtjenester

706.669
257738

lkkeJaktureret overy'trnd€rdækn nE

964.447
-2.516

Nettoomsætnin8

96t.891

Arbelde ldført lor egen regning og .,verføft §l aktlver

Å.ets ahivit€t
Ne4t b
Afglft på Kont 'Skan-forbindelsen
Køb a{ regulerkraft
Specla rcgulering og modkøb
Udgifter

ti

køb af el

Brutto.esult.t
Betaling for 150 kV net
Belaling lor reseNekapacitet
Energ tiLsynet og Energ styrclsens iiLsyn
Andre eGteme driftsudgift er
BetalinSfor 400 kV 08 udlandsforbindelser

Retnskåb 1999
475.646
86.296
561.902

83.1t4
545.0I6

1.997

0

o

7.197

965.888

652.211

79.642
45.898
87 3

53.4t5
22.411

4.143

26.471

0

259.090

99.409
552.804

724.794

21.34s

194.676
59.999
14.244

134.752

24.062

37.702

2%.411
105.798

193.839
259.963

0

5a.l t5

45.t51

AfskvninSer på immaterielle anLæSsakiver
AfsklvninSer på nrater elle anlægsakiver
ReguLernger i henhold ti Årsregnskabs)oven

50.000

50.000

2s.689
0

24.)/1

frr tinåniiclle poster

t2.179

-20-120

0

21.436
t. 6
0

Resultåt

Fnansiele udgift€r

12.119

Ordinært resultåt

0
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0

Nettariffer
Eltra's nettaritrer fremgår af nedenstående tabel.

Nettøriffer I dr 2(no

Tå?il

lndtæ8t i

Låvlåst Hoilårt spidslåst genn€msnit t.olx) kr.
FolbruB

0,5 0,8
2,4 3,1
0,5 0,8

Nettorif lor prodøkion
Elpirducenter der ik-ke er

po

Nettabet

mængde el, der leve:€s

i

0,7

61.586

3,0

6r2.688

O,7

30.t95

150/400 kv-nettet

og udlandsf orbindelserne
betragt$ o$å som forbrug
og påfør€s derfor også netta-

tercde, betaler netpro-

duktionsafgilt for den

1,0
3,2
1,O

til

f.

I år 2000 opkrævede Eltm i
alt 64 mio. h. i netta f vedBrende pmdukiion fta

Eltra havde i år 2000 i alt
indtægter på 613 mio. kr. fta

Elsams centråte værker og

nettadtre! af forbrug, der
hidhørte fra et forbrug

ikke-prioritercde vindriøIler

inllusive nettab på 20.585

Der blev opkrævei produktionsnettaril af 9-332 GWh.

GWn.

Decentrale værker oe p o
ter€de vindmøler betåler
iLke nettåriI åf pmduktio-

-

Nenfi,

ot forbnq
AIle elforb$ger€ i EltIa's
omåde betaler nettadf af
det forbrug, der levercs

fta

nettet. Eltm's Dettaril for
Iorbrug vedrørcr kun
150/400 kv-nettet. Tadtren
opkræves viå netselskabet,
der samtidig pålægger forbmgeme en lorbrugsnetta f
for nettene pA 60 kV og derunder. Forbrugsnetalgilten
ior nettene på 60 kV og derunder forbliver i netselskå-

Neatudl lor im- og ekspott
El, der importercs eller eksporteres via Norge og

lyskland, pålæeees nettariffen lor im- og eksport.
Nettariffen pålægges de indmeldte handler og ikke den
fysiske udveksling.

Udvekslinger i heEhold

tit

tansitaftålen med
StatkaftÆ.ON og E.ONS
Ev3-traNit er ftitåget for
nettadff€n for im- og eks-

Øvrige indtægter under net- og systemtjenester

Der blev i år 2000 handlet
4.0?6 G14h over den tyske

Foruden nettariffeme havde
Eltra i år 2000 ø\,Tige indtægter for 258 mio. kr

pot.

og norske grænse,

hvilket

rcsultercde i en nettarif for
im- og eksport på 30 mio. lc.

Da nettadffen for forbrug
opkræves hos å[e Iorbnge-

Fra den 1. januar 2001er
Skagenåklorbindelsen stil-

r€, skal elproducenter også

let ut ddighed Ior Nod
PooI, hvorelter Eltra
ophæver nettadffer lor im-

betåIe nettå f for det lorbrug, der købes/trækkes fta
nettet. Hvodmod der ikke
betales forbrugstå f Ior den
mængde eI, som elprcducenten prcducercr og selv Ior-

Enkelte af disse poster gen-

og ekspod over Skagerrakforbindelsen.

øyrtge hdtægtcr undet nel- og syslefiEenester
(Beløb

Re$skåb

i L000 kr)

2000

Auktion på Trsk andsforb nde sen
Flaskehalsindtæ$er fra Nord Poo
Cebr fra balancematudet
ndtægt€r fra ba ancematudei
Nettab leveret i natllaler
ndtægt fra trais tafta e
Administratlonsbidrag Stadtuerke

I ålt

ensbuB

1999

9.667

996

46372

13.193

r.837

r00

I t4.804

32.296
29.649
4.795
657
86.296

21.574
F

R€gnskrb

r6.878
602

257.7t9

Floskehølsindtægter
Flaskehatsindtæe1eme btev
år 2000 på 86 mio. kr mod
14 mio. kr.

i

i

19S9.

Flsskehålsindtægteme opstår når der flyder et fta et
område med stor pmduktior
og dermed lave priser til ei
omåde med stor efterspøresel og høje priser. Da
prcducenten får den lave
områdepris, og køberen
betaler den høje områdepris,
opstår der et oveskud på
Nord Pool. som fordeles
me1lem de involverede
systemoperatorer. En del af
stigningen fta 1999 til år
2000 i fl askehalsindtægteme
s1§,tdes, at Eltra kun var
medlem i Nod Pool-samarbejdet i sidsie hålvdel af
1999.

Regulerkroft- og bolonce-

Eltra har i år 2000 netto
købt rcgulerkmlt for 87 mio.

lc

og videiesolgl den ti1 de
båtanceansvarlige Ior 1 15
mio. kr ove$kuddet på 28

mio.

kr opstår fordi ubalan-

cer bliver afregnet efter et

samlede ubalance og der-

med bidrager

til ubalan-

cen, bliver aftegnet

balancepdsen, der er et
gememsnit af de pdseq
som udbydeme åf reguter-

Itdvikling

klaft siiller
Nett

- Ubalancer der eår i modsat rctning af systemets
§amlede ubåIance og som

deryed hjæIper systemet,
alrcgnes ti1 spotprisen i
EItIa's område.

De sarilede onkostninger

nettab blev på 80 mio.

til

kr i

år 2000

b

i nettob

150/400

2000

t999

1998

182

r66

t38
r08

100

Nettab udl.ndsforbindelser, CWh
I ålt

447

246

205

kV neitet,

GWr

r05

til

Afgift på Konti-skdn-

grænseiånf sai ned

forbindelsen
Im- og eksport via Svedge
er ftitaget for Eltm s nettarif . da Kontiskan-f orbin-

sv€nske ørclkwh, hvoraf

Eltra håvde i år 2000 om-

to produktionsbalancean-

delsen er stillet til ddighed
for Nord Pool. Der skat dog
stådig betåles en gænsetåIif
iil Svenska Kraftnåt for den
e1, der netto flyder gennem

svarlige og ni handelsbalånceansvarlige i år 2000.

Konti-Skan-f orbindelsen.
Grænseta ffen udgjorde 4

setadf betales af akiøreme.
Ved nettolmpo4 belastes alle

øre^Wh tl1 og med
september 2000, hvoml
Eltra betålte 2,5 svenske
ørelkwh. FIa og med oktober 2000 er den svenske

købere med grænsetadff en,
og ved nettoeksport belastes
atle sæIgere.

Det fremkome ove$kud
medgår

tit dækdng al de

øvige omkosininger uder
net- og sy§temtjeneste.

meltem de balanceansvarliges aktørylaner og dercs

Med EIha var der i snit 11

f aktiske f orbr'trg/produktion.

f orbrugsbalanceansvarlige,

systeman§varlige i nabolåndene og fomidle. den videre
til de åktører der er i uba-

forbrug og betaler derfor
både f orbmgsnettadl, PSOtarit og tarltren for plio terct prcduktion. Tabet i udlandslorbindelseme betaler

betagtes som almindeligi

til

udligner Eltra

Deme udligning foregår i
praksis ved, at Eltra køber
regulerkraft hos Elsam og de

delseme. Nettabet i 150/400
kv-nettet var i år 2000 på
182 GWh iimer, og tabet
udtandsf o.bindelseme var
166 GWh.
Nettåbet i 150/400 kv-nettet

i

- Ubalanc€r der går i samme
rEtning som systemets

Iynske ellorcyningsomdd€
af vigelseme

Neltab
alholder omlostningelne til nettabet I 150/400
kv-nettet og udlandsforbin-

Iltra

mø*edet
Med henblik på at oprctholde fysisk balance i det jysk-

Omkostninger vedrørende net- og systemtjenester

svenske

Eordelingen af de sar ede
indtægte! vedrørende netog systemijenester lrcmgår

al Iigulen.
Fodeting øl indtægtet undet net- og systemtjenestet

Eltra betaler

1,25 svenske

kostninge! på 46 mio. kx
den svenske grænsetadf

im

iil

.

Resten af den svenske græn-

Specidlreguledng
ved uveniede be$ænsninger
a{ ovefø ngskapaciteten på

udian&forbindelseme eller
ved fejl på transmissionsnettet kån Eltra af hensyn til
f orsyningssikkerheden

NetafSft

2

08 eksport 3 %

Flark halslndlæ8ler 9

o/o

T)skLandshaidler og

traisilatab 3

qo

på-

lægge elproducenteme åt
æn&e den plantagte prcduhion. For disse ændrin-

ger i produktionen betalte

Eltrå i å! 2000 i ali 26 mio.
Baancema*ed 12%

Betuling for l5o/4(n kv-net
14 og udhndsfotbirdelseme
De rcgionale transmissions-

NerafSift

selskaber stlller 150 kv-netNetafSift

poduhion

7 qo

tet til rådighed for Eltra.
For denire ydelse betater
hvert selskåb et beløb
svarende til den indtægts-

nlta

ramme, som d€t pågældende
setskab hår fået udmeldt al

34

Fodeting øf omkostninget undet nel- og systemtjenestet

Datterselskaber
Med virkning fra d€n 1. oktober 2000 er d€t besluttet
ai for€tage en fuldstændig
spaltning af Ettra 409 A/S i
to selskaber Eltm 409 I A/S
og EItm 409 II A/S. Derfor
har Eltla 409 A/S aflagt åIS-

regrrskab for pedoden 1.
januar 2000-30. september
2000, hvorefter selskabet er

Regulerkraft, spec

Xnergitilslaret. Den sar ede
betaling lor rÅderetten over
1b0

kv-nettet vff i år 2000

på 195 mio. kr.

I regnskabet lor net- og
systemtjenester indgår endviderc, at Eltra som system-

ansvarlig får stillet 400 kVnetiet og udlandsforbindelsern€ til rådighed af traNmissionen. Beialingen herlor
vår i år 2000 på 306 mio. kr.

a

re9!l-{in9

Eltra 409 I A/S tilfør-tes
kapitatandelene i Powercom
A/S og ov€rtog ingen passi-

Eltm 409II A/S tiuørtes alle
andre aktiviteter Ira Eltra
409 A/S, helllnder samtlige
øvrige aktiver, blandt andet

Betalingen svarer til den
indtægtsramme, som trans
missionen har fået udmetdi
af Eneryitils)aet for år 2000.
Betalingen dækker også ei
overskud i transmissionen
på 123 mio. kr

stillede xlsam en opreguleringsmuliehed på 250 MW
og en nedr€gnledngsmulighed på 250 Mw til rådighed.
Omkostningen heftil var på
120 mio. kr.. der blev fordelt
med 50 % på net- og

Betaling lot rese,vekopaciæt
For at kunne sikrc den tekniske kvalitet og systemikkerheden er det nødvendigl,

prioritel€t produktion.

brugsrettigheder til lysledertibre samt såmiliee passiver,
herunder eventualf orplielelser Aftaler om diift og vedligeholdelse af bslederkabler blev også overdråget ti]

systemtjenesier og 50 % på

Resultaiet for pedoden

1-

januar 2000-31. decembe!

at EIim har rcsenekapacitet

Fodelingen af de sar ede
on*osininge! mder net- og
systemijenester f rcmeår åf

i dåltersclskåberne
blev et ove$kud på 25,6
mio. kI., der åf selskabem€s

siillet til ddighed. I år 2000

figurcn.

Iedelse

2000

ruder€s som til-

Datteselskabemes samlede
egenkåpitål pr. 31. december
2000 udgjorde 4?,? mio. kr

:1

ry*

Resultatet er påvirkei af en
ekstmodinæ! fortjeneste på
14.? mio. ]n vedrørende
ovedølsel af bruesrcttigheder tit tysl€delibre til
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Ledelsens regnska bspåtegn i ng

Besty.else og dircktion har dågs dåto behandiet og vedtaget

ÅrsrEgnskabet indstilles

til

repræsentantskabets vedtagelse-

åNregnskabet og å$beretningen.

hedericia, den 21. mårts 2001
Årsreenskabet er aflagt efter gældende r€gnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte r€gnskabspraksis for hensiglsmæssig, såIedes at årsr€gnskabet giver et rctvisende billede-

Jørgen

Mu.k Hansen
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Eltra\

bestarelse lotogruleret ned. Sh"rbæk lastbåd.e- ou liskeriharn i bdsstund.en- De ølrige billeder er taget sømme stealBagerste rckke lra Denstre: hge Thomen, Eigil W- Rasmussen. Georg StArbro, Jørgen Munk Hansen ag Kjeld LarsenForreste r@kke lra Denstre: lens ODe Simonsen, Martin Glerup, Erling Bjete, PouI B- Skou, Paul Nieken ag Helga Moos.

Revisionspåtegning
2000 for Eltra amba.

skabsmæssige skøn samt vurderct, om årsrcgnskabeh informåtioner som helhed er fyldestgørcnde.

Den udføtte revlslon

Revisionen har

Vi har rcviderct det af ledelsen åflagte åftregnskab for år

Vi har tilrcttelagt og udført rcvisionen i ovenensstemmelse
med almindeligt ånerkendte rcvisionspdncipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at å$regnskabet er uden væsenuige lejl e]ler maneler Under revisionen har vi ud fra en lurde ng af væsentlighed og risiko
efteryrøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet ånlørte beløb og ø\rige oplysninger Vi har heMder
taget stitling til den anvendte ægnskåbspraksis oe de ægn-

ikle givet anledning ti1 lorbehold.

Kon*lusion
Det er vor opfattelse, at å$regnskabet er aflagt i oveænsstemmelse ned lovgivningens krav tit rcgnskabsaflægeelsen,
og at det giver et rctvisende billede af selskabets åktiver og
passive4 økonomiske stillirg samt resuttåt.
Århus. den 21. marts 2001

KPMG C. Jespe$en

,1t"ø
.*u.r

W*ø
*$*g /

/

&Hw
Erik qybdahl
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Anvendt regnska bspra ksis

Årsregnskabet for år 2000 for Eltra er udarbejdet i henhold
til besiemmelseme i ÅrsregNkåbsloven. Med de i det €lterfølgende næmte undtågelser er rcgnskåbet udårbejdei efter
samme reenskabspmksis som selskabets otricielle å$regnskåb for 1999.

investeringer på -24,2 mio. kx, og en tilbageføIselaf udgiftsføIte henlæggelser på -118,8 mio. kr

i 1999 på 79,6 mio. kI er
indtægtsførl under nettoomsætning i sarrmenligningstallene
Den ak]<umulede undedækring

lor
,/Endring af reg nskd bsprøkis
Lov 3?5 af 2. juni 1999 om elforsyning foreskrivea at kolekiive elfomyningsvirksomheder fia og med regDskabsåret
2000 skal udarbejde årsregnskab i henhold til Årsrcgnskabslovens bestemmelsex Dette betydea at der fra og med
rcgnskabsåret 2000 er forctaget ændringer i å$rcgnskåbets

opstilling og fom, herunder omfaneei af de i åNrcgnskabei
gime noteoplysainger ligesom der er foretaget ænd nger af

1S99.

Med henvisning til besi€rnmelsen i Årsregnskabslovens § 2 b
har setskabets ledetse undtadt åt udarbejde koncemegnskåb for Ettm amba og de 100 % ejede datterselskaber Eltm
409 I A/S og EltIa 409 II A/S. Undladelsen beglmdes med
dåtterselskabemes beskedne støn€lse i forhold til modersel-

den rcgnskabsmæssige behandling åf visse rcgnskabsposter.
D€ væsentligste beløbsmæssige ænddnger som lølge af den

ændrcde pmksis vedrørcr følgende regnskabsposteri
- Anlægsaktiver vædiansættes til anskatrelses- eller kostpds oe med fradrag af rcgnskabsmæsslge afskrivninge!
der bercgnes på grundlåg af aktivemes lorventede økono-

- Det hidtil anvendte henlæggelsesprincip borlfalde! og
henlæggelser foretaget i tidtigere år ove ørcs til egenkapi- Der gennehføres en ændrct sondring mellem udgifteq der
{år akri\p.cs. og udgitlFr. dpr skål l?sullatføres
- Konsiateret over- eller undedækdng på tarifedngsområdeme rcsultatføl€s i dei år, over- eller underdeekningen

Netiovirkningen af de foretagne ændringer af rcgnskabspmksis er en forøgelse al selskabets rcsultat for 1999 på ?3,2
mio. kr. og af egenkapitalen pr. 31. december 1999 på 2.360,3
mio. kr. Sammenligningstallene for 1999 er tilrettet den nye
rcgnskabspmksis.

pr 31. decembe.1999 er herudover gend"r h:driee.egnskåbspmksrs.

Selskabets balance

giver i h"-hold ril

Selskabets over eler undedækning på tariferingsområderpr 31. dec€mber 1999 er uændret overført til år 2000. For
at sikre overcnsstemmelse med det op ndeligt rapporterede
resultåt for 1999 er det valgt at eliminerc den del åf den
ddftsmæssige etrekt åf den nye regnskabspraksis. som ikke
vedrører årcts over- eller undedækning, i en særskili posi i
resultatopgørelsens sammenligningstal for 1999.
Begnskabsposten, som e! benæEt regnlednger i hen}lold ti]
Arsregnskabsloven, udvlser en nettopåvirknine på -143,0
mio. kr., som vedrører akiive ng af tidligerc udgiftsfø e

ne

I resultatopgøretsen er indeholdi inteme posteringer på 1 12
mio. kr imellem Xltla's trc forretningsområder: P o teret
produktion, PSo og net- og systemtjenester.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter indtægter fra tådtrerne for
PSO, prioriter€t produktion og net- og systemtjenester.
Derudover indeholdernettoomsætningen tu?ts ikl<e-faktuercde over-/underdækning.

Andrc dfiltsindlagter øg -udgifter
Andæ aldftsindtægter og -udgifter indeholder regnskabsposier af sekundær kårakter i forhold ti1 virksomhed€ns
hovedfomål, herunder avance/tab ved salg af a.lægsaktiver.
Finonsidle indtægæt og udgiftet
Finansielle indtægter og udgifter irdeholder renteindtægter
og -udgifter samt realisercde og ur€a]isercde kursgevinster
og -tab vedrørende værdipapirca gætd og transaktioner i
frcmmed valuta. Urcaliserede kursgevinste. på værdipapirer
overførcs via rcsultåtdisponedngen til opskdvningshenlæggelse under egenkapital€n.

R$ultot i døttenirksomheder
I modelselskåbets rcsutiatopgøre]se resultatløres den forholdsmæssige andel af datteflirksomleders ove$kud eller
undemkud lør skat efter r€gulenng af den forhotdsmæssige
åndel af intern avance/tab. Andel i dattervirksonhed€rs skat
udglftsføres under skat af tuets rcsultat.
skot af årc's resultot
Den forveniede skår af årets skattepligiige indkomst
udgiftsførcs i r€suttatopgøretsen tillige med rcsultatfø ng af
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årcis foNkydnine i hensættelse til udskudt skat. Den andel
af den resultatførte skai, der k\4ter sig iil åreis ekstråordinære resultat, henførcs hertil, mens den resterende del henførcs

til

overførcs

til

egenkapitalens rlser1,e for n€ttoopsk vning

efter den indre værdis metode i det omfane, den regnskabsmæssige vædi overstiger anskatrelsesvædien.

årcts odinærc rcsu]tai.

vdrcbeholdninget

xltra er sksttepligtig med virkning fta den

1. januar 2000.

Balancen
Inmoteie

e onlægsdkivet

Immaiedelle anlæesaktiver onrlatter retiigheder vedrørcnde
systemtjeneste! og betalinger til EIsåm for mindsieproduktionskapacitet. Immatedelle anlægsaktiver afsk ves over den
økonomiske levetid for de omfattede tjenester dog maksimalt over den pe ode, i hvilken selskabet har erhveNet rettighedeme.
Der er anvendt fø-Bende afskrihingspeioder:
Rettigheder ve&ør€nde systemtjenester
Mindsteproduktionskapacitet

6år
10 år

M oE fi el I e o n Iæg so kti Ye r

Matedelle anlægsaktiver omfåtter gNnde og bygninger
tmnsmissionsnet og tmnsfomerstaiioner, andre tekniske
anlæg, edb-udstla såmt ølaige driftsmidler og inventar.
Måte eIIe ånlægsaktiv€r værdiansæites til anskafrelseshenhoidsvis kostpris med fradrag af akkumulerede afsloivninger eller kapitatværdien, hvor denne er lavere. I kostprisen indgår udgifter til maierlaler. komponenter, underlevemndørcr dirckte lønforbrug samt indtekte produktionsomkostninger Renter og ovdge låneomkostninger indgår i kosiprisen, hvis opfør€lsespedoden er åf længere vadghed.

Alsk

Varebeholdninger omfaiter beholdninger af rcseNedele og
komponente! som irdgår i selskabets strategiske bercdskab.
Beholdnrneerne værdrånsætles'rl anskåff"ls"spru.
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel vædi med fradmg af nedskri\.ninger til imødegåelse af forventede tab.

værdipopircr
Vædipapirer onlatter alene bøNnotered€ værdipapirer der
væ,diånsær rcs

I

ii

kE\

æ.di på balancedagen.

segnentoplysninger
Selskabets risici og den inteme økonomistlaing knytter sig
til de tre funktionsområder prioriterct pr.oduktion, PSO og
net- og systemtjenester. For hvefi omåde er der for år 2000
fastsat en tarif. så1edes at indtægte! og udgifter balancerer
på budgette ngstidspunltet. I net- oe systemtjenester indgår transmissionen inklusive transmissionens ovelskud.

Pengestrømsopgørelse
Pengestømsopgørclsen viser selskabets pengestrømme fra
drifts-, investerings- og finansieringsaktiviiet lor året samt
s€Iskabeis likvider ved årcts beglndetse og slutning.

Pengestøm frc diltsoktivitet
Pengestrcmme Im ddftsaktivitet opeøres efter den indirekte
metode med udsansspukt i neitoomsætnine med fradmg

vning foletages lineæft over aktivemes forveniede

brugstid.
l)ansmissionsnet og imnsformerstaiioner værdiansættes i
åbningsbatancen til de åf Energisiyrelsen beregnede og godkendte standardpdser med {radråe al de bercgnede akkumutered€ afskdvnineer i henhold til Energistlaelsens anvisninger. Anskaffelser efter 1. januar 2000 er vædisat til kostpris.

for driftsudgifter og rcgulerei for ikke-kontante .lriftsposter,
ændring i driftskapital€n, betalte finansielle og eksimodinære posier samt betalte selskabsskatter

fro in v estefing s a kti v il€t
Pengestømme fra invesie ngsaktivitei omfatter betaling i
forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktivitetet
måterielle anlægsaktiver samt vædipapiler henført til inve-

P e n ge strøn

Der er ånvendt føIgende afskdvningsperioder:

Domicilbygainger
Tekniske bygringer
ftansmissioNnet og iraNformerstaiioner
- dog EVDC-poler

100
40
40
30
10

Andrc tekniske ånlæg

Edb-udstla
øvdge driftsmidler og inventar
Nyanskåfrelser med en anskatrelsessm under 50
udgiltsf ørcs i anskatrelsesåret.
Fin on s i e Ile o n t ægsd kdYe

år
år
år
år
år

3år
5-10 år

tkr

r

Kapitalandele i datiervirksoDheder vædiansættes efter
equity-meioden til den fo olds æssig1ejede andel af virksomhedeme rcgured for urealisercde konceminteme fortje-

Nettoopskduing al kapitalandele i dattewirksonleder
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Pengestøn fru finonsieit gsaktivibt
Pengestrømne fm finansie ngsaktivitet omfatter beialinger
afledi af ændringer i siørrclse e1ler sammensætning al selskabets egenl<apital samt optagelse af og afdrag på p o
teisgæId, anden ]ånglristet gæld og koftftistei bankgæld.

Likvider

Likvider omfåiter likvide beholdninger og realisable værdipapircr.

Resultatopgørelse
Note
2

(Beløb

i 1.000

kr.)

Nettoomsætning
Arbejde udført for egen regning og
opført under akver
Andre ln.liæorer
Årets aktivitåt

5

UdSfter vedrørende køb af el
Bruttoresu ltat

4
5
l0/ l l
6
7
8

Andre eGterne udgfter
Personaleudgifter
Afsl rivn nger
aegL e,.1ge- r ne'rhold rlÅ'.regn ldbJover
Primært resultat før finansielle poste_

lat før skat I datterselskaber
Finansiele indtæger
Finansie e udgifter
Resu

Ordinært resultåt før skåt

9

skat af

od

nær1 resultat

ÅREIS RESULTAT

ReSnskab 2OOO

Regnskab 1999

5.142.911

3.924.704

t5.152
5_312

o
1191

5.r63.375

5.935.901

3.945.212
1.2t8.163

3-O51.9)4
477.947

586 640

535 893

97020

92.614

352-881

123.168
t43.OO3
,t 5.591

0

t8t.615

Lt96

37.674

I

r0.9r3

23.923

69.288

1.232

I60.9r 8

I t.196

56.715

104.2o3

-4.076
7.120

t8.542

0

25.621

1.120
1.120

Årets resultat disponercs således:

overfø( oveBkud
overfød nl neiioopslrivnrng efter den
rndre værdrs metode
Årets resultat

104.203
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Aktiver
Pr.51.12.2000

(Beløb I ] 000 kr.)

Note

Pr.01.0I.2000

Pt- 31

.12.1999

AKIIVER

Anlægsaktiver

l0

lmmaierielle anl.egsaktiver
Rettigheder vedrørende systemtjenester

150.000

288.000

200.000
0

200.000

[4indsteprcduktionskapactet
Transitaftale

146.352

0

584.352

200.000

0
200.000

42_646

43.000
364-422
106.643

34.637

91t_230

46_644

112.879
.045
21.805

125.997

61.573

6.756
26.514

0
0

16t.934

44_292

31.894

2.304.414

2.234.499

265.149

47.741

8.758

8.758

2.956.507

2.443.257

473.907

6.344

6.635

2.010

4.178

4178
246947

lmmåt€ elle anlægsaktiver

]l

ialt

Måterielle anlægsaktiver
Dom c ejendornme
Statoner
HVDC-anlæg
Transmissionsnel og transformerst t oner
Andre tekniske anlæg
Edb-udstyr
øw ge dr ftsm dLer og inventar
Lgangværende anlægsarbejde

I\,,lateielle anlæSsaktiver i alt
Finansiell€ anlægsaktivei
Kdpitalande e i datteGelskaber

Anlægsahiver i alt
OmsætninBsaktiver
Varebeholdninger
Reserv€dele og komponenter

344.429
676.574
489.142

0

4.1tl
42.290

'l'ilgodehavender

lllgodehavender

a

tilknyttede virksomheder

246947
315

315

t40t8

t4.ot8

80.513

Udskudt skat

3.075
268-871
78.109

122-167

80.353
0

TilSodehavender i alt

619.795

468.618

345.8s1

29.734

246.683

246.683

555.455

721.936

594.544

5.592.140

3.165.192

1.06a.450

Tlgodehavender fra salS
Tlgodehavende udb)tte
Pe odeafgrænsningsposter
12

l3

t9

Akk. underdæknlng

Likvlde beholdn nger

omsretningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT
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6.451

263.249
o

Passiver
(Beøbiloookr.)

Pr.51.12.2000

Pr 0l.Ol.2O0O

Pr.31.12.1999

PASSIVER

Egenkapital
r8.607
1.461.903

18.607
1.460.281

47.231

4.248

14.542

0

0
4.248
0

1.606.525

1.447.136

25.855

KursreSulering obliSaiioner
HenleeSSelser til bygning al netanlæg

0
0
0

0
0
0

1.622

265.r61

Henlæggelser i alt

o

o

254.544

693.745
291.949

t9.161

t9 t61

279.334

Andelskapiial
opskrivninSshenlæggeher
Nettoopskrivn ng efter den indrc vaerd s nretode

E8enkapital i alt
HenhegSelser
cdrantler

18.607

849

Kortfristet gæld

)4
t5

t6

PengeinslitLtter
Leverandørg.eld
Anden gæld

r.000.323

r.379.561

294.446
464.000

Kortfristet gæld i alt

I.9a6.Ot7

1.678.056

777.207

Cæld i alt

r.986.0t 7

1.678.056

777.207

PASSIVER I ALT

3.592.540

5.165.t92

1.068.4s0

Eventualforpligtigelser
i henho d ti Kraftværksaftalen me lem Elsa m og reSerinSen er Eltra forpliglSet til at foretage betalinger til ELsam ill 08 med år 2003 (se desu
den åbningsbalancen). Derudover er der stillet slkkerhed over for tredjemand på 20 mio. kr.
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Udvikling af egenkapital
Nettoopskivning

opsk vninSs-

Egenkaplral pr.

l.

Andelskapitål

henlægg€lser

r8.607

1.460.281
1.622

januar 2000

Åres regr eringer
Overfør1 al årets resu

tai

efter d€n indre
værdis metod€

overføft

lah
1.487 t36

4.248
25.621

la.5a2

14.984
144.203

47.231

78.582

1.606.323

13.362

Eg€nkapital

pr 3l. december 2000

18.607

t.461.903

Eltra's egenkapitaler endnu ikke opdet frioS bunder egenkapltal i regu er ngsmæssig forstand, men afuenter en nærmere afklaring af dlsse
forhold. ESenkapitalen kan de or lkke danne baggrund for udlodnlns.

Opskrivningshenlæggelser
opskrivninS af materielle anlæEsaktiver
Udskudt skat
Regnskabsmæsslge henlæggelser lil nylnvesterinSer m.v. pr 51. december 1999 overførltil egenkapitalen
Andre reguleringer

RegulednS i alt
Kapih overfølsel E sam A/S
ReSule n8er efler kapitaloverføEeltil Elsam A/S
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1.969.350
122.767
265.161

3.003
2.360.241

-900.000
1.450.241

Pengestrømsa na lyse
(Beløb 1.000 kr)

Regnskab

R€gnskab

2000

1999

17

Pengestrøm lra prlmær drift før.endring i dffiskapita

341.433

242.O57

l8

Ændrlng

313-589

t8.695

Renteindtægter

10.913

23.923

Renteudgfter
Pengestrøm fra

-69.288

-7.232

-84.531

237.444

0
0
-84.551

0

8

d

riftskapitdl

ordina d lt

Beia I vedrørende
BetaLt selskabsskat

ektraord n.ere poster

Pengestrøm f ra drift sahivitet
Køb al immåterielle anægsdktiver
køb af maierlelle dnl.egsakliver
Salg af mdterielLe an ægsaktiver
PenSestrøm fra invest€ ngsaktivitet
Fremmedfinansiering
Forøgelse af gæ]d til pengeinstitutter
Penges$øm f ra f inansieringsaktivitet

Årets pengestrøm fra drifts', investeringsog f inansieringsahivitet
L

kvider

pr l.

januar

tikvider pr. 51. december

626-352
-r80_905

256

0

257.444
0
-68.250

-807001

0
-68.250

0
674.544
674.544

t9.t6t
t9.t6l

-216.949

184i55

246.643

54.324

29.734

246.643

o
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Noter
Note

SeSmentoplysninger
(Beløb i 1.000 kr.)

1

Net- og s)§err

låh

PSO

Nettoomsætning
Arbejde udføir for egen regning

384-443

prcduktion

inkl. trarsmlssion

3.796_911

96r.891

5.142.91 l

15.152

t5.t52

5.312
942.355

5-312
5.165.375

79.602
45.898

Andre driftsLndtægter

Årcts aktivitet

384.043

3.796.977

Nenab

19-6A2

Alglft på Konti-Skanjobinde sen

45.898

Køb al rcg! erkraft
Specidkegulering og modkøb

26.471

Køb af

871

øoriteret produkton

2.884.316

Regulerng af prioriteret produktion
Udgatn n8 af prioriteret prcduktion
Pistillæg privat VE-energi

t

Udglfter vedrørende køb af el i alt

Bruttoresultat

344.O43

Betaling for 150 kV nettet
Betaling for reservekapac tet
r-&U vedr. miljøvenlig elprod!kton
BrændseGberedskabslagrc
Elektricltetsrådet
EneG t synet og Energistyrelsens ti syn
'Ilskud til by8ningen af mljøvenlige anlæE
'filskud iil Elsams miljøvenliSe
elprodukion

Adminisiraiion
F&U i net og system
Andre eksterne udgllter alt
Afskrivninger på mmaterielle 3nlægsaktver
AfskrivninSer på mateielle anlægsakver

Afshvninger idh

Primært iesultat før finansielle poster
Finansie le indtægter
Finansie le udgfter

ordinært resultat før dåtterselskaber og skat

fø

-91-469

859.88r

859.881

46

59.334

3.706.121

239.090

3.945.212

90.856

745.265

r.2r8.163

194_676

194.616
I 19.998

59.999

59.999

68.524

68_524

14.398

t4.598
26.244

26-2o4

v.2aa

14.280
39.018

39.018

36.392
2.O94

36.392
6.885

52.719
)

r86.626
3.294
t92.000
r92.000
2.123
0
2.123
o

66.884

r0.850

l33.t3

11.397

t

586.640

a2.al6

97.O24
242.AOO
1

t0.887

't3.122

r60.887

352.8A1

166.370

l8t.61s

0
13.122

r0 913
54.443

r0.915
69.288

o

123.240

123.240

44.658
74.542

44.654

dattelselsk6ber

o

61.755

L391

50.000
r r0.887

Resultat efter skai i datteEelskaber

Årets resultat

87

5
26-411
2.A84-376

-97.469
59.334

skat

Ordinært resultat

tl

o

25_62)
104.205

74.582
25.621

104.203

Noter
(Beøbilo00k,

2

Regnskab 2000

Regnskab 1999

Nettoomsætning
Salg af PSo
Salg af priorteret produktion

I af net' og systemtjeneste
lkkeJaktureret over-/!nderdækning
Sa

573.8 r6

234.497

5.416.150

3.O44.725

964.407

561.902

188.538

79_580

5.142.91l

3.928.704

Nettab

19.602

omkosinlnger tl reguLe*Gftmarkedet
Afsilt på Konti-Skanjorbinde sen

871t5

53.4r5
23.183

45.898

22.411

26.477
2.844.376
59.334
91.469
859.841

0
2.626.069
45.536

3.945.212

3.057.914

34.293

43.239
9.878

Udgifter vedrørende køb af el

Speciakegule ng
Køb af prioriteret produktion

udglatning al prioiteret produktion
Regulering af prioriteret produkon
Pristillæg

tll pivat VE-energi

22_459
266.041

Andre eksteme udgifter
F&U i net og system
Drlft og ved lgeho d net

23.461

21.314

Betalng for 150 kV nettet

194.676

21.585

Betaling f or reservekapacitet
F&U vedr. mitøvenlig elprodukton
Brændselsberedskabslagre

r

tetsrådet
Ene€itilsynet og Energistyrelsens tilsyn
TlskLrd ti bygning af miljøvenlige an æg
llskld tiL Elsams miløven lge elproduktion
Elektrlc

s

11.397

Pelsonaleud8ifter
Honorar til bestyrcke
Cager og lønrlnger i øvigt
Andre udgfter til socidl slkring
Øvrige personaleudgifter

Cennemsnitlge

ant

medarbetdere i året

r9.998
64.524

269-543

14.398

21.964
24.655
0

26-204
14.280

34.419

39.0t8

55.477
21.939

586.640

535.893

36_392

732

660

88.461

85-/ /4

3.480

1.941

4344

4_239

97.O20

92.614

218

214

Noter
(Beløb

6

i ]000 k0

ReSnskab

Regnskab

2000

1999

Kapitålandele i datterselskaber
Anskaffehess! m pL l. januar
AnslGffeGessLrm pL 31. december

500

500

500

8.258

t.lt9

opslrunrnger

13.362

Åreis rcsultat før slat
Skat af årets resultat

37.678

o
I1.196

12.457

-4.016

Reguleringer pr. 31. december

41.241

8.258

Regnskabsmæssi8 værdi pr. 31. december

41.741

8.758

4.068

10.860

Reguleringer pr. 1. januar

Finansielle indtægter
Renteindtægter, ob gationer
Renteindtægter, banker
RenteLndtægter, aftaleindskud
Renteindtægter, datie6eGkaber
Renteindtægter, leverandør og kasserabatter
Kursgevinster, obligationer

8

8r8

3.745

1.401

I

t3

7.524

68

344

132

t.ot6

I0.913

23.925

949

592
0
49

Finansielle udSifter
Renteudgifter, bdnker
Renteudgifter, lån
Renteudgift er, leverandør
Bankgebyr
Rente af indskudskapital
Kurstat obligationer

4A

2.r88

16.271

45.537
100

59

o

t.t t6

6.431

5.4)5

69.288

7.232

Noter
(Beløb 1.000

9

Regnskab 2000

kr.)

Åbningsbalance

Skat al årets resuhat
skat af ordlnært resultat
Skat af ektraodln.ert resuliai

56.715
0

4-416

Årets skat i ak

56.7r 5

4.O76

o

o
o

0

Der specif iceres således:

Året ahrele

skar

Regulering af Lrdskudt skat
Skat i datterselskaber

l0

44.658
12-A5l
56.715

4-O/6
4.O76

lmmateriell€anlægsaktiver

pr

I

300.ooo
626.352

300.000

Åres trlgang
Anskafielsessum pr. 31. december

9)6.352

300.000

Afskrivninser pr. l. jdnuar
AreB aiskrvninger

r00.000
242.AOO

50.000
50.000

Afskvninger pr 31. december

342.AAA

too.ooo

Regnskabsmæssi8 værdi pL 31. december

584.552

200.000

6ogl0år

6år

AnsLaffesessum

lanuar

0

TlSanSen på immaterlelle anlaegsakiiver består af frikøb af Tanstaftalen med Statkraft (610 - 464 mio. kr.)
146 mio. kr sami beialing til E sam for mindsteproduktionskapacltet på 480 mio. kr
Året afukrivninSer består af 50 mio. kr, som er afskrlvninger på rettlgheder vedrørende s)6iemtjenester, 08 192
mio. k, som er atukrivninSer på mindsteproduktionskapacitet.

Noter
Materielle anlægsaktiver
Note
ll

-

Regnskab 2000

(Beøb i I 000 kr)

Regnskab

N,,laterieleanlægsaktiver

2000
øvrige

Domicil-

HVDC

bygninger Statloner
Anskalfelsess!m
pr. l. januar 2000

Edb-

dnlæg

999.0 1.404.t98
0
0
2.352
0
o 36.511
A
l_A32
0000

overfø1 fra igång'

Åres afgang

samlet

og

værdl pr.

01.01.2000

159.913 tl.5r2
3.024 t0.t6l

53.036 I

t64.361

2.212.451

19.661

0

00
00

0
-256

45.603
-256

148.815

56.903

3.227.369

4123

Årets reSu enng

pr 3l. december 2OOO

Afskrivninger
pr I januar 2000

52.477 518.785 I 001.363 l.4ll.2l0

9.417 |4.t92

Alskrvninger
pr. 31. december 2000

292.324

486.968
0

32-461

35.120

000
394 12-t64

Åreb atganF
Åreb afsk vninger
Åres regr ering

Åbnings
balance pr

nventar 5l.12.2000

anlæg

52.411 482.214

Årets tilgang

d ts

nridler

)62.931

23.673

33.916

6.156

16.143

5.812

00

26.518 974.155
-154
-154
8_734 I 10.887

0
803.095
3.t64.36r

2.454.843
0
13.168

-r.r 53.856
9

871 )30-356 324-7A9

522.OAA

50.058

12.628

35.098

r.084.888

974.155

I12.479

I1.045

21.405

2.142.440

2.190.207

RegnskabsmæssiB værdi

pr.51. decemb€r 2OOO

42.605
loo

år

3AA.429

676.574

489.r42

40 år

l0-40år

40 åt

3år

10 år

5'10 år

lgangværende arbejde

I

ian!.r 2000

Åres tllgang
Overføn tll anlæg
Årets

lgangværende arbejde
pr. 51. december 2000

I den bogførte

50

r0.718

o
0

48.395
36.571

22.542

31.514
0
0

o

0
0

r.653
0
0

tol_3to

36.429

1.553

74.767
7.432

36.429

værdilor trarsmiss onsnettet ind8år inteme byggerenter med 6,8 mo.

kr

0
0
0

161.244

68.250

43.643

148.815
12.398

0
151.934

Noter
(Beløb

i l.0oo

kr.)

Akkumulerct ove(-)-/underdækning(+)

)2

Akkumuleret over-/undedækning uhimo 1998

Over-/underdæknlng i år 1999

Akkumuleretover/underdæknin8 ultimo 1999
Over /underd.ekn ng år 2ooo
Udligning af åreh over /underdækning

Akkumuleret overy'underdæknins ultimo 2000

(Beøbil000kr.)

l3

Priodteret
produktion

Net. 08 systemtenester

PSO

21.422
51.364
84.785

t5.508
60.898
-45.590

40.937

580.826
-245.299

.149.772

-2.516

180.313

50.137

42.111

83.|4

245.299
38.421

I alt

753
79.544
80.333
188.538
0
254.471

Regnskab

Åuninss-

2000

balance

Udskudt skat m.v
Udskudt skat pr. I tanuar

122.767

)22.761

ldllsere år
Årets.endnnB r udsludl slat

'44.658

0

udskudt skat pr 31. december

78.109

122.767

67.193

t48.480

ReSuler n8 vedrørende

Hensætteke ti udskudi skai vedrører
lmmaterielle anlægsak ver
lrlaterie le anlægsak ver
Tllgodehavender og gæd
Fremlørselsberettigede skattemæssige underSkud

El

0

-72.494

-25.713

50.971

0

78.109

122.761

14.172

2.643

lndregnet udskudt skat vedrørende

kapitalandele datterse skaber

l4

31.445

Pengeinstitutter
Træk på kassekredit
Kortftistet lån

93-145
600.000
695.745

t9.t6l
o

t9.t5l

51

Noter
Note (Beløb

i 1.000

k,

Regnskab

Åunings-

2000

l5

Leve6ndørgæld
Almindelige kreditorer
Afrcgn ngskreditorer

16

t25.868

65.602
213.732

29t.949

279.334

0
900.000

464.OOO

Anden gæld
Trdns ta{ta

e nred Statkraft

cæld ill Elsanr
Skyldige renter til Elsam

carantier
Skyldige

feiepenge

Cruppeliv og peGonalefond
Skyldig A-skat

Skyldig moms
F&U PSO-omkostninger

Ø'riB

l7

166.080

Bæ1d

0

900.000
0
449

12.967

r0_526

41_124

302

5r5

2.958

3.012

I ] 075
27.215
4.683
1.000.323

o
o

6s9
1.379.561

Pengestrøm frå primær drift før ændrin8 i drifiskapital
104.243

7.124

352-134

123.168

56.715

4.O76
176_832

Reguleing for ikke- lkv de driltsposter m.v.:
Afskrivninger på aktiver
skat af odnæd resuhat
HenLæggeLser

ti

kommende anlæF

Resuhat fø skat i datterse skaber
Årets underdækning
Øvtige

18

-37.674
-188.538
59.997
347.433

-11.196
-79.580
202.O57

331
1.291

8.902

-366-623
-373.589

t8-595

-r8.363

Ænd ng i driftskapital
Ændring i varebeho dnlnger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i kortfristet gæld

52

0

9.838

Noter
(Beløb 1.000

Regnskab

kr.)

2000

l9

Åbningsbalance

Likvider
Likvider

pr l. jan!ar

Likvder pr 51. december omfatterl
B.nker
Kassebehodning
Behodning udenlandskvaluta

246.643

I79aa

963

1939

178

199
4_262

8 593

0
Caranti Nord Pool
Værdipap rcr medtaget
Lin.ler omsæhinpsåkiver

Likvider pr. 51. december

20

Verserende rctssag€r

2l

Honorartilrepr.esentantskabsvalglrevision

20.000

99.536
20.000

o

120.147

29.134

246.643

SeGkabet er p.ir enkelte løbende relssdger Det er ledeLsens opfattelse, at udJaldet å{ disse retssagff kke yderligere vil påvrke sel
skabels økonomlske stil ng ud over de tllgodeh.vender og lorpligte ser, der er ndregnet i balancen pr. 31. december 2000.

t

Det sam ede honorar
repræsentanlskabsvalgt rcv sor lor det forløbne regnskabsår udgør 712 tkr. Heraf udgør honorariorande
ydelser end revlsion 344 tkr.

53

Ejerandele i Eltra amba
(Beløb

i

l .000

Fomueanielal

kr)

rndslod

2,95qr

BOE, Brønde6Le! og oplands Efo6yninS

211

1,2Aqr

208

t,l5%

24.970

rai98
66.674
3.599
25.244

9.566
43 722

61715
3.424

14.717

14.489

ll.92l

70335

64.563

MEF, Midtjysk Ellorsyning

858
a6

72.442

8.704

7.193

7.279

t04

2l581
l2l.198

Calten

Evæ*

SE Enel8ia.m b.a.

239qo

239qo

8.sq9
21.332
I19.804
37950

2,72qo

2,72qa

43.242

249

1394

E

513

250
r53

7,55q0

24753
0,850,6

0,85%

13.477

8.703

38.397

43.155
21.003
t3 630
7.943

88

7.455

Øs!!5k Energl Net A/S
KOE Kolding Omddets EnersGelskab

39604
60.t09

40.068

704

54.417

55438

llES, [I dtjy lands E]ektricitelsforsyn igs Selskab

62r
214

17.776

17.994
22.667

t,t2%

261
VOs,

W

5l

e oplands StømfotsyninS

TREFOR (Vejle, Fredericia 08 [,] ddelfan aide

[10lsø

E

lly

)

lo6yn 18 Nel A/5

Grndsted El oB Varmeværk A.rn.b

22.446
4 299

a.

riølspænd n8wæd( Net A/S

913

60 817

84665

85638

156

0,820/o

12.8t5

12.9-/ \

7A

4,39r/a

6.366

6.436

95

7.937

r40

11.327
13.024

8.032
11.467
114.363

r.339
471
352

2,51q0

2,slort

39.852
29.682

44a24
t0.034

Holstebro Kommune, Fo6.iotoaltninSer, eLafd

223

1,26qr

19

926

20 149

Energicrlppen lyLland EL A/S
Ringkøb n8 Kommunale El' og Vandlo6yninS
Struer kommunale Værker, Elforyn nSen

569
32

3,a2qD

1,23qr
2,gAqr

2.646
6.532

2.674

6.614

6.690

8t7

66641

38
I 079

2.911

90.039

67454
3.0t5
qr.I t8

)73

14965

r5.138

86

7.359

254

24754
94.504
9.922

95.580

1o.252
54.569

10.375
55.196

r.5877r6

r.606.123

NOE, Nordvesljysk

Elfoqn ng

Sklern (ommunale

Evæ*

tus
ess, en",so"tiur"t s-derly

Ærø Ello6ynrnP Net

LEF NET
sEF,

Land A.M.B.a.

A/S

sydlns

E

lotsyn n8

r

79
76

5,Bqo

I 076

5,95%

Nyborg Kommuiale fo6yn ngsvirkomheder

120
123

0,62q0
0,65q0

Odense Elfo6yninS Net A/S

621

Ener8i Fyn Net A/s
Faaborg Elfo6yning A/s, ietu rksomhed

r8 607

5,92qo

3,42qo

0,93q0

68.385 4,59qa
6.846 0,45%
8.0r 7
0,540,6
19.992 1344b
|2 555 7,55qb
35.474 239qb
40.384 2,729h
19.532 t,3t%
12.598 o,a5qo
7156 0,499h
3703t 2,49rk
56.404 3,794k
50 555 a,45qd
\7.442 1,12rh
21.003 t,4t 0Å

4.350

5,2qqa

5,33%

o,22qo

22 916

69.534

0,930/o

at

20OO

2,95q0
t,28qo

t8.822
t6.802

80t

NRG] Net A/S

54

I555

a,23qr

24.574

andeli

2000 ultioo

Aalborg kommlne, El{o6yiingei

p

å

10.535

47.345

andeliah

primo

274

!

'E

t04t8
46797
24339
r8 r90

Eeeikapttal- Egenkapita'

ESV Net A/S

Ails

BG

øimo 2000

E8enkapiral-

egenkapita eksk. andelialt
indskud uLtimo uliimo 2000

65.896
a,22qr

172

I

StemmevæBl

774

sæby kommuna e eloEyiin8

e
B

2000

548

HEF Net ,d/S

§

uhimo

An/s Han Hereds E Jo6yn ig
ENV Efo6yn iSen Nordvendsyee

§

!

Stemmevægl

6.611

2)

OA7

10442

74.446 5,330/0
t2.\44 0,8t
5432 0,40q0
0,b

106.508

27.111
14216
44.354
2.567

6.t45
63.888
2.880
85 t99
14078
6.923
19.167
88.038
9.492
9.-726
54.192
l4A7116

7,t20tr
I

,870,t

),25q0
3,A2qo
0, t 706

A,42ab
4,2Aqo

0,t9%
5,67qa
0,940,6

0,464k
1,3 t0,6

5,950,6
0,630,6
0,650,b

3,44qb

l0o,00qo

Besøs Eltto's

hknneside

Sidste nyt om elnorkedet
og det jysk-Unske elsystem
- doglig apdoteting.
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