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Eltr"a.s vtgon

r Eltra sikrer elforsynlngen
rende markedsplads

og en velfunge-

I

. Eltra indtager en central rolle blandt de
systemansvarlige transmissionsselskaber
Nordeuropa

. Eltra er en etfektiv kvalitetsbevidst og
innovativ entreprenør for dansk energi-
politik

o Eltra er ikke-diskriminerende og
uafhængig af kommercielle interesser

o E tra har højt specialiserede medarbejdere

Eltla smarbeider med onoaa"t" t ,""-,"So,i§r;:A riat"a.
skåber om at udbygge og vedligeholde tånsportsyslemet i
form af ledninger kabler og stationer Vi vil i den lorbin-
delsF inspi_"rF l" og ralse pl -d!ikling .f nye '"knologr.\F
trLcnrngFr saml leLsqrer,nger Dpttr bkal bådp s kra pln ,.-
ked.ts $abilF furktton og proriuc.nl.mc. mulighpd for at
d ve de1€s ad*g'økonomisk og mlljømæssigr ;ptFlalt
saml tilgodes. hensvn tit det visuelle n1iljø.

Eltn samarbejder med netselskåberne om ai beijene virk-
somhede. og personer som Foducerer el og handle. med
el. Eltra søreer for at den jysk-tylske marketupiad! ud:
vikles som en integreiet del af det nodiske elmårkedl hvor
hand.l med el foregår effektlyi og gennemsigiigl

Eltto sikrer eforsyningao oq
en vefungercnde dorkedsplods
Eltra har anslarei lor ar elektricitet leveres tilå[e Iorbru,,
gelt i det jysk-fynske område siabilt og sikkeft. Elira skal
bidtage Ul, at det sker på en økonomisk, ressourre- og mi1-
jomæseig Iors\ a.lig måde r I sav.r lor :amf uqdpt. Elr rå vil
r den fmbind.,,.. ' kre ål srslFm.rrlfrei qkat;F.l t,l<.FL-
kelie hens)'iliagen l-i] person- oe d[risikkerhed samt mar:

Eltro indtoger en cental rc e blondt
de systenonsvo ige trunsnissionsselskaber i Nordeurcpo
tr1[a or8å8eF, s]g L lLqc!:Lrdigt sanarb.ide Jne.l s\sredi
ånnarli8. !irk!)n1,.!l.r r raLo ornråd.m. Ded henL)Lk p,,
r1 slrr c rcssour..r. sikie ln lle. krracrtrt!'.scNcii st\'rk.
u(i\rksLngslorbjrxlelse,'F (rnlrastnLk:xrcn) oe u.l!ikL./
.rlrklr!rs.rc bå.1. del n1)r{tLskr ,)g d(t .nro!ælskc chmr
ke.l I,lllra samafb.to.r Ined filkllll Sl:t.rn om ai s.abc
en\r{cdc lorhotd i.: ell.fl)f,iq.'!, anlt.gscj.r. 08 mar
ke(isnl{r0rrr i hc1. land.:

llrra,otur:i,l.r. cr ct llBtiSr blndet-"d nettem del no ,sk.
marked .A {iel euro!æiskc chnarked. Eltra løler el y.esenl,
ligt medånslnr lor at dc to markedsområder spillei el!.1{

Eltru et en effektiu kvolitetsbevidst og
innovativ entrcprcnor for donsk eneryipolitik
Dcl cr nltra s anslar.r søllt lo Lndpasning ai dcn stor.
,.{nqd. urcgul.rei. !r,,skrl,A1 1.,!digc,g miljø!.nlig.
elp,.,lul{r ion. soDl .r .n \ rqlrg del rl (l,r danskf r.o qrpo
lLlih l).1 5kcr Ln.i.r..ns!r 1il s\:1e,ncr:d,rlis og lors!
rLn8\sil{kc,hld Eltra inspirerer.A,re,l!i,kcr 1rl. !t d.r
Jier nø(l\e.dig. lolsknings og u.nrklirls,!lier(le, p,i

Eltra indkre.ts-"r o! beskrive! t€kniske og mårk€dsmæssige
probiorrei. oB !i r!{lgår i ct snæ!'dt såmå$€jde med mvn-
dighc.lcmc om eD hensiglsmæssig g{Dncmlø.rls. af nr-c
bcsrcmmrls.r pa eilorsrningso'!ridei. Ellra mcdvirk.r i
al løsc samf undsmæssigl .elevrnl.c ud!rkliDgso!ga\'.r

Eltra er ikke-diskininercnde og
uo{hængig af konne.cielle intetesser
Eltm er en åhen virksomhed, d.r lægge. !ægt på al inlor
merP narkedeis åktørcr. mlardigh-"deme og olTenUighedeh
i almindeligbed om .lforsyning.ns indrctning og ahuelle

Dct o Eltra s ambiiron. alomverdcnen opfått.r selskåbct
som komp€tent. kreati\,|. Ileksibelt, økonomisk, [€uit€lt og

Eltru hat hoit speciolisercde nedaftejderc
Som en kons.k\,ens al !lshner e. dei nødvcndigl lo lilh-a
å1 råde ovrr en medarbejderstab med høl specirlise.i.g
inden.for tn brcd vifte af lågområder På ud\algte lrgom-
råder vi] Eltra lægge vægt på at råde over ekspertise j glo-
baltopklasse. Eltra vil systemåtisk udvikle sine medarbej-
dercs ekspertlse sennem efter- oe vid€rruddannelse saml
I rænrns og !ed 5amarb. Jd. mpJ r-1.\-n,, u.si. -"
uddånnplsesinqrjl.r',oner imd ots udldnd. Lr ,..--F.",!
4edarbejderpoliiik skå] Aive mulished lor individuel
beløn^ing "f r.darbeide'"r P

Illtrå opretholder et nøle kendskab til status og planer ior
produktionsanlæg og el{orbr q i eget område og i nabo-
.!nfidcrn.. En slstemalisk planlæSning skal gøre der mu-
Ii!r rl lxsl,ho1.lc olforsvningens lorsymngssikkeded og
hnroeq.nskab.r også på længerc sigt.
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Bestyre lse n s be retn i n g

Brug for politisk hjælp til at få
elsystemet til at fungere optimalt

De tekniske, driftsmæssige og økonomiske konsekvenser af den
langsigtede danske energipolitik "Energi 21" er slået igennem i
Vestdanmark langt hudigere, end det var forudsat af lovgiverne.
Situationen er - også i international sammenhæng enestående.
Ingen steder findes et lignende elsystem i den industdaliserede ver-
den.

Eltra har i begyndelsen af 2002 startet et flerårigt intemt udvik-
lingsprogram, (System21) som skal tage højde foq at de sidste års
udvikling har vendt det vestdanske system "på hovedet". Målet for
det tværfaglige arbejde, som inddrager medarbejdere fra alle sel-
skabets sektioner, er at få genskabt det fornødne overblik og
beslutningsgrundlag for en sikker og økonomisk ddlt al systemet.
En optimal miljømæssig og samfundsøkonomisk løsning vil dog
kræve, at afgifts- og tilskudssystemet ændres på en sådan måde, at
det kommer til at understøtte en rationel anvendelse af de ressour-
cer, som fades i elsystemet.

Eltra har i de senere år udført et pionerarbejde med
- at håndtere den meget store, uregulerede, distribuerede elproduk-

tion,
- at udvikle og integrere Vestdanmark i det nordiske elmarked, og
- at ind- og tilpasse den nye elforsyningslov i den vestdanske vir-

kelighed.

Energimyndighederne og Folketingets energipolitikerc har ydet
positiv støtte i den turbulente og komplekse proces. Med regerings-
skiftet i november 2001 blev Energiministeriets opgaver overtaget
af Økonomi- og Erhvewsministeriet samtidig med, at den statslige
energiadminis[ation blev væsentligt reduceret.
Energiområdet blev kort sagt mindre synligt på den politiske
arena.
Det er Eltra's håb, at det efter en naturlig indkøringsperiode i
Iøbet af foråret 2002 bliver muligt at få etableret en god dialog
med energiens nye ressodminister om de lovgivningsmæssige æn-
dringer, der er nødvendige for at få systemet til at fungere teknisk
og samfundsøkonomisk optimalt.

rt
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Stabil markedsudviklins
Efier en omlattende og
måIl€ttet indsais lykkedes
det Eltra at få Skagerlak-
Iorbindelsen mellem Nord-
jyllånd og Sydnorge åbnet
for markedet den 1. januar
2001. Denne åbning har
som ventet håft en helt af-
gørcnde, siåbiliserende
virkning på den vestdanske
markedsudvikling. Mens
der i sidste håIvår af 2000
var flere d ltsmæssiet
uforkldlige prjshop på
mårkedet. blev der i 2001
kun rcgistr€rct et par tilløb
til noget, der måske kunne
tolkes som forsøg på mis-
brug åf markedsmagt.
Eltra følger meget nøje pris-
udvikiingen på spotmarke-
det. I den forbindelse har
Eltra udviklei en ny analy-
semodel for at få et bedre
overblik og forciåeise for
prisdannelsen. EIin mp-
poriercr ulorklårlige hæn-
delser på markedet til kon-
kunrencemyndighedeme.
Kun disse kan tage stilline
til, hvolvidt og hvodan der
eveniuelt skal sdbes ind.
nltra savner i den forbin-
delse nogle klåre rctnings-
linjer fo\ hvodan svstem-
ansvarct skål håndtere
sådanne situationer

Fri markedsadSanS
I. januar 2001
Ved årets begyndelse blev
tærsklen for harkedsad-
gang sænl<et til 1 GWh.
Dermed omfattede mar-
kedsåbnineen ca. r.?00
kunde! svarcnde til ca. 35
pct. af elforbruget. IføIge
loven skal iærsklen sættes
ned ti] nul den 1. januar
2003. Det vil siee, åt aIIe
kunder uanset forbrug fra
den dag ftit kan vælge leve-

De to systemansvårlige sel-
skaber har et særligt ansvår
for åt mårkedet gørcs pami
iil ai kunne håndterc et par
millioner fde kunders indi-
viduelle forbrug og dercs
eventuelle ønsker oD leve-
randørskifte. Processen
kræver mange målinger og
beregninger og entydige,
f olsiåelige bestemmelser
omk ngskabelonafregning
lor kunder med ei årligt
lorbrug under 200.000 kwh.
De mange nye udlordringer
er btevet endevendt i prc-
jekt "Marked 2003", som
bl.å. Eltra har bidraget
væsenUigt til. Sidste led i
Processen tieger hos de
lokale netselskabea som
skal udvikle og imptemen-
tere nødvendige IT-systemer

"Eltra sikrer
elforsyningen
og en vel-
fungerende
markeds-
plads"

Pålæg oin elberedskab
Under arbejdet med energi-
rclomen blev det nævnt, at
ansvåret lor elberedskabet
bude placer€s hos de sy-
stemånsvarlige selskaber
Men i arbejdet med om-
shukhrering af elsekioren
blev beredskabsmæssige for-
hold nedprioriteret - indtil
ienomngrcbet den 11. sep-
tember i USA. Umiddelbart
efter an$ebet pålagde
Eneryistyrelsen de syste-
mansvarlige selskaber at
varetage de ovemdnede
planlægningsmæssige oe
operative bercdskåbsopga-
ver inden for elsektorcn. I
november blev Danske eI
selskaben Beredskabsud-
valg (DEB) oprettet med de
svstemansvarlige selskaber
som Iomandskab og sekrc-

GanB i net-proiekter
2001var et godt år for det
overcrdnede jysklynske
højspændingsnet. Mens det
foregående tiår håvde værei
prægei af mange forhand,
linger og afventende sags-
behandling, kom der nu
gang i dei praktiske arbejde.
Nordlyllandslednrngen mel-
tem Aalborg oe Arhus blev
endelig godkendt af Energi-
srlaelsen i marts. Som led i
prrjektet gennemf ørte xltrå
i samarbejde med Danske
Arkitekters Låndsforbund
en designkonku ence om
en ny masietype ti] brug på
en delstrækning. Konkur-
rcncen våkte stor interesse.
Et hatvt hundr€de meget
forskellige fo$Iag blev be-
dømt af en dommerkomit6.
Designmasten er sener€ ble-
vet modiffcerct på grundlag
af møder med de berøfle

Nordjyllandsledningen ia-
ges i brug 12004, og dermed
bliver ngen sluttei i dei
oveftdnede vestdanske høj-
spændingsnet - til gavn for
f oNyningssikkerheden.
En 400 kv-Iedning mellem
vejen oe Endrup (ved
Esbjerg)blev taget i brug
prlmo okiober Den nye led-
ning har skabt øgei forsy-

ningssikkerhed i Esbjere-
omddet, samiidig med ai
den har givet reitet siyrke
iit at håndterc produkiio-
nen fm den kommende håv-
møllepark på Homs Rev
I beelndelsen af 2002 gen-
optog Sønderjyllands Amt
behandlingen af et flere år
gammelt projekt om at om-
bygee strækninge. Kassø-
Vejen til to systemel

Energimyndighedeme god-
kendie i begyndelsen af
året Eltra's pmjekt vedrø-
rcnde ilandføring åf pro-
duktionen fra den kommen-
de møllepark på Homs Rev
I den forbindelse indeik
EIim aftale om fremstilling
af vedens fø.ste 150 kV-
søkåbel med alle tle ledere
samlet i samme kabel. Det
22 km ]ånge kabet, der må-
Ier cå. 20 cm i diameter
Iægges ud i åpril2002.

Mange rapporter
xltla afleverede i Iøbei af
året flere rapporter om det
vestdanske elsystem ti]
€nergimyndighedeme. Det
drejede sig bl.a. om

. Miljøplan 2001 (i mai)

. Miljøven]iC elproduktion
F&U 2001 (i juni)

. Systemplan 2001 (i juni)

. Anlægsplan 2001
(1 december).

Nødplan
Den stadige stignlng i ure-
guleret prcduktion fra mil-
jøvenliee anlæg skaber pe-
rioder med eloverløb (det
vi1 sige situaiione! hvor
elproduktionen er støre
end f orbruget). Merproduk-
tlonen ålsæites iit nabolån-
dene. SeIv om naboeme
skulle siee 'nej tak', vil
overproduktionen if øtge
naturlovene automatisk
tøbe over grænsen iil
Tyskland. Dermed bliver
håndtedngen af et dansk
pmduktionsproblem en sag
for de tvske svstemansvar-
lige. Dette er ikke accepta-
beli.
For at undgå ekstreme siiu-
ationer, som i væNte fald
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kån skabe bålanceprcble-
mer oe netsamenbrud,
eodkendte besilaelsen i
december en midlertidie
''nødplan til brug mod kd-
tisk eloverløb. Planen, der
er afstemt med Elsam, Dan-
ske Fjernvameværkers
Forening og Foreningen
Danske Kraftvarmeværker.
gør det muligt for Eltm at
beodre udvalgte produk-
iionsanlæg at stoppe.

selve alriftsdøenet er der
især på gund af ændringer
i vindkaften. behov for at
rcgulerc balancen med
mindst 200 MW i en fjerde-
del af tiden. Ieemem 'Klaft-
værksaltåIen ' sikrcr Elsams
kmltværker en rcgulerkaft
på 550 MW indtil udgangen
af 2003.

Konlakt til netselskabel
For at skabe et tæt samar-
bejde med netsetskabeme
og de rcgionale transmis-
sionsselskåber b].a. om
ba]ånce-, spændings- og
Mvar-forhold opnettede
Eltm i elteråret henholdsvis
Netudvalget og Tmnsmis-
sionsudvalget.

Krb at reSule*raft
Den nødvendige balance
mellem f orbrug, prcduktion
og impoll/eksport sikr€s i
fø$te omgang ved markeds-
aktørerres dispositioner
forud for driftsdøgnet. I

"Eltra er en
effektiv, kvali-
tetsbevidst
og innovativ
entreprenør
for dansk

"Eltra indtager
en central
rolle blandt
de system-
ansvarlige
transmis-
sionsselska-
ber i Nord-
europatt

Ny systemarkitektur
De lokale netselskaber bli-
ver vigtige samarbejdspat-
nerc i Eltm's nye flerårige
projekt System21 . Må1et
med prcjektet er at genska-
be den drifts- og forslmings-
sikkerhed, der kendetegne-
de det vestdanske elsysiem,
inden ali blev "vendi på
hovedet" af den massive til-
vekst af urcguterct produk-
tion på lave spændingsnive-
auer. Et vigtigt led i projek-

Enighed om transilløsnin8
Eu-Kommissionen har i
nogte år søgt at få alskatret
handetshindrcnde grænse-
tariffer mellem de 32 vest-
eulopæiske elsysiem-oNå-
der I beglmdelsen forsøeie
man ai ]øse spørgsmåIet ved
hjæIp af de rcgulerende
m)'ndigheder. Da det ikke
lykkedes, blev det i 2001
på1agt de systemansvarlige
transmlssionsselskaber. som
er samlet I ETSO (European
tansmission Systemopera-
tors Oreanizåtion), at ud-
vikle en udligringsordning,
som kompenserer systemer,
der er belastet med trånsit
mellem nabosystemer Af
pmktiske grunde blev

'pe feriområdeme" Eng-
land, Irland og de nodiske
lande i fø$ie omgang ti1-
kn,'ttet den centrale od-
ning efier sær]ige regler.
Inden lor Nodel var der
imidlertid enighed om det
hensigtsmæssige i at få det
nordiske mårked ti1 at fun-
gerc som et samlet oNåde
over for Kontinentet. Eltra
betingede sig dog indføft en
intern nordisk udlignings-
ordnlng for transit. Nodel-
ordningen kom på plads i
december med virkning fra
den 1. januar 2002.

Forny€ls€ åf Konti-skan I
Eltra har ydet en stor ind-
sats i arbejdet med Nordels

8

energipolitik"

tei bliver ai få skabt en
årkitektur, som inddrager
decentrale krafival1l1evær-
ker og andre ]okale ressour-
cer i kontrol- og regule-
rlngsarbejdet på basis af
fælles rctningslinjex En
konsekvens bliver at net-
selskabeme får en mere ak-
tiv rcIle i sikringen af, at
hele systemets ddfi kan
foregå opiimåIi og sikkert.
Et succeskriterium for pm-
jektet vi] være, at eloverløb

- som et problem - forsvin-
der Det vil ske, hvis dei
kan sikes, at de.enhate
kråf ivameanlæg kun pro-
ducercr elekidcitei, når det
samfundsøkonomisk kån
betale sig.
En sådan udvikling kræver
både holdnings- og lov-
mæssige ændringer. Indtil
viderc bliver det nødven-
digt, at systemansvaret får
mulighed for ved stop af
p odierei prcdukiion at
kuire kompenserc anlægs-

eiere økonomisk for mans-
lende produktionsindtæg-

Vanskelighedeme ved at
f orudsiee vindkraftprcduk-
tionen er en væsentlig del
ål problemet med det "nye
elsystem". Eltra har derfor
et løbende udviklingsarbej-
de i gang med henbtik på,
at højne kvaliteten åf prcg-
noser både når det gætder
klokkeslæt og vindstlake.



første systemudviklings-
p]an, som efter nogle mån€-
derc Iorcinl<else ventes
ofientliggjort i foråret 2002.
I planen foNentes strøm-
trånspofter Ira syd (Konti-
nentet) mod nod at blive
dominerende i frcmtiden.
Selv i år med normalnedbør
kan Norye og Svedge håve
problemer med at dække
eget forbrug. I det nye ud-
vekslingsmønster vi1 jæ\.11-

stømsf oibindelserne over
Skagemak, Kattegat og
Øste$øen blive fl askehalse-
ne i det nodiske elmarked.
Ettra s bestlaelse tlåf i
Iebruar 2002 principbeslut-
ning om at udskifte støm-
reiteranlægget i Konti-
Skan 1 me]lem Nordjyland
og Svedge med virkning fn
2005. Det 3? årgamle an-
læg med kviksølwentiler er
nedslidt og bliver e$tattet
med modene t). stofiek-
nik.

Nord Pool Spot
Der blev i årcts løb for-
handlet om, at de system-
ansvarlige imnsmissionssel-
skaber i Finland og Dan-
mark skulle indtræde som
medejere af Nod PooI Spot
i forbindetse med, at spoi-
handten ved årcts udgang
blev udskilt i et særligi dat-
teNelskab. Forhandlingeme
er endnu ikke afsluttet.

Nordels rremtid
Samarbejdet i Nordel har i
et par år været præget al
stigende dansk utitfi€dshed
med den ensidige svenske
særiold over lor handei
med Danmark. Told€n, der
fm svensk side blev oprei-
holdt med fo$kelieaftede
begmndelser, lorsvandt
pludselig den 1. marts 2002.
Fjem€Isen åf denne an-
stødssten vil utvivlsomt få
en positiv indflydelse på det
nordiske elsamarbejde.
Det er Eltrå s opfattelse, at
Nodels eksistensberctti
gelse er meeet afiiængig af
medlemmemes e\,ne til sen-
nem nytænkning og positivt
såmåibejde at gennemf øre
opemtionelle og kreative

tiltag, som kan fastholde
Norden i spidsen for den
europæiske markedsudvik-
ling. Det for,rentes, at Xlta

efter tur - i maj 2002 over-
taeer Nordets f ormandskåb
oe sekrctådat for en toårig

Arsocieret medlem .f UCTE

Der loregår et tæi samar-
bejde mellem de to danske
sysiemansvarlige tansmis-
sionsselskaber. E]haft
Sysiem og nltla.I 2001blev
der nedsat arbejds$upper
med henbtik på så vidi
muligt at skåbe ensartede
msrkeds- og iilslutnings-
regler for markedsaktører-
ne. Samarbejdet koordine-
rcs på fælles ledetsesmøder,
der holdes irc-fae sånee om

Der er også snæ\,ae folbin-
delser til Norde] og xTSo.
Det jyskjynske højspæn-
dingsnet har siden 1962
værct fysisk knyttet til det
vesteurcpæiske elsystem.
Med skabelsen af det fæI]es
eurcpæiske elnarked har
såmarbejdet mellem om-
rådets systemansvalige
transmissionsselskåber or-
ganiserei inden for UCTE,
udviklet sig til ånd€t og
mere end blot udårbejdelse
af tekniske forskrifter EltIå
er de or i 2001 indt dt
som associeret medlem.

"Eltra er ikke-
diskrimine-
rende og
uafhaengig
af kommer-
cielle inter-
essertt

Bruge,nes syn på Eltra
Eltm er et andelsselskab
med 45 jysk-fynske forbru-
serejede netselskåber som
åndelshavere (pr 1. jånuar
2002). Selskabets uaf hæn-
gighed al ejerintercsser os
neuiralitet over Ior mar-
k€dsåktørcme er både fast-
s1ået i ]oveivnirgen og i sel-
skåbets egne vedtægter.
Dermed er Eltra placerei
helt i fmnt b]åndt eurc-
pæiske systemansvarlige
transmissionsselskabea når
det gælder formel og reet
uaftængighed af kommer-
cielle intercsser. Netop uåf-
hæneighed og neutraliiet ei
helt algør€nde for ai bevåre
syst€macvaret som en del
ål den forbrugerejede elfor-
syning.

En brugetilfredshedsun-
de$øgelse i eftedrct viser,
at der - især i Eltm's ejer-
kreds - er en oplattelse af,
åt Ettra ikke i a]l€ henseen-
der lever op til de fol.vent-
ninger, som aktø:€me ha!
til os: Beereber som 'åben ,
"fleksibet", "kreativ" og
"ikke-bureaul<ratisk scorer
betænleligt låvi i undersø-
gelsen. EIim vurderrs ti1
gengæld højt på områder
som 'faglig kompetent' ,
'professionel" og "tloværdig
samarbejdspartner' .

Det har været tilfrcdsstil-
I€nde åt konstatere den
stol€ interesse, der var fta
alle sider til åt bidrage til
undersøgelsen. Eltiå råder
på den måde ove! væidiluld
viden om, hvad og hvodån
flere ting kan gørcs bedrc.
Især mangten på vedval€n-
de, vedkommende, rctiidig
oe åben kommunikation om
taritrer lorskdlter og mar-
kedsforhold er ei iniia-
tionsmoment for markeds-
aktørcme Eltrå er stf,åks
gået i gang med en iniem
proces, der skal rcsulter€ i
nødvendiee holdnings- oS
adIærdsmæssise foran-
dringer hos ledelse og med-

9

B(,r



"Eltra
hø1|

har
speciali-

med-

Det er vigtigl for EItrå at
opreiholde ei højt viden-
niveau i virksomheden. I år
med små ungdomså€ange
stiller det særlige krav til
personalepolitik og tuma-
eksponedng. Der fokuseres
naturligvis også på, om de
auerede ansatte har den
rette viden, ai de vidercud-
vikler sig og deler dercs
viden med hinanden.
Eltm har med sin "Politik
for den rummelige arbejds-
p1ads" søgt at tage højde
for åt medårbejdeme har
fo$kelige behov på for-
skellige tidspunkter al
dercs arbejdsliv

Baggrund
Fag ig $mmensætning -
pr 3l 12 2001

Blandi andet m€d baggNnd
i disse samiåler iilrctte1æg-
ges den systematiske elier-
oq videreuddamelse.

De ældre medarbeidere
Mange aI tumaets ætdste
medarbeidere er gåei for-
rcst i den dlnamiske om-
stlllingsprcces. E1tIå lægger
vægt på at bevare disse
medarbejderes viden oe er-
Ia ng i virksomheden så

]ænge som muligt. Ifølge
ffrmaets senioryolitik kan
der bLå. indgås særlige
afialer om opgaver og ar-
bejdsiid f or medårbeiderc

Ledergoppens gennem-
snitsalder ligger På ca. 55

år Ledelsen er opmærksom
på behovet for åt forbercde
et generationsskifie. En gli-
dende prcces er sat i gang

med ansættelse og måheitet
uddannetse af unse ledere.

Anciennitet
Anciennilet er overiød lra ansæl

serede

Eltra's revidercde vision
blev godkendi åf bestYr€l-
sen den 19. december 2001.

Forud var gået et omfåtten-
de intemt arbejde, som i
årcts løb inddrog både
ledelse og de fleste af med-
arbejdeme. Lede€mppen
lagde fø.st rammeme ti]
processen ved at indkredse
oe beshive E]tra's grund-
Iæggende værdier og iden-
titet som virksomhed.
Senerc blev der udarbeidet
et visionsudkast. som åfde-
tingsledeme uderstøitede
med formuledng af lorslag
til fåktisk handling. Alte
rnedarbejdere har desuden
gennemf ørt seminaret hvor
væIdieme er diskuteiet.
Det vldel€ arbejde sker i
afdelingeme, hvor mål og
indsats skat koodinel€s, og

kompetence ideniinceres og
kortlægges.

udvikling og efter-
uddannelse
Eltra opstod for tu€ år si-
den ved en deling af Elsam.
Eltrå overtog ansvaret for
ddfien af dei overcrdnede
trånsmissionssystem sami
lor etabledng og udvikling
af det nye systemansvår.
Opgaven sku]le siort set
klares med de medarbejde-
rc, der blev ove ø11 lra
Elsam. Strukturændringe{

Medarbeiderudviklin8s-
samtaler
afhotdte såmialer inden for

2000 72 %
2001 78 "/,

uddannelse
Invesierlng i uddannelse P.

K
81
71
79

K
76
14
75

t" 2000
2001

10.150 kr
12.0?0 kr.

Videnniveauet f astholdes og

udlikles viå kortlægning af
eksisterende kompeiencer
og identifikation af kompe-
tencer, der vil være nødven-
dige i frcmtiden. Denne
indkrcdsning sker i de fag-
lige miljøer og i de årlige
medarbe j derudviklingssam-
tårer der holdes mellem
ledere og nedarbejderc.

,,1|

.;t

l:I

+

arbejdere"

tværf agligt samarbeide om

udnyttelse af den sannede
kompentence, omlaitende
rationaliseringer samt sY-

stematlsk efter- og viderc-
uddamelse af medarbejde-
re vår dedor ikke åIene en
prof essionet udf orddng,
men åbsolut nødvendig.

Antal ansatte
M

P mo 2001 744
Uliimo 2001 146

GennenNnit 145

Antal årsværk
M

P mo 2001 143

Ultimo 2001 145

Gennemsnit 144

Erfaring
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IT-uddannelsen Io.€går bl.a. i Eltrå's esne under-
visninsslokåler. I baggrunden kontorassistent
Ketiy Schultz og undeNiser Lis Laustsen.
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Lovgivning

Lovændringer og 17 nye
bekendtgørelser

Liee inden Folkeiinget tog på somme erie, blev flerc
afsnit i Elloven ændrei. Med ændringen ffk miljø- og ener-
giministeren bemlndigelse iil at låsisæite regler lor tilsy1
og kontrol med udgifteme til offentlige forpligrelser der
dækkes af erorbrugeme. Det er de omkostninger, der
opkræves viå nltra s tarif for prioriterct pmduktion og
Pso-tadtren. Det er hensisten, at der skal føres koniml
med de systemansvårliges varetagelse åf de otrentlige for-
pligtelser, samtidig med at de systemansvarlige får mulig-
hed for at kræve dokumentåtion for, at modiågeme af
Pso-midler er berettiget hertil.

Ved samme lovændring blev endnu en del ål Kmftværks-
altaten udmøntet- Aftagepligten for elektricitet tua kmfi-
væ.kemes biomasseanlæg og vindmøller blev ophævet, os
i st€det skal prcdultionen fra disse VE-anIæg aftegnes
med et til]æg til markedsprisen. Pristiltægget skal udbeta-
Ies af de systemansvarlige og skal ligesom pristillæggene
ti1 den pdoriterede VE-energi opkræves med samme sais i
Øst- og Vestdanmark.

Der blev i år 2001 udstedt 1? bekendtgørelser i medfa af
Elloven. FøIg€nde har betvdnins for Eltra's vtksonhed:

. Vindmølebekendtgore]sen, der fastsætter rcgier for nei-
titslutning af vindmøIler og prisafrcgning for eI pmduce-
r€t på vindmø]ter. Alle p o terede vindmøIler skal iføI-
ge bekendtgørelsen have en afregaingsp s på 33 ørcl
kwh ptus et pristiltæg på 10 eller 2? ørelkwl.

. Revision af bekendtgørelse om indtægtsrammer og
åbningsbalancer Ior net- og tmnsmissionsvirksomheder
under 150 kV Netselskabernes Pso-on*ostninger til
blandt åndet nettilslutning åf vindmøl]er og decentmle
anlæg udskilles frå indtægtsnmmen og skal opkæves
via Eltå's ta ffer. B€kendtgørelsen udstikker samtidig
de ovemdrede principper Io4 hvad systemansvaret
maksimalt skal betåle for at få stillet 150 kv-nettei til
ddighed.

. Bekendtgørelse om afgilter for planlægnings- og til-
slmsopgaver efie! Elfo$yningsloven. Bekendtgørclsen
hæver Eltm's b€taling til Ene€istyrclsen og
Energitilsynet fta 0,7 kr./ MWh til 1,1 kr./M\4h.

. Bekendtgørelse om åbningsbalancer lor systemansvarlige

. Bekendtgølelse om brændselsberedskabslåge. Kravet til
brændselsberedskabslagrenes størelse sættes op.
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'ridligere skulle de række ti1 produkiionen på de centrale
kraftværker i en vis pedode. Fremover bercgnes de elter
det samlede elforbrus i ornlådet.

. Bekendtgørelse om åfregningsnuligheder lor egenprodu-
center Hemed øges egenproducentemes mulighed for at
mo&egre egenproduktionen i tvangsaltaget åf priodte-

. BekendtgøFlse om F&U ve&ørendc etrek v energran-
vendelse. De tokale netselskaber skal planlægge og
iværksætte forcknirg og udvikling med henblik på at
Iæmme efrektiv eneryianvendelse hos forbrugerne.
omkostningeme dertil skål dækles via Eltla's PSO-
tadf.

Sager i Energitilsynet

Overlørsel af 9OO mio, kr, godkendt
På sit møde den 26. februar 2001godkendte Energitil-
sFet, at EltIa måtte over.føre 900 mio. kr. til Elsam.
Kapitaloveffø$len var et led i Klaftværksåftalen, der blev
indgået mellem regenngen og Elsam i 1999. Altalen skulte
si}l€ Elsam et tilstækkeligt kapitalg ndlag ved over-
gangen fra hvile i sig selv-pri$€guledngen til et konkur-
rencebetonet marked.

PSO"tåril underkendt to gange i år 20Ol
Eneryitilsyret har i 2001 underkendt dete af Eltm's PSO-
ta l i to omgange.

I foråret underkendte Energitilslnet, ai der i Pso-tariffen

. Omkostninger til p stillæg til Elsams biomasse- oe
naturgasllrede decentrale kraf tvameværkei

. Omkostninger ti1 Ene€itilsFets og xnergistrelsens

Omkostningeme skule i st€det indr€$es i henholdsvis
ta flen for pdoriterct prcduldon og nettarifren.
EnergitilsFets afgøe]se medfffte, at Eltla sænLede PSO-
tariffen og hævede nettariffen og tadtren for prioriterct
produktion med virkning fra 1. september 2001.

I efieråret underkendte Energitilsynet, at Eltrå vitle
oploæve omkostningeme ved at oprctholde €n iilst!ækl<e-
lig produl<tionskapacitet i pedoden 2000-2003 over en
periode på 10 år. sådan som del var forudsår i
Kråftværksaftalen.

Eltrå havde indrcgnet i Pso-tadtren, at den sånnede beta-
Iing på 1.920 mio. kr (4x480 mio. kr) skulle ophæves hos



forbllrgerne med 192 mio kr om åEt i pe oden 2000-
2009. Energitilsynet fåstslog, at betalingen skulle opkæ-
ves i de 6re år kapaciteten stiles til rådighed. I begm-
delsen af år 2002 viste der sig imidlertid et poliiisk flertal
for at gennemførc en lovænddng, som gør det muligt at
fodele kåpåcitetsbetalingen over 10 tu EItIa s bestlaelse
hår de or den 20. februar 2002 bestutiet at aflvse en iårif-
stigning, der var vaNlet til den 1. apri12002.

Åbningsbalancer og indtægtsramme for Elha
Eltra har i forbindelse med overyangen til regnskabsaflæg-
gelse efter ÅNreenskabsloven og regnledng af transmis-
sionen elter indiæetsrammer udarbejdet nye åbningsba-
lancer pr. 1. jånuar 2000. EnergititsFet godkendte i forå-
r€t 2001 åbningsbalancen lor transmissionen. systemån-
svarcts åbningsbalånce blev godkendt på Eneqitilslaets
møde den 19. marts 2002.

Der foreligger således godkendte åbningsbalancer for
Ettra som helhed.

Åbningsbalånceme er udarbejdet efter princippeme i hen-
holdsvis bekendteørelse m 1182 af 15. december 2000, der
udstikk€r råmmeme fol den økonomiske rcgulering af 400
kv-uansmissionsnetiet og bekendtgøre1se nr. 602 af 23.
juni 2001, der vedrører systemånsvarlige vhksomh€dex
Ved udarbejdelsen af åbningsbalånceme blev de materielle
anlægsakiiver opskrcvei med 1.969 mio. kr., og he.læe-
gelser ti1 nylnvestednger forctåget under den ganne euor-
slmingslov på i a]t 265 mio. kr blev ovedørt til egenkapi-

Den af Energitllslret godkendte indtægisramme for trans-
missionen i år 2001 e. på 204 mio. kr. EItm har i forbin-
d€lse med årsregnskabet opjusteret rammen med 15 mio.
kt for at tage høide for faktuelle ænd nger hen over årct.
Juste ngen Ioryentes eodkendt åf EnergitilsFet i forbin-
delse med dennes årlige kol:rekiion og justering aI ind-

Elsektorens beredskab

Tenomngrebene i USA den 11. s€ptember bragte den dan-
ske etsekto$ bercdskab i fokus. I d€ senere åft omstruktu-
rcdng af elsektorcn har bercdskabsmæssige forhold værct
nedpdodierei. Den nye ellov pålægger såIedes ikke elsel-
skabeme særlige beredskabsmæssige forpligielse. Umid-
delbårt efter katastrofen i USA gjorde Energisiyrclsen
imidlertid beredskåbsfo old til ei særliei indsatsomåde
og inddrcg de systemansvarlige hansmissionsselskåber i
arbejdet.
.I september udsendie EneryistyrcIsen opgavebreve, som

pålagde de systemansvarlige hansmissionsselskaber at
varetage de overodnede og koordinerende planlæg-
ningsmæssige og operative bercdskåbsopgaver inden for
elsekoren. Ber€dskabsarbejdet skulle også omfatte trus-
sels- os katastmfesituationer.

. Pdmo oktober sendte Eneryistlaelsen opgavebreve til de
bFulrngsDli$ige elprod rransmrss ons- og
n€tselskaber med pålæg om at etablerc beredskab, som
beskrcvet i Bercdskåbsloven.

. I november oprcitedes Danske Elselskåbers Bercdskabs-
udvåIg (DEB), som har iil opsave at koodinere bered-
skabsopgaver samt udarbejde Iorskrifier og vejledninger.
Elkmlt System og Eltra varctaeer på skift formands- og
næstformandshveret. Udvalget er i øvrigt sammensai af
rcpræsentanter for kraftværkeme, iransmissions- og
neiselskabeme, EneBisirelsen og Dånsk Enerei.

Som en del af beredskabet har EItm for år 2002 indgået
åftåIe med Etsam om oplagdng al brændsler svarende til
30.000 TJ på centrå]e kraftværkspladser

I år 2002 ventes Elfosylingsloven suppleret med afsnit,
som fastlægeer elselskabemes beredskabsmæssige forylig-
telse og ministerens mutighed for at udstede bekendtgø-
rc1ser på området.
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Samarbejdsorgoner

Brugerrådet
Bmgenådet skal sikre en løbende dialog mellem EltE's
bestyrelse og elsystemets aktører Brugerddet har rci til
åt blive hørt i væsentlige, eena€]te spdgsmål vedrørcn-
de markedsadgång og kan klæve åt få sine synspunkier
frcmsendt iil Elirå's bestyrclse. Elim's bestyrelse ned-
sætter Brugerådet efter indstilling fta en række bran-

Medlemm€r:
Professor Jøryen Grønneeåd Christensen,

fuhus UniveNitet (formandl

Museumsinspektør Jens Nie]sen,
Danmarks Vindmø ef orcning

Oryanisåtionssekrctær Asbiøm Bjere,
Damarks Vindmøllef orening

Adm. direktør Chx PedeNen,
Dansk Industri

Energichef Niels O. cram,
Dansk Industri

Dircktør nrik Nønrgaard Hånsen,
Foreningen Danske KraItvåmeværker

Advokat Uffe Bm.
Danske FjemvarmeværkeN Forcning

Adm. dn€ktør Aksel Pedersen.
ELFOR

Adm. direktø Hans Duus Jørgensen,
ELI'OR

Ingeniør Leil Henriksen,
Elsam

Direktør Erik EolkeBen.
EIssm

Dlalæee Niels-Ole Bjeregaad,

Rut Jøryensen,
EorbrugeIrådei

Smedemesier Jens Bach.
Håndværksrådet

Energipolitisk medarbejder He ik Lilja,
Håndværksrådei

Direktør Thorkil Stolz.
Landbrugsddet

Konsulent Jens Asirup Madsen,
LandbrugsIådet

Tra n sm issionsudva I get
Udvaleei skaber rammeme lor det samarbejde, der er
nødvendiet foa at transmissionsvirksomhedeme oe
Ettra kan 1øse del€s opgave i overensstemmelse med
Ioven. I udvalget drøftes bla. xltra s år1ige ånlægsplan.

Medlemmei:
Kim Nielsen. NV Nei

Børge Terkelsen, Midtjyske Nei

Poul E. Thomsen, Vestjyske Net

Søren T. Nielsen, FynsNet

Niels E. Uhlemann, Sydøstjyske Net

Jacob Rath, Syd Net

Paul-Frcderik Båch, Ettra (fomand)

CaBten Jensen, Elta
Carl Hllger Ettra

Jens Chdstian Hygebjerg, EItm (sekr€tær)

Netudvalget

Udvalget er teknisk forum for samarbejdet me11em om-
rådeis neiselskabea rcsionale tmnsmissionsselskaber og
Eltra, sådan som det er forudsat i Lov om elforsyning.
ELIOR udpeger fem medlenmer fm de jyskjynske net-
selskaber, de reeionale trånsmissionsselskaber udpeger
to og Eltm trc. Udvalget iilirædes yderligere af en
rcpræsentant for ELFORS sekreiå at.

Medl€mmer:

Jens Høegsbery, MES Net

Leif Juul Jøryensen, HEI Net

Niels Xrik Knudsen, Energi Fyn

Svend Skovgård, Han Hereds Elfo$yning Net

Jan E. Andersen. En€rgiMidt Net

Jøm Grauballe, Midtjyske Net

Jacob Rath, Syd Net

Roberl Olsen. ELFOR

Paul-Frederik Båch, EIim (fornand)

Carsten Jensen, Eltrs

CarI Hilger, Elira

Gitte AgeNbæk, Ettm (sekretær)
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Ledelsens beretning

År 2001 har værct et turbu-
tent år hvad ångår Eltra s
tadfedng. To gange i årcts
]øb har Eltra været nødt til
at ændrc tariffer, og to gan-
ge er Etira's Pso-tarif ble-
vet underkendt i Energitil-
synet. Ledetsen håber at
detie er et overgangsfæno
men, og at tarifændringer i
frcmtiden kan be$ænses ti1
6n gang om året. Eltra er
derfor sammen med myn-
dighedeme, Elkraft System
og ELFOR i gang med at
udarbejde ensatede rct-
ningslinjer som srundlae
f or Ene{itilsynets godken-
delse åf systemånsvarets
tariffe(

To tarilændringer i år 2OOl
Den første ia fændring i år
2001 skyldtes den uventede,
stol€ iilgang af nye vind-
møller i 4. kvar1a12000
samt prisstigninger på det
lnternationale brændsels-
marked, som smittede af på
den gennemsnitlige afreg-
ningspris f or decenirale
a.læg. Det spillede også en
rolle. åt forsinkelser i lov-
gimineen kom iil åt fast-

holde Elsams decentmle
ånlæg som "priorite]€t pro-
duktion ' længere end ven-
tet. Resultåtet blev derfor en
tarifænddne 1. juni, således
at den gennemsnitlige tarif
for prio terct prcdukion
steg til45,? ør?/kwh (+1,?
ørelkwh), og PSO taritren
faldt til3,6 øre^Wh C0,6

Den anden ta l.endring
skyldtes primært, ai Energi-
tilsynei underkendte den
måde, Elim siden l.lanuar
2000 iårifmæssigi havde
håndterci omkostninger
vedrørcnde pristillæg ti1
Elsams decentrale å,1æg og
omkostninger vedrørende
Energltilsynets og Enelgi-
stlaetsens virksomhed.
Det va. derlor nødvendiet
at ændrc omkostningsf ode-
lingen mellem tarif regnskå-
berne og som følge hemf
også at ændrc tariffeme. I
den forbindelse blev der
også iåget hensyl til kon-
statercde stieninger i udgif-
teme til decentråIe arlæg
og rcseNekåpacitet.
Det hele rcsulierede i nye

tåritrer fra 1. september
2001. Ta ffen lor pdorite-
rct produktlon sieg til gen-
nemsnitlie 48 ørclkwh (+2,3
ørc/&wh), Pso-tariffen fåtdt
ti12,6 ørclkwl (-1 ørc/&wl).
Nettådtren for forbrug sieg
til genrlemsniilig 3,5 ørel
kwh (+0,3 øre,&Whl.

Over-/underdækning i
systemansvarcts tariller
Energitilsynets aIgørelse
kom til at berø1e to rega-
skabsår DerIor vår Eltra
nødt til åt ændrc den forde-
ting af over-/undedæk-
ningen på PSO-ta tren og
tåritren for pnoriterei pro-
duktion, der blev foretaget i
f orbindelse med af slutning-
en af rcgnskab 2000. Med
den nye opgørelse øges den
akkumulercde undedæk-
ning vedrørcnde priodteret
produl<tion med 285 mio. kr.
iil466 mio. kx. mens PSO-
ta tren rcduceres tilsvarcn-

I systemansvarcts tadffer
våI der i år 2001 en samlet
overdæknine på knap 345

Pso-tariffen viste en over-
dækning på 281 mio. kr i år
2001. Dette giver en samlet
ovedækning på Pso-tarif -
fen på 516 mio. kx ultimo
2001. Af denne ovedæk-
ning tilbagebetales 258 mio.
kr. til elforbrugem€ over
Pso-taritren for åI 2002.

Med en overdækning på 88
mio. kr på PP-tarifren
(PP=prio teret produktion)
blev den samlede uder-
dækning på PP-iaritren
rcducer€t tl1 378 mio. kr.
I PP-tariffen for år 2002
ophæves 210 mio. kr. af
deme underdækning.

Nettadtreme havde en
undedækning på 24 mio.
kr. i å! 2001. Den samlede
underdækning på nettarif -
lerne blev dedor 63 mio. kr.
ultimo 2001.

Uttimo 2001 er den samlede
ovedækning på systeman-
svarcts tarifrer på ?6 mio.
kr

Over-(-)/underdaekning (+) i systemansvarets tariffer

Akkumuleret over"/underdæknint ullimo 1999 44,786

Ove!/underdækn ig iår 2000
Ud i8n n8 af årels over/underdæk.in8
Akkumuler.t over-lund€rdæknint ultimo ,OOO

380.826
'245.299

t80.!i!

-149.772

245.299

5o.lt,

-2516

!4.421

188538

0
268.arl

Annuleing af ldllgnrS af underdækning ire8nskab 2ooo

Koni8erel,.kkummul€ret overunderdæknint ultimo 2OOO

245 299

455.612

-245.299

-2r5.15a

0

la.421

o

26a.a71

Overy'underdækiin8 i år 2001

AkkumuleEt oveF/onderdækrint ulti o 2OOI

-87819

1fl.794

'281.026

-5t6.t 0a

21219

52.640

-344 626

-75.754
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Regnskab 2001 fordelt på bevillingsområder

SalE ai proiiteret øodulton
LndtæBter vedrøre.de PSO

sal8 al.et 08 syslemtlenener

lkke fakturerel over/underdækn i8

Aioejde udføn for egei reSning

Udgifin vedrø.ende køb af e alt

Beta in8 for 400 kV 08 udlandsforb ndelse.

Pdmæd rcsultat før fif,ansielle poster

Reslltat Iø skal datleBe skaber

skåt af ordrnæn resultal

Årets ordinære rcsultat efid skåt

Ekslraordrnær fo leieste led salg af Powe(om

skal af ek«Gord nær fortleneste (indræ8ter)

ÅreG .esu lat foreslås d sponeret således:

Nettoopskvn n8 €Jter den nd,e !ærdis metode

overskld led sdeordnede ah! leter

T lbaSeføtsel af tid igere års neltoopsk,ivn n8er

4 569 581

72549)
I 036.106

144 626

0

5.986.J55

4167
2 442

5.994204

1.503.010

119 402

9a0.8ls
52 )76

10171)

42.866

0
0

42866
o

119.402

,19.402

24914
1.591

!45.904

0

345.904

0
39404
5064t

100.493

155,371

3.000

3 365

52..189

109,247

'33.356

75,491

6.120

226,745

4569.583

725 09r

t.036.306

144 626

0
5.946355

30282

6.020.710

r.529.516

0
r 020 219

102 816

244221
194.247

3.000

3 365

95.355

109.247

33 356

75.891

6.120

226.7X5

73 859

2432
197829

46985

226.115

ahvneter. s såleles inda'b€jdd s en oml@sting sysl€mnsvarE rgnska b under poiei "Beraling lo r 4oo ld- og ud andsfodinde æ r '. De nne nteme beta i8 e el min +
et i ner eml.d€ BU lat for E tra.
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Ektraordinært stort oveF
skud i transmissionen
Transmissionen fik i år 2001
et overskud før skat på 254
mio. kr Det odinære over-
skud var på 10S mio. kr.,
mens salget al det 50 pci.-
ejede datte$elskab Pow€r-
com til Telia indbmgte en
ekstraordinær f ortjeneste
på 145 mio. kr i år 2001.

Det odinærc ovelskud in-
den lor indtægtsråmmen
ovelføns ti] den bundne
egenl<apital, dog vil den
ikke-udbetalte f orentning
af indskudskapitalen på i
alt 4 mio. kr for årcne
1999-2001 blive overlørt til
den fri egenkapital og ud-
loddet. Den eksimodinærc
fortjeneste ved salget af den
sideordnede åktivitet over-
førcs til den fti egenkapital.

FinansierinssIorhold
Den 1. oktober år 2001 btev
overførslen til Elsam på 900

EltIå gennemgik i 2001 en
rating-prcces hos Standård
& Poorc. nltla opnåede
råtingen AA- på langl stet
gæId og A-1+ på kortftistei
gæld, hvilkei afspejler en

eanske høj heditværdie-
hed.
Ratingen blev gennemførl
som konsekvens åf. at Ettra
står foran storc låneopta-
gelser i forbindelse med
ffnansieringen al Kraft-
værksafialen og flerc siorc
anlægsprojekter i tmnsmis-

I august btev der således
hos Den Nordiske Investe-
ringsbank hjemtaget et Iån
på 300 mio. kr til delvis
pmjektfinånsiedng.
Der blev samtidig forhand-
1et med den Europæiske
Investe ngsbank om et
langftistet lån på 1.410 mio.
kr. Lånet blev bevilget in-
den årets udgang, men blev
førsi udbetatt i begyndelsen
af år 2002.
Ultimo 2001 blev der etåb-
Ierct ei certifl<atprogram i
Sverige på 1.000 mio. sven-
ske kr., der primo 2002

skulle ersiåtte dele af de
kortfristed€ krcditter
EItm optog således i år
2001 konf ristede krcditter
hos danske pengeinstitutter
på imellem 1.100 og 1.800
mio- kx til mellemffnansie-
dng af det langfdstede

Ettm er i december 200l af
Finanstilspet blevet tildelt
en solvensvægtning på 20
pct.
Det betyder en frcmtidig
reduktion al renteomlost-
nirgeme på tmditionele
bdkkrcditter på ca. 0,5 pct.

Forventet udvikling
Sysiemansvarcts tariffer lor
år 2002 biev udmeldt efter
vediagelsen af Budget 2002
i efterårct. I forhold til
ta tr€me i 4. kvartal 200l
er der et iille fald i Eltra's
samlede tåriffer i år 2002

Ior år 2002 forvenies et
ove$kud vedMr€nde ftans-
mission på 137 mio. kr,
svarende til en lorentning
på 7 pci. af egenkapitåIen.

oveiordnede handelser
. Den samtede kapacitet på

Skagerakf orbindelseme
(melem Nodjyland oe
Sydnoge) stilles lrit til
ddighed for a]le mar-
kedsaktørcr den 1. jånuar
De hidiidige maneeårige
kontrakter om lysiske
udvekstinger blev erstat-
tet med fransielle aItaler.

. Tæsklen til det danske
elmarked blev sat ned fra
10 Gwh til 1 Gwh den 1.

januar 1.700 slutkunder
med et samlet aftag på ca.
35 pct. al d€t vestdanske
lorbrug ffk dermed mu-
lighed lor at handle fdt.

. Eneryistlaelsen godkendte
Eltia's anlægsdel af hav-
møIleprojektet på Homs
R€v. Et ånlæssarbejde til
ca. 300 mio. kr

. Den ?. marts fil< xlha
energimyndighedemes
endelige tillådelse til ai
byege Nordjyllandsled-
ningen (Aalborg-Århus).

. EIim blev optaget som
associeret medlem al
UCrE, samarbejdsorean
for de fleste europæiske
elsyst€moNåder

. Eltra blev pålagt det
overordnede an§var for de
ber€dskåbsmæssige opgå-
ver inden lor den vestdan-
§ke etfols)dng. Bercd-
skabsarbejdet gælder
trussels-, katastrcfe- og

. En arbejdsgruppe nedsat
åI Energistlaelsen beskrcv
i en rapport udfordringer
og mulige løsninger ved-
mrende eloverløb. Eltm
indførte for lørcie gång en
midlertidig nodbercd-
skabsplan for at aIværye
kritiske systemf orhold.

Handelser indtrulret efter
re8n5kåbsårets åfslurning
Der er ftemsat et lo!.lo$]ag,
hvoraf d€t foreslås. åt om-
kostningeme iil betaling for
mindste produktionskapa-

citet lånefinaNieres og op-
kræves over taritreme over
10 år. Konsekvenseme af
vedtagelsen al dette fol§lag
er medtaget i rcgnskabet.

Eltrå's bestlaelse traf den
20. febmåi 2002 p ncip-
b€slutning om, at "pol 1" på
Konti-Skan-f orbindelsen
mellem Nodjylland og
Svedge skal rcnoveæs. Det
3? år gamle an1æg baserei
på kviksølvensrctterc skal
erstattes med modeme
tlristorteknik. Eksistercnde
Iednings- og kabelanlæg
kan foltsat anvendes. Det
nye a.læg ventes taget i
brug i å! 2005. Pris: ca. 260

En eurcpæisk udlignings-
ordning for eltransit m€llem
de forskeuige etsystemom-
råder tddte i kmlt 1. marts
2002. Som en konsekvens
hemf fo$vandt den hidtidi-
ge dansk-tyske grænsetarif
på 1,? ørelkwh. Den nye
ordning er stort set udgifts-
neutral fo! Elira.

Systemansvarets ta riff er

P. oriteret produk on 46,2 o/0 a 48 ørelkwh
PSO taril

Ellra i ålt

4,a ak a 47,3 øe/ÅNh 2a,7

2,3

4,6

21,2

1,4

24,3 27,6
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Eloverløb og planlægning
Åbningen af det nordiske
etmarked f or jysk-lynske
markedsaktører i 1999 gjor-
de det muligt at afsætte
bunden prcduktion i et
større marked, men nu er
den fysiske grænse foa
hvad der kan sendes til
Norge og Sve ge ved ai
være nået. Det er blevei
særlist mærkbag efier, ai
den voldsomme tilgang af
vindkåft i år 2000 har
gort eloverløbsprcblem€t
meget næNærende.

I oktober 2000 bad Eneqi-
styrclsen Elkmft System og
EItm om ai lave en fæles
temaudredning om elover-
tøb i lorbindelse med de
systemplaner, som skulle
fædiggøres inden sonmer
feden i år 2001. Den fæI]€s
temaudrcdning ffndes som
rappofien Hdnd,tering df
eloxerløb og elnøngel i det

I lebruar år 2001 nedsatte
Eneryistvl€lsen en årbeids-
gruppe, som skulle belyse
de udfor&inger, som skabes
af den stigende andel af
bunden eI fm vindmøller og
håftvarmeværkex tubejds-
gflrppen frcmlagde i okto-
ber 200r Rtlpport fra ar-
bej d.ssl"uppen om kr o.ftxar -
me - og VE -elektticit et.

Det vår ikke føBte gang, at
spørysmålei btev lagi frcm
for otrentligheden. Men den
nye rappot fomåede at
skabe ]angt støne intel€sse
for eloverløbet og dets
håndte ng, end de forcgå-
ende å$ udgivels$ havde
f omået. Rapporten rummer
omlåttende analyser og en
række vigtige synspunkter,

- Påpegnine af, at energiaf-
gifteme bør omlæeges,
fodi de giver uheldige

- Behovet for øget drifts-
mæssig fleksibilitei

- Folståelse for. åt det
eksporterbarc eloverløb
ikke altid bør eksportercs,
men disponeres samlunds-
økonomisk optimalt
Behovet for teknisk og
kontiolaæssigopdåtering
åf decentråIe anlæg oe

- Behovet for udbygning af
kommunikations- og
rcguleringsudst)'r.

Foranstalininger mod kri-
tisk eloverløb - dvs. prc-
duktion ud ove( hvad
nabosystemene kan mod-
iage skat forebygge sy-
stemsammenbrud, men de
gældende regler for åt
kunne gribe ind medfører

ofte en ba]åncegang på
af$undens rånd. I begyn-
delsen af år 2002 fremsatte
r€gedngen forslae til æn-
dring åf E11oven, som vi1
gøre det muligt for de sy-
stemansvarlige at gribe ind
i Iimeiie eod tid.

Den bebudede lovændring
fasthotder dog pdncippet
med den prioriterede prc-
duktions ubeiingede f or-
tfinssiilling til neitei. Dei
vii såredes ikke værc muligt
i en kritisk situation at ud-
kobte anlæg ud lm økono-
misk og miljømæssigt mtio-
nelle kriterier Lovændrln-
een giver helter ikke mulig-
hed for åt nedreeuterc prio-
riteret prcduktion under
lkke-kritiske driftsf orhold.
selv om omkosiningeme
ved denne prcduktion over-

stiger den pds, som kan
opnås ved salg, og selv om
produktionen belåster det
dånske miljørcgnskab.
Det vil værc nåturtigt åt
standse elpmduktionen på
kraf tvarmeværkeme, når
produktionsudgifteme er
højere end markedsprisen.
Men det vil også være
naturligt at stoppe varme-
produktionen på kraf tvar-
meværkeme. hvis vamen
kan fremstilles billigere
med 'overløbsel". Det kan
ske ved at installerc "dyp-
pekogerc' i kraftvamevær
kemes akkumulaioft ånke.
Strategien kræver en om-
lægning åf regleme for til-
skud og afgifter og en ud-
bygning al systemkontrol-
1en, men vil ellers kunne
gennemløres uden tuge
ånIægsinvesiedngex

Akkumuleret udvikling i prioriteret produktlon

Nordisk samordning
I taki med udviklingen af
det fæIles nodiske marked
øgedes behovet for en tek-
nisk samordning mellem
Iandenes systemansvarlige
tmnsmissionsselskaber.
Nodel blev reoryaniserct
og udgør nu rammen for de
systemansvårlige transmis-
sionsselskabe$ samarbejde.
De nordiske energiminjstrc
drøftede nok engang sam-
odningen af de nodiske
enereisystemer på et høde i
Helsinki den 11. september
2001. I rcfemiet unde$trc-
ees "betAdningen al et kon-
struktiot sandrbejde både
på kort og langt sigt med de
nordis k e tansmb sionssel-
skaber og sg stemdnsD arllg e
on udøiklingen af det nor-
diske elm&rked., bla. ned,
hensan til hdntl,retingen al
mulise eJfektproblemer og

s rorns etatiller os sennen-
hængen mellem miljøhen-
s! n og narkedsud,Dikling.

Udviklingen
elforbruget
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Sam grundlas herlot bør d,e

s s s t e ma n s x o.r Lia e ud. ør b e i d,e

en åttis red.esørelse lot den
Ians sig tede ud,ikling af
elsAstemet i iLe nodiÅke

Imens dei nordiske elmar-
ked er blevet eiableret, er
ellorbrueet steget uden en
tilsvarcnde vækst i den
samlede prcduktionskapa-
citet. Tværtimod er der skei
en betydelig skrctning af

æ1drc iermiske kraf tværker
i Sverige og Dånmark. Tid-
ligere storeksportører som
Norge og Sverige må i sti
gende grad impotere el.
Situationens alvor blev i år
2000 og år 2001 s1øirt åf ei
nedbørsoverckud, som alene
i 2000 var.a. 40 TWh, uden
at det gåv anledning til
særlig stor ekspo( ud af
Norden. Et tødr, som sta-
tistisk set indtræffo hverl
ottende år, kan nemi betyde

ei und€rskud på 50-60 TWh.
Nodet har i sin Systemud-
viklingsplan 2002 fo$øgt at
tegne et billede af situatio-
nen i 2005 oe 2010. Proeno-
sen er præget af betydelig
usikkerhed. især med hen-
syn til tit- og afgang af pm-
duktionskapacitet. Der teg-
ner sig dog et nogenlunde
klart billede af, at den een-
sidiee afhæneighed mellem
de nodiske landes elsyste-

Som en konsekvens heraf
f år samkødngsforbindel-
seme i Norden siadig større
betydning. De bliver afeø-
rcnde lor både mårkedsbe-
tjening, energif orsyning og
driftsikkerhed i hele Nor
den. Nye analyser skal
skabe det rationelle grund-
lag for beslutnlnger om
udbygning af samkørings-
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Bedre vilkår for markedet
Den væsentligste ændring
åf vilkårene lor elmarkedei
i Jyland og på Fyn i År
2001 var uden tvivl frigivel-
s€n af Skagenåldorbindel-
sen ti] markedeis tu]de
b"ug.
Nord Pool Elspoi har der-
med disponeret den fulde
kapacitet på Skagerakfor-
bindelsen igennem hele år
2001. Udvekslingsbehovei
har artet sig såIedes, at for-
bindelsen har været fuld-
lastet i 22 pct. af tiden.
Fjerdelsen åf kontmktinde-
håvemes fysiske rettigheder
på Skagenakforbindelsen
medføfte endnu en mar-
kedsmæssig geviNt, idet
400 Mw-kapacitei på eræn-
s€n mellem Jyllånd og
Tyskland, som iidligere blev
disponerct af Statkrafi og
PrcussenElektm (nu x.oN
Netz), også blev frigivet til

D€n dansk-tyske grænse
På forbindelsen mellem Jyl-
tand og Tyskland dispone-
rcs den iilgængelige tmns-
missioiskapacitet i fo]m af
et åuktionspdncip. Mar-
kedsaktører kan byde ind
på auktionen på års-, må-
neds- og døgnbasis, og
kapaciteten tilf alder de
højstbydende. Efier Elha s
ønske er 200 MW i bege€
rcininger rcse eret til auk-
tioner på døgnbåsis, lige-
som der gælder et "use-ii-
or-Iose-it' -princip for årc-
og månedsreservationeme.
Auktionspdncippet btev
indført i et samarbejde
mellem Eltrå og E.ON Netz
allerede den 1. juti 1999 os
er siden blevet fodnet i
flere omgange. EItm s og
E.ON Netz's auktionsløs-
ning var den føste a{ sin
art i Europa og er efterføl-
eende blevet kopieret i ad-
skilige lånde.
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Det er vigtigt for det vest-
danske elnarked, at flest
mulige ualhængige aktørcr
er aktive på grænsen mod
lyskland. Dei var derfor
tilf redsstillende, at interes-
sen lor at være med steg i
forårct 2001. Det viste sig
dog, at flerB akiører havde
vanskeligt ved at opfylde
havet om, at aktørplaner
skat frcmsendes i Ediel-Ior-
mai. Derfor udviklede EItm
en WEB-service, som gør
det muligl for aktører en-
kelt og billigi at frcmsende
de nødvendige aktørylaner

WEB-Iøsningen bl€v godt
modtaget. I årcts sidsie
halvdel kom seks nye bru-
gere ti1, så der ved årets ud-
gang var ca.15 aktører som
jævntigt deltog i auktionen
og demed håndelen over
den dansk-tyske grænse.

Ydeiligere markedsåbnin8
i år 2ool
Den 1. januar 200l blev
tæsklen til elmarkedet
sænket frå 10 iil 1 Gwh.
Det bevirkede. at ca. 1.700
nye jysk-fynske elkunder
ff]< adgang ti] markedet.

En stor del af dem har gjorl
brug af deres nye r€ttighe-
der IføIge Dansk Eneryi
har såtedes trcfieldedele af
virksonledeme skiftet leve-
randør i 2001. De mange
leveråndøNkift hår p mærl
værci en opeave Ior de Io-
kale netvirksomleder som
har klaret det efter planen.

Den 1. januar 2003 skal alle
kuder have mulighed lor
at skilte teverandør Det gør
en ræk]<e nye administati-
ve tittag nødvendige, idet
der indJøres skabetonafreg-
ning for de mindre elkun-
dels vedkommende

(< 200.000 kwh/år). Hånd-
teringen al levemndøNkift
og afrcgning skal i videst
muligt omlang automatise-
res med udstrakt brug af IT.

Eltra hår stået i spidsen for
en landsdækkende projekt-
guppe, der i sidste halvdel

åf 2001har specificeret mo-
dellen vitkår og betinget-
se! for den tuIde målkeds-
åbning.

Elmarkedets funktion i 200.l
Markedsovervå8nin8
I henhold til Ellovens § 31,
stk. 1, skal den sysieman-
svarlige virksomhed ...bi-
drage til at sikrc, at der
skabes bedst mulige betin-
getser for konkunence på
markeder for ploduktion og
handel med elektdcitet...".
Defor betragter Eltrå ove!-
vågningen og anslysen af
elmarkedet som en væsent-
lig opgave. I den sammen-
hæng udgives E]tra s må-
nedlige markedsrapport.
I år 2001 afsluttede Xltra et
plojekt om anatyse og mo-
detledng aI incitamenterne
for markedsmågt i det noi-
diske elmarked i sama$ej-
de med konsutentvirksom-
heden ECON. Arbejdet foft-
sættes nu med åt videreud-
vikle analysemodelten.

Prisdannelsen i spot-

FormåIet med en p snote-
dng er at spotp sen i en
given time skal afspejle
vædien af elektdcitet i den
pågæIdende time, når der
tages henslal iil de lelevan-
te låkiorer Med EIira-Dm-
rådeis plåcedng mellem det
nordiske vsndkråf tbas€rede
system og det tyske terrni
ske system er det laktorcr
som temperatut nedbør,
vind, brændselspriser og
prcduhionskapacitet i Nor-

den oe lYskland (Nod-
europa), der er aIgørende.
D€n dansk-iyske grænse
udgør skilelinjen mellem
det nordiske og det tyske
marked. Der er ingen auto-
matik, som sørger for et
naturligr flow Ira omdder
med lave p ser ti1 omdder
med høje. Dei er derfo! et
succeskrite um. åt marke-
det seiv sø€€I loq at elek-
triciteten flyder i den rigti-
ge rctning.
I år 2000 vår der flere situa-
tioner, der var vanskelige at
f orklarer Høje prisspidser
på varme sommedage.
Ekspofien fta højt p snive-
au i Jylland til et betydeligt
lavere i ryskland. Vold-
somme prisfluktuåtioner i
Danmark, Sverige og r\n-
lånd i sammenlænge, der
ikke tidligere var set.

Fire grunde til positiv
udvikling
UrBgelmæssighedeme for-
svandt ved årsskiftet. I storl
set hele år 2001 1å prisen i
xltfa's område på niveau
med enten Nod Pools sy-
stemp s og pdsen på spot-
børsen i Leipzig, elle. den
lå imellem disse. De få til-
Iælde, da pdseme i Elim's
onuåde adskilte sig fra
dette mønstet var hovedsa-
geligt i lorbindelse med eI-
overløb (kraftig vind og
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låvtåst). I enkelte tilfæIde
h&p sen i Eltra's omdde
værct højere end i Tysk-
Iand. uden åt transmis-
sionskapaciteten blev ud-
nyttet fuldt ud i nordgåen-
de retning. Disse siiuåtio-
ner kunne dog forklårcs
med Leipzig-børsens week-
endlukning. som gøI dei
nødvendigt for aktørcme at
indeå handler for månda-
gen åIlerede fredag middag.
Elmarkedets lunktion ud-
viklede slg således særdeles
posilivt i år 2001. Det
skyldtes bl.a. føIeende for-
hotd
. ophæuelsen øl de garnle

fåste aftaler på Skager-

. Større dymnik i hand.e-
Len mod Tuskts.nd,. I som-
mercn 2000 åbnede Leip-
zie Powe! Exchange, og i
september 2000 indf ørte
E]ira og x.oN Neiz dag-
ligt auktion over traN-
missionskapacitet på den
dansk-tyske $æns€.

. Tilpøsning af EIIouen
Pr 20. december 2000
blev der vedtagei en
ændring af E]loven, der
iusterede ansvars- og rcl-
Iefordelingen mellem sys-
temansvårlige og elpro-

. Stigende priser - ir 2}oo
var et vådår, mens år
2001 nærrrede sig det
normale. Prisen i Eltm's
oNåde steg lm 122
DKK/MWh t 1??
DKK/Mwh og system-
pdsen fm 95 DKK/ MWh
ril 1?2 DKK/MWh.
Incitåmentei var de or
mindr€ til eventuelt åt
udn,'tte mårkedsnagl for
åt prcsse pdseme i vejret-

Udvekslinten med nabo-
områderne
Der blev netto eksporleret
2,2 TWh til nabo-omlåder-
ne. Bagved neitotallet 1å

der ei betydeligt energi-
flow:4,5 Twh import og 6,7
TWh eksport. Vestdanmark
var således både et ekspor-t-
og et transitområde. Året
startede med pnmæt syd-
sående transii. I foråret vår
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der en iendens til nodgå-
ende tmnsit. i eftedret
vendte tansitreiningen
igen mod syd, oe årei sl'rt
tedes med massiv ekspot
IøISI i sydgående rctning og
sidst i a1le retningex

Kamp om 8ræns€kapacit€t
XltIå og E.ON Netz afhol-
der en daglig aukiion over
transmissionskapacltei over
den dansk-tyske grænse. I
løbet af 2001 har aktørcme
udvlklet en imponet€nde
eEe til at forudse marke-
det. I den håde konkun'en-
ce om grænsekapaciteten

har auktionsbuddene ofte
udgjort dei meste af for-
skellen mellem priseme i
Eltra's omåde og på Leip-
zig Power Exchange. I gen-
nemsnii for alle årets timer
har prisen i sydgående r€t-
ning værei 21 DKK/MWh
og i nordgående rctning 7

DKK/MWh. I første hå1vdel
al årct var priseme rclaiivt
høje i nordgående rctning. I
andet halvår Ialdt de nord-
gående pdser til næsien
ingenting, hvorimod pdser-
ne mod syd steg dramatisk.

Siamdataregistrei skal
blåndt andei støtte myn-
dighedemes tilsyn med de
udbetalte midler til vind-
mølleejeme, herudover er
Stamdatarcgistret ei vigtigt
værktøj i lorbindelse med
opbygningen af et VE-

Xltla og Elkaft Sysiem er
blevet pålagt at låde ind-
holdet og den løbende drift
af rcgistrct underkaste kva-
liietsstydng. Energistla€l-
sen vi] i samarbejde med de
systemansvarlige virksom-
heder fåstlægge kravene ti1
et sådant kvalitetsstyrings-
system, der skal sættes i
drift samtidig med, at det
færdige rcgisier meldes
kiaL
Eltra hår fundet det natur
ligt at udvide kråvet ti1
kvaliteissiyringssystemet
ti1 også at omfatte alle
administrative ruiiner i
forbindelse med aktørafrcg-
ningen. Eltra s kvalitetssty-
dngssystem certifi ceres
efte, TSO g00l:2000 sf.ån-

Nettoalre8nins aI e8en-
producenter
Eltra og Elkraft System har
i tæt samårbeide udarbei-
det detaijerede regnercgler
og administmtive teknikå-
Iiteier, som er nødvendige
for ai få eeenproducenters
nye muligheder for netioaf-
regning ti] at harmonerc
med pdncippeme i mar-
kedsmodelleme i Øst- og
Vestdanmark. Tlods de
indviklede rcgleregler har
odningen værei en succes
hos eeenproducenteme,
som kan henie store bespa-
relser på den samlede
elrcening. Pr. 1. februar
2002 er 50 anlæg overyået
til nettoafregning i Xlua s

Afregning på basis af
måletidsserier
Trcds nye komplicerede
afrcgningsregler er det 1yk-
kedes EIIIa at holde fast i
koncepiet om, at alle afreg-
ningsmelemværender mel-
lem Eltra og netsetskabeme
automaiisk kan baseres på
de måletidsseriea som net-
selskåbeme indsender til
Eltra. En enkel mindrc
undtagelse er udbetalingen
af pristillæg til decentrale
a.1æ9, der delvis fyres med
VE-brændseL

Fm den 1. januar 2001 over-
tog de systemånsvårlige
virksomheder ansvarct f or
de udbetalinger af pdsiit-
læg ti1 'åndre \,lE-anlæg ',

som hidtil har værct admi-
nistrcret aI Told & Skat.
Kontrolansvarct er dog
forisat uafklaret. AlIe til-
skudsodninger som relate-
res til den prcducer€de VE-
elektricitet, adminisireres
nu af de systemansvarliee
virksomleder og betåles af
elforbrugeme via de sy
stemansvarlige virksomhe-
ders tariffer.

Den nye vindmølle-
bekendtgørelse
Alrcgningen af p vatejede
vindmøler ændredes radi

kalt fra den 1. ap 12001.
da den nye vindmøIlebe-
kendtgørcIse med begeber
som eksistel€nde og nye
vindmøller samt fuldlast-
iimestatus tddte i kråfi.
Samtidig intrcduceredes
udskif tningsodningen f or
vindmøller på tand. Eltm
har i år 2001 udstedt ?0
skrctninesbeviser på til-
sammen 5-609 kW:
Skrotningsbeviser er om-
sættelige og handles for ca.
1.500 kr. pr. kw

stamdatareSistret Ior
vi.dkraftånlæ8
Eltra er i såmårbeide med
netselskabeme blevet på-
Iagt at opbygge den vest-
danske del af et tandsdæk-
kende vindmøllercgister
som er placeret hos Energi
styrelsen. Regisirct skat
indeholde detaljercde op-
lysninger om de enkelte
vindmøtlels kamktedstika,
deres eiere og de prcduce-
rede kwh. Registr€t var
med udeaneen af år 2001
endnu ikke komplet.

Der er opføft 4.996 vind-
møIler i Jylånd og på Fyn,
heraf 1.861 vindmøller i
409 vindmølleparkex
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Data for det vestdanske elsystem 2001

Produktionsappårat ultimo året

Cenlrale anæ8 inkl ovebelastn nSsevie 1.201 MW
( n[ uderel he, var F)isværker Blok 3 ø B ot 7 srrdntupvæ*d
8ok 3 os Bok 4 NordlyGndræ d Bok 3, SrædæhæÅer Bok 3,
EsbleGvæ*et Bok 3, Hem ngværler 03 Ennedvæ et3o[])

. Reserye for temvarme:
Nordlyllanasværket B ok I (269 MUD

skærbælaærket Bokl på 100 MW

Nordlyllaidwærkel Bok 2 (295 Mr 4
Deceiira e ailæ8likl. Randers 1.525 MW

+ 3a MW lden nettislutn n8

Vndkralt t.932 [1w

Afgang o: tilgang i 2001

TilSanS decenlrale anæB 56 Mw
Tilsangundmøler 84 MW

Heh'ngværker åndEde bqlndesen bræidse rra ku rirnaru€as

De.entral udviklint i MW

1997 I99a 1999 2000 2001

Oec. k/v 1.367 1-432 1.457 r,504 t.561

Vnd 883 l.ll5 1.385 1.848 1.932

Nolo: ndeholder4o MW biorede på E!3 iå' 200r

Produktiorers udviklint i clrut

1997 t99a 1999 2000 200t
Prod. iah 26.466,1 24-913,6 22.602,2 2A,969,1 23.062p
centra 19.2t0,5 16.4827 13.780,6 lL540,3 12.86t,9
Decenrral 5.734,0 6-244,2 6.437,9 6.245,1 6.811,2

Vnd ].521,6 2.181,7 2-39aa,1 33A3,7 3.389,9

Forbrutets udvikling inkl. nettab i clt h

1997 t99a t999 2000 2o0t
20.394,4 2A.436,3 20.4/6,5 20.669,A 2A.a76,1

l,oqo +O,2ah +a,2qb +O,gqr + 1,0%

Udvekslinter med udlandet (nettoeksport) i clvh
1997 1998 1999 2000 2o0r

6.472,1 4.477,2 2.125:/ 299,3 2 t86,9

Udvalgte markedsdata
Områd€pris i tr./Mlttt

la.. Feb. MaL

154 r93 186 180 194

.lul. Au& Sep.

1-72 175 )72
ok.
l6l 160 182 177

syst€mpds i kr./M!vh

lan. Feb. IVaL

t53 202 t93 197 180 188

l!1. Au8. Sep.

168 r59 t55
oh
142 t59

Ds. Cns.
t76 172

Nord Poolr omr-tning som åndel åf lo6ru8et i pro(ent

ral .eb. 
^,idr. 

AP. vdl
'J5 2) r0 -6 J6 J:

l!1. A!8. sep. Okt Noy o{. Cns.

36 37 45 41 4a 37 34

Retule.tråft i cwh
Op

42 48 45 39

Maj -lun.

34 39

lul
52

A!8.
59 50

okt
t06 8l 634

Ned

6l 65 64 73 54 53

42
A!8.

42 39

okt
49 29 35 605

Gennemsnnligr p stillæt rc$lerint i ftilMMr
Op

45
Feb. MaL Apr
5A 42 42 58 46

lu.
49

Aug. sep. Okt
535464 61 53

-86 -124 102 llt
Maj lun.
77 87

-68
Au8. sep. Oh.
-88 84 80 64

Dec Gns.
-75 '89

Meteorolotiske data

vindindhold iloftold til nomalår i øocent
1997 t99a 1999 2000 2ool

9l l0l 86 95 80
kideMåiedsmasdidvndny e)

solkofljSerede Smddage
1997 1998 t999 2000 2001
2340 2.296 2.245 1.897 2.111

( de: Telnoro€ sk h ul EneE
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Elbelastning i ,ylland og på Fyn

MW

Udgifter til el for en typisk husholdnint (4.0oo kl ,h)

1997: 4.528 kr 2001: 5.604 kr.

"*]

P'od!klion (en8rosprls)

I Trammiss on or d str bulion

05 02 2001

..-."'-=-=-

T s[ud til mi]ldenl8 strom m.v

I Statsal8 ter og moms

Anial balanceansvarlige

Ultimo året År 2oot År 2ooo

FodruSsbalanceansva Se 8 st[ l0 §L
HandelsbalanceansvarLiSe ls sd( I sL
Prcduhonsbalanceansvarlige 2stL 2stl

(e udvetgll-n ger med nabo-områCEli

*r."X, --r ^*l- q --/( .{.lh Ic> ., / \.s5"-n 
^ -/ .l 

"<. 
osn

-9

=+

Elpris t997 2000 2001

PSO

r 50/400 kV net

2s,3 ørelkwh 66,7 0,6 16,9 øelkM
30,8 ørelkwh 33,3 % 10,2 ørelk\ 4r

15,5 ørelkwh 60,0 o/o I,l ørelkwh
42,O øte/ltlh 4a,o qa t6,a øte/kv/},

2,a øte/kwh
2,9 øG/Nth

lO0 ørel[Wh

lZ0 ørelkwh 51,8% 9,1 ørelkwh
45,7 øte/ANh 46,2 ah 21,1ørc/Wth

3,6 ørelkwh
3,2 øte/l h

I0,0 øelkwh
Elp.s i alt

ElafSift

corafgift

140,t

Tarifler

ø€lK4h 1. januar 1999 r. januar 2000 I janu 2001 l.juni200r r. januar 2002

Lar Føl- Spid$ Lar Føl Spds Lav Høj spds tav. Hq. Spds- Lav. Høj. Spids- kv- lløl- Spide

Netradfforpmdukton 05 0,8 r,0

Netr.df for impon/ekpod 05 0,8 r ,0

Netradf lor fobrug 05 0,8 r,o

PSO tal

prjorilerel produk on 28,0* 42,0i 50,0r

0,5 0,8 1,0

0,5 0,5 1,0

2,4 3,1 3,2

2,4 7,4 2,8

32,0 48,0 520

0,5 08 r,0

0,5 0,8 r,0

5,0 3,3 3,4

4,2 4,2 4,2

t9,0 41,4 52,0

0,5 08 r,0

0,5 08 r,0

ta 3] 3,4

1,6 a,6 3,6

40,4 49,0 54,0

0,5 0,8 t,0

0,5 0,8 t,0

3,3 3,6 3,7

2,6 2,6 2,6

42,3 5r,4 566

0,4 0,6 07

0,5* 0,8* 1,0*

2,3 2,3 2,3

55,8

* Fra og med L malts 2002 er 1affien for impod/ekæn ændet
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Nødplan for eloverløb
Håndteringen af den pliod-
tercde pncduktion er dels en
plaDlægnlngs- dels en &ift
mæssig udf orddng. Indtit
middag før driftsdøgn af-
sættes/købes f orventet eI-
oi'erløb/underløb på Nord
Pool E]spot. Når drifisdøg-
net er statei, er det alene
adgangen ti] regulerings-
kraft herhjemme og i ud-
tandet, der afgor forcy-
ningssikkerheden, attså om
systemet holdes i batance.
Den del af eloverløbei, der
ikke kan afsæites lysisk, vi1
kume få elsystemet til at

Efier forhandlinger med
Elsam, Fol€ningen Dånske
Kraf tvarmeværker os Dan-
ske Fjemvårmeværke$
Iorcning udårbejdede Eltra
i efte$rct 2001 en midler-
tidig nødberedskabsplan,
som kan tages i brug ved

Umiddelbart er det muligi
åt nedregnlere eller stoppe
den ikke-p odtercde pro-
duktion ud fta aftaler med
producenteme. Den system-
ånsvarlige har rct til at
kræve prcdukiionen omlagt
mod nødvendig kompensa-
tion. Det er vigtigt for sy-
stemslkkerheden, at der hele
tiden er et åntal cenimle

I kolde og blæsende perio-
der samtidig med åt for
bruget er ta\''t, er det ikke
altid nok at nedregulere de
ikke-pdodterede anlæg.
Derfor er der taget sk dt
til også at kume standse
decentml pdodteret pro-
duktion i vintercn 2001/
2002.
Den gældende lov gør det
ikke muligi åt stoppe prio-
riterct produktion uden i
nødstilfæ]de, og i sådanne
iiHælde uden kompensa-
tion. I he.nold tll en lovæn-
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dring, som regeringen har
laet ftem i februar 2002, vil
deme bestemmelse blive
ændrei. Lovændringen vil
gøfe det muligt at stoppe
prioriterct prcdukiion mod
kompensation, når a]le an-
&e muligheder er udtømte.
Af pmktiske årsager som
kommunikation og string,
omf atter den midlefi dige
nødplan kun decentrale
værker støne end 3 MW

ca. 80 antæg med en sam-
let etrekt på ca. 1.000 MV/.
Stop af den pdodterede de-
centale kralivame sker ud
tua en rcgel om, at den pro-
ducent der lider mindsi tab,
stoppes først, og ved genta-
gelse er det ikke samme
producent, der sioppes igen.
Eventuelle stop startes så
tidligt, at den systeman-
svårlig€ har sikkerhed for
at afbrydelseme kan etrek-
iuel€s, uden åt forcynings-
sikkerheden trues.
Nødplanen kom ikke i an-
vendelse i 2001, men den fk
sin debut den førcte dag i
2002. Den dag blev Elsam
påIågt åt stoppe ikke pdo-
ritercde vindmøleparker
med en samlet efieki på 115
MW:

RegulerkIaft
Den kontinuerte balance
mellem forbrug, prcduktion
os udlandsudvekslins sikrcs
i føNte omgång gennem
aktøremes handel på der
nodiske elbørs og håndel
over den dånsk tyske græn-
se dagen før d fisdøSnet. I
d ftsdøgnet vil der ]øbende
være ubalancer på grund af
ændringer i vindkmf ten,
forbruget og den kraftvar-
mebundne produktion. I ca.
en qededel af tiden vil
ubalancen værc støns end
200 MW. Midlet til sikdng
af balåncen er handel
(køblsals) af resulerkaft,

l\,4ere end 400lMW imindst 7 ryo afriden

lLlere end 600 A,rW i mindst I % af iiden

1) De nævnte bel.ov sky des usitkerhed på v ndkdnposnoFn lra nå8en før difE
døgnet (.1I oglremt drr§dieb k(et

hvor samspillet med de nor- ove}r,,ejelser gør sie eælden-
diske systemansvarliee ha de for rcgulerhaftprisen.
en væsentlig mile.

Regurerkmli er gennem
aftaler med Elsam sikrct
frcm til udgangen åf 2003.
Dei drejer sig om 300 MW
tit almindelig balancercgu-
ledng samt 250 MW i ha-
vårlreseNe til backup ved
udfald åf prcduktion. Des-
uden skal Elsam tilbyde
uudnyitede rcseNer, og det
er også muligt åt trække på
ledlg rcgulerkraft i nabo-

I samarbejdet mellem de
nordiske systemansvarlige
tmnsmissionsselskaber er
der ved åt blive udviklet en
ny model for et fæ1les regu-
lerkGft- og balancekmft-
marked. Den bliver tidligst
en rcålitet i forårct 2002 I
det fæl]es nodiske reguler-
kmftmarked skal hved sy-
stemansvar indsamle åIle
rcgulerkraftbud i sii eget
område. Tilbuddene sam-
menstilles i p sordnet ræk-
kefølge i et fæ1les informa-
tionssysteh NOIS (Nodic
Opemtional Inf ormation
System).
Balancekmfipdsen til af-
regning af de balåncean-
svarliges ubalancer vil ind-
ii1 videre være baseret på
en middelp s af aktivercde
rcgulerlnger i Elim's omlå-
de. Der vi1 senere blive
taget stilling til, om der i
stedet skal indførcs et mar-
ginåtprispdncip. Samme

Håndl€ring aI aktørplaner
De bå]ånceansvarlige aktø
rcN indmeldine af plåner
f orløb meget tilfrcdsstillen-
de. Fejt i aktørcmes ind
meidte plåner btev hoved
sageligi rcttet åf åktørcme

Transmissionsnettets drift
I årets Iøb har tlansmis-
sionsnettei kun værct udsåi
for relativt få fejl. Der er
gennemføft mange vedlige
hotdelsesarbejder i imns-
missionsnettet for ai sikrc
en långsigtet høj iilgænge-
Iighed ål tmnsmissionsnet-

400 kv-ledningen mellem
Kassø og Tjele, son er en
væsentlig forbindetse f or
hele tmnsmissionssystemet,
var åfbrudi cå. hver 3. uge
for omgalvanisering af ma-
sier Denne udetid håI åf
hensyn ti1 markedet værct
placeret i weekender. Der
venies omfattende udetid
på nettei på grund al ved-
ligeholdelse, udbygning af
telenettet og især på grund
af etablering af 400 kV-
strækning Trige-I.IW (Nod-
tylandsværket) i de kom-

Opsætning af mobiltelefon
antenner i højspændings
master vil også være skyld i
udkoblinger Omkostninger
hertil bliver i frcmtiden vur-
deret særski]i, og arbejder

Reaul€*Eftb.hov Pro.€nt åt årets timer
(op- os nedresulednd (8.76o timer/år)')



skat indpasses, så trånsmis-
sionsnettets sikkerhed ikte

8€hov for bedre veir-
meldinger
Vindkråf ianlæg udgør nee-
sien en tedjedel af den
samlede produktionskapa-
citet i JyIIand og på Eyn.
Derfor er det vigtigt, åt
man kan lorudsiee vind-
kmfien ret nøjagtigt både i
mænede os på klokkeslæt,
så mån i pla,lægningsfasen
kan tage rimelig højde for

Det hidtidige proenosema-
teriale har værcl behæftet
med en hel del usikkerhed.
Dedor arbejder xltlå på at
forbedrs matedålet.
Produktionen tua vindmø]-
Ierne beregnes ved hjæIp åf
et prognoseprogmm, Wind
Power Prediction TooI. som
benytter vindprcgnoseme
fm DMI, online måIinger
samt hisioriske data. I slut-
ningen al år 2001 beg).ndte
arbejdei med at operadere
WPPT. såIedes at det bliver
muligl at benytte afteg-
ningsmålinger tua de enkel-
te vindmøller til kalibrcring
af modetlen. Den forbedre-
de udeåve af prognose-
værkiøjet gør det i øvfigt
muligi åt benytte input lIa
andrc meteorologiske insti-

EOOS opSrådering
EItE's ljemkonhbtsystem
EDOS var nåei ti1 grænsen
for håndtering af data-
mængder. Det blev derfor
l€vetidsfo ænget i år 2001-
Dei skete ved. at gammelt
udsi)a blev e$tattet med
nyt på en mere modeme
ptåtf orm. Levetidsf or1æn-
gelsen giv€r et pusterum på

Eibernett€t tager over
Elta har i løbet af {å år op-
bygget ei sammenhængende
fibernet. som dækker hel.
Jylland og Eyn. Med ffber
neitei er der opnået en eks-
trem forøgelse af ovefiø-
dngskapaciieten. r'or at
kunne udnl'tte den er der
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etablerei en ny generation
af multipleksudstyr, som
det eksisiercnde PDH-
system kobtes på.
AI den infomation har hid-
til ligget på radiokædeme
oe vit lidt efter lidt biive
lagt over på ffbemettei. Det
drejer sig om data lor
driftsielef oni, Ijemkoniml,
kanåIer f or rclæbeskytielse
og kanaler til Electronic
Highway

Electronic Highway til nåbo-
landene
Operadednsen af fjemkon-
trolsystemei EDOS har ikke
alene gjort det centrale sy-
stem meget hultigerc, men
har også beiydet, at kom-
munikationskanaleme har
fåei øget kapacitei. EIechG
nic Hiehwav er ei lukkei
europæisk telenet mel]em
eumpæiske TSO'er til brug
lor udveksline åf drifts-

mæssige data vedrørende
planet rcåI-time-infoma-
tion og opfølgning- EIim
har alercde etablel€t for-
bindelser til Statnett i OsIo
og E.ON Neiz i Lehrte. I år
2002 etablercs f orbindelser
iit Svenska KraItnåt i
Stockholm og RWE Net i

E
E
IJ
E
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Nordjyllandsledningen under bygning
Efter en hålv snes å$ sags-
behandling ffk Eltrå i marts
myndighedemes iiladetse
til at bygge en kombinerct
400/150 kv-f orbindelse me]-
lem Nord jyllandsværket
lAalborg) og tise (fuhus).
Kombinationen af de to
ledninger gør det muligl at
ljeme den eksistercnde 150
kv-Iedning g€nn€m Rold
Skov
Prisen lor prcjektei ventes
at blive omkring 1 mia. kx
Heri er medrcgnet kabel-
]ægringer i AåIbo€ samt
ved krydsningen al Mari-
ager Fjord og Gudenåen.
Desuden indgår en række
netsane nger, som E]tra vil
gennemføre i omådet syd
for Aålborg.
Projektet gennemføres i 11
delprojekier bestående af
otte luf tledningsstræknin-
ger og trc kabelstuæloinger
Projekiet omfatter udbyg-
ning ål de eksisterende 400
kv-stationer i Trige, Ferslev
og ved Nordjyltåndsværket
samt bygning åf et antal
kabelove€angsstatiorer
nogle af dem udstyrct med
rcaktorer til kompense ng

Desitnkonkurrence
I forbindelse med godken-
delsen af Iedningen pålagde
miljø- og enereiminister
Svend Auken Elira åt ud-
sk ve €n desiglkonkunen-
ce om en ny mastetlpe, som
skal bruges på den 23 km
lange delstræknine melem
Have$1ev og Bramslev

Der viste sig stor interesse
for konkurrcncen, som blev
gennenlørt i tæt samarbej-
de med Danske Arkitekters
Landsf orbund. 60 rekvirc-
rede konkwencemateria-
Iet, og da indleveringsfri-
sten udløb. havde Eitm
modtaget 48 forslae, heraf
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flere spændende og inspirr-

Domeryanetet bestod af
f agdommere, repræsentan-
ter for Elim oe komnuål-
politikerc fra de berøfte
områder. Vindepmjektet,
der blev vålgt enstemmigi,
var indsendt af tegnestuen
Byshup A*itekter i Køben-

Etta har siden sammen med
arkitekten arbejdet med
den endelige udfomning af
masten. En prototl'pe ven-
ies klår til test i mafts 2002,
hvorelier masten skal i EU-
udbud i sommeren 2002.

Lodseiermødel
Den nye ]edning kommer til
at bemre manee lodsejere.
Derfor inviterer EIim til
lodsejermøder på de enkelte
delstrækninger.
EIIIa udarbejder e$tat-
ningsfoNlag ud fra den
gældende Landsaftate, som
Dånsk Eneryi har indgået
med landboesoreanisatio-
neme. Eltra hff i sit lorclag
desuden Ionøgt at indrcgne
en eNtatning for den rcnt
visuelle belastning af de
bemrte ejendomme.
Lodsejeme har eenerelt
været utilfrcdse med de
frcmsatte tilbud, og land-
brugsorganisationeme har
opsagt Landsaf talen med
virkning fla udgangen af
2002. Eltra har igemem
brdchef or€ninsen Dansk
Eneryi sikret. ai der er ned-
såt en arbejdsguppe, som
skal forhandle sig frcm iil
en ny tidssvarcnde ]åndsaf-
ta1e, der skal eælde fta den
1. januar 2003.

Horns Rev
Regedngen har pålagt Elsam
og Elba at bygge en 160 MW
havmø11epark på Homs Rev
(20 km vest for Btåvands-
huk). Elsam står for møller-

ne, mens Eltra skal søIge
foa at stømprcduktionen
førcs i Iand ind på det over-
ordnede højspændingsnet.
Energisilaelsen gav den 5.
februar EItm tiliadetse tit
åt byege en hånsformer-
platfom oe et 150 kv-vek-
selsirømskabel, der sluttes
til tansmissionsnettet i 150
kv-ståtion Karlsgtude. Der
etableres en ove€ånessta
tion i Blåvand med kom-
pensation lor rcaktiv etreki
lor sø- og ]andkåbe].
Etsam og Eltra har opbyg-
get en sikkeÅedsoqanisa-
iion omkdng anlægsarbej-
det. Den varetager b1.a. den
overodnede koodinering
af trafikken i hele omddet.
Der har vær€t ført forhand-
linger m€d 125 lodsejere,
der bliver bemft af land-
kåblet. I trc tillæIde kunne
der ikke opnås enighed om
e$tatningens størrelse, og
sageme er derfor sendt til
ekspropdation. Der ventes
en afgørelse pdmo 2002.
Eltra's ånlæssdbeider blev
i fjor eeneret åf då igt veja
men det fonenies. åt fun-
damentet til bånsfomer-
platformen vil blive færdig-
gjort i mal1s, således at
platformen, der vejer L200
ton, kan 1øItes på plads i
apdl. Eltra s ilandfødngs-
anlæg skat værc klar til
d ft den 1. juli 2002.

Endrup-vejen
I oktober 2001 blev 400 kV-
strækningen meltem Vejen
og Endrup taget i brug.
400/150 kv-stationen i
Endrup er byggei i fælles-
skab af EItm og Vestjyske
Net. En 400 Mw-transfor-
mer med te$iæwikling kan
senerc tilsluttes udstyr ti1
reaktiv effektkompensering.
En 150 kv-reaktor blev n}1-
tet ftå Landempgård til
Endrup.

I Vejen er der ikke bygget
en egenilig staiion. I-ednln-
gen er via adskillere tilslut-
tet som en T-afgrening på
den eksisterende 400 kV-
ledning me em Kassø og
rjele.

Ny reaklor
I december blev den nye
140 Mvar, 400 kv-rcaktor
installeret i staiion Lande-
rupgård.

Masterenove nS
Omgalvanlsering af master-
ne på strækningen Tjete-
vejen blev afslutiei i decen-
bex Renoveringsarbejdei er
dersfter fl]'ttet til stræknin-
gen Tjete-Smomp. DeI-
strækningen €I på 33 km og
består af 95 bærcmaster og
oite knækmaster Arbejdet
ventes fædig i september
2002.

Brande-Thyregod
Energistlrelsen har god-
kendt bygnineen af 400 kV-
station Askjær i*Iusive
150 kv-jordkab€I mellem
Bmnde og Thlaegod. Elim
har siårtet det indledende
arbejde omkring stationens
endelige place ng. Eltra
etablerer 400 kv-stationen,
mens Sydøstjyske Net står
f or kabelprojektei. Ståtio-
nen venies i ddft i 2003.

rjæreborg - drift serfaring€r
Eltla &ive! i Tjæreborg ei
demonstmtionsanlæg med
ny jæmstrømsteknik. Ior-
målet med anlægget er at
iesie deis anvendelighed
sammen med vindmøller.
Teknikken ventes at Iå stor
beiydning ved tilslutning al
hamøleparker tangt fra
kysten. Anlægget bruges til
at samle drlftse aringer oe
ti1 at gennemføre fo6øe,
bla. i samarbejde m€d
vindmøIlelabdkanter og



DTU. Anlægget har kørt
stabilt i år 200r. I år 2002
er der planlagt et forsøg-
sprrgram vedrørende tab og
dynamiske fortøb under
f orskellige f ejllorhold.

Ellåtrint
Eliagdng i MwMwh-klas-
sen næmer sig en over-
kommelig mulighed med en
ny teknologi, der betegnes
Regenesys'", som anvender
såkaldte regenerative
brændselsceller. Eltm har

deltagei i samårbejdet om
et teknisk/økonomisk studi-
um for at vudere anven-
delsen af den nye teknik til
afhjælpning åf prcblener
med mange vindmøI]er i et
elsysiem. El]agret kån ån-
vendes som etrektrcse e,

nødstaft anlæg, spændings-
rcgulator oe ti1 udjævning
af vanerende prcduLtion.
Studiet sluttes pdmo 2002.
Derelier vil EItm tåge siil-
Iing til eventuel fiemtidig
ånvendelse af ellagring.
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Diskussion om Budget 2002. Iil venstre
nf dclingslcdcr Claus Ha.saard.
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Økonomi : Transmissionen

Generelt
tansmissionsaktiviteterne
hos Eltra hqr siden 1. janu-
år 2000 værct unde åg1
indtægtsmmmer som f ast-
sættes og udmeldes af
EneBitilslaet.
Indtægtsråmnen angiver
de maksimate indtægter
som Eltra kan ophæve for
Transmissionens aktiviteter.
Indiæetsrammen skat dæk-
ke omkostningeme ved at
drive oe vedligeholde 400
kv-netiet saht udlåndsf or-
bindelseme,afsk vdnger
på anlægsåkiiverne samt
ffnansieringsudgif terne ved

Indtægtsrammeme udmei-
des for en 4-årie pedode.
Rammelne for den fø$te
pedode, som ]øber fm 1.
januår 2000 tit 31. decem-
ber 2003, er lasisai på bag-
gIund af omkostningeme
iil transmission i 19cs De
består åf summen af føI-

. En omkostningsramme tii
dækning åf ddftsomkost
ninger og afskdvninger.

. En kapltalfon€ntning på
7 pct. ti1 dækning af ren-
teudgifter, infl åiionssik-
dne al reinvestednger og
medfinansiedng af nyin-
vestedneer samt forent-
ning af egenkapitalen.

. De faktiske omkostninger
ti1 visse aktiviteter, her
under omkostninger ti1
elsikkerhed oe merom-
kostninger v€d sånercnde
kåbe1tægning.

IndtægtsGmmerne justercs
tuligt for eventuelle æn-
ddnger i afskrivnings- oe
Iorrcntningsgrundlagei
sami for irflation. I rcgule-
fingen indgår en incita-
mentstrukiur for at skabe
øget efrektivitet. Den består

åf årlige etrektivise ngs-
kms hvon,ed råmmeme
reduceres med 3 pci. etrek-
tivise ng pr. år. Endviderc
er der nu mulighed/risiko
Ior at oparbejde overskud

Årets indtæ8tsråmmer
De betineede indtæstsram-
mer for år 2001 blev i no-
v€mber 2001 fastsåf.lii 304
mio. kr. I årsrcgnskabet for
år 2001har EIim opjusterct
råmmen med 15 mio. k.
Justedngen f orveDtes god
kendt af Energitilsynet i
Iorbindelse med Eneryisiy
.elsens behandling aI den
årlige kollektion åf ind-
tægtsrammen. Justedngen
skyldtes Iorhold, som frem-
eår af omstående tabel

lusteringer indtægtsrammentil

I

Flyh n8 a{ vsse F&U omkosrnlnSer
tl system:nsvde! lt E ovens § 28

Betalng t Slatnen som ed iSka8etrakaftalen

Afskiviin8er al lys edere

For meEet opkæver år2000 forhod ri

Total ju§e n8

Betalingen til Statnett på
12 mio. kr. er et led i en
støne ny ddfts- og anlægs-
aftale mellem Eltra og Siåt-
nett om brueen af Skager-

I den nye aftale, hvor Stat-
nett forlsat ejer søkableme,
er der etablerct en højere

emd af ligevædighed der-
ved, at Eltm nu beialer
hålvdelen af ddfis og ved-
ligeholdsomkostning€me (i
år 2001 i alt 2 mio. kr)plus
en å ig fast betaline på 10
mio. kr. Til gengæld betå]er
Stainett nu halvdelen af

Regnskab for transmission

Arbetde udIørr for egen reSiinS 08 opføn uider akluer

Å,.ts .ktlvltet

Pimærl r€sultat lø linånsielle post r

Resu tat 1ør skat r datteELskab

5[ar al ord nært re5u tat

År.ts ordinære esult t .frer skåt

Ekstaord iær brunofodlenene ved ilg af Powercon

skåt al ekraordinærIo ,eiesre (indtæE)

3t9 r02

,!t 915

I 591

145.904

i00!r9J
155.57t

I365
,2 449

r09.247

rl356
75.89t

5 t?0
,46-7a5

t05 798

:3 t55

124.t65

t54.r9t

160.9r8

56 7t5
t04.r0a

0

t04.20!
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I den nye aftåIe e$tattes
den storc usikkerhed på
omkostningeme til nettab
af den forvenieligt mindrc
usikkerhed på omkostning-
eme tit vedtigehold ptus et
fast betøb. Dette samen-
holdt med en foNentning
om en højerc fremtidig
udn)'ttetse al forbindelsen
og deml føIgend€ støn€
nettab gør at Eltm samlet
set betragter alialen som
Iordelaglig.

Årets resultat
Årets samlede resurtat for
tånsmissionen blev 227
mio. ]a efter skåt. Heråf

vedrørcr ?4 mio. kr. efter
skat ordinært overskud i
forhold til indtægtsnm-
men, mens de øwige 153
mio. kr. efter skat vedrører
ekstnordinær€ indtægter
fm salgei af Powercom (151
mio. kr.) og oveBkud i
Elta 409 II A/S (2 mio. kr.).
HeIe oveNkuddei anvend€s
iil konsolide ry, idet Eltrq
i den kommende fem års
periode står over for inve-
ste nger i transmissions-
nettet på op mod 3 mia. kr.

Det odinærc rcsultat på
106 mio. h. før skat var U
mio- kL Iavere end i 2000.

hvilket især skyldtes støre
ffnansielte udgifter
Det primære driltsresultat
fø skat og iør finansielle
poster er 1 mio. kr. høierc
end i 2000. Deite dækker
over medndtægter på 14
mio. kr. på indtæglsråm-
men og medndtægier på
byegerenter og andre
d fisindtægter på i ali 8

mio. kr. Der er endvidere
merudgif ter til Statnett-
betalingen på 12 mlo. kr og
mindr€ udgifter på 12 mio-
kr., pdmært vedrør€nde
foNkning og udvikling, som
er fl]'ttet til systemånsvarct.
Desuden er der memdgifier

til afskrir4inger på 15 mio.
kr og til personale på 6

mio. kr. Merudgilteme på
personalesiden vedrør€r
hovedsageligt pris- og løn-
frcmsk vninger samt hen-
sætielser ti] medarbejder-

I
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n -rtdelingens mnsktusaue. Ihhingeniør
lirr Krågh ()lcs€tr og sJsie kodsulerl
.Iespd laanod!lVill msen.
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System a nsva rets ta rifregnska ber

Tarifregnskab for prioriteret produktionSalS aI priorit€rel
produktion
I år 2001har EItm solgt
9.355 GWh prioritelet pio-
duktion til elforbrueeme.
Det svarer til46 pct. af el
torbmget i Jylland og på
Flal. Taritren for pdodterct
produktion indbragte en
indtægt på 4.282 mio. kr. i
år 2001.

Tadfren Ior priodteret pro-
duktion blev hævet to gan-
ge i år 20011 1. jui iit sen-
nemsnitlig 45,7 ørclkwh
(+1,? øre/&wh) os 1. sep-
tember til gennemsni ig 48
ørelkwh (+2,3 ørclkwh). se
næmere i Ledelsens be1€t-
ning på side 15.

Omkostninseme ved den
p oriterede produktion er i
år 2001blevet fordelt lige-
Iigt på euorbnget i Eltra s
område med følsende und-
tagelser:

. En del al udgilteme til
vedvarende energi udlig-
nes delvist mellem øst- og
vestdanske ellorbn€ere.

. Eor den del af euorbru
gei, der overstiger 100
GWh, skal store etforbm-
gerc ikke betale til:
. Pristiltæg til \B-eneryi.
. kistillæsset til prcduk-

tionen på Elsams decen-
tmle ånlæg.

. Nettoalrcgrede egenpro-
ducenter kan reducere
deres aftagefoæligtelse i
det omfang, egenprcduk-
iionen dækker deres eget
forbrue.

De samlede omkostninger
under ta fl€gnskabet for
p odterct prcduktion ud-
gjorde 4.482 mio. kr. i år
2001.

SalE al prlorterer produkl on

kkejaktureret overy'underdæk.,ng

(,b af piorte.et produ[tion

Regu ernS 08 ud8atn iB al p orleret poduktion

Prst læF I I prvat VE energi

4.282.280

2e7343

878r9
4.4ø1.764

I286.980
170 r83

864 755

34r6.t50
0

380826
3.796.977

2.884376

l€ E5
85988t

r.ld8fter vedrørende tøb ai e

Betal 18 f o. r.s.Nelapa. let

Andre ekst.rn. drftsldg{ter

432r 9r9
r59.845

Ir8000
7 524

I706 r2r

90,456

59999
6885

^ndre 
e(nene !d8ft.r al

Resultat før finansielle poster

r25 520

t0 796

23.5J0

0
23 530

0

66884
r0 850

13.122

o
)a )22

0

Eltra solgle 9.355 GWh
priodteret prcduldion ti1
euorbrugeme i år 2001. Den
gennemsniitige orilostning
ti] p odieret prcdul<iion er
deffor 4?,9 ørelkwh.

øst-vest-udliSning
Ira 1. januar 2001 staftede
den gradvise landsudtig
ning af den del al den p o-
dterede produktion, der er
baseret på vedvarende
energi. Udligningen omfat-
tede i år 2001 halvdeten af
omkostningeme såmt et til-
1æg på 1,5 ørelkwh til
balsncehåndtedng. På den
måde kom de sjælandske
elforbrugerc til at betåIe
49? GWh af den vesidanske
\E-baserede prioritercde

Fordeling af omkostninger til
prioriteret produktion

Note: lnkuslve rcgulernger vedrørende tidliSere år
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eL Det gav X1tuå en indtægt
på 287 mio. kr.
Ior forbrugeme i Eltra s

omdde medføfte udlig
nlngsordningen en samlet
besparcIse på 203 mio. kr,
idet de 497 GWh i stedei
kunne købes på elbørsen iil
markedspris. Det svarer til
en besparetse på 1 ør€lkwh
måIt i forhold til det samle-
d€ forbrug.

Uden osi-vest-udligningen
i år 2001 havde den pIiori-
terede produktion udgjofi
48,4 pct. af forbruget i Jyl-
land og på lyn.

Rabat til slore elforbruSere
Ved en Iovænddns i iuni
2001 besluttede lolketin-
gei, at store elforbrugere
sku11e have mbåt for om-
kosiningeme tit pdsiitlæg
iil vlndmøller og decentrate
VE-anlæg samt det særlige
p sti11æg til Elsams decen-
trale antæg. Rabaiten ydes
for den del af elforbllrget,
der oversiiger 100 GWh.
Rabaiten blev givet med
tilbagevirkende krafi fm
det tidspunkt, da plistil-
læggene btev flyiiei frå
Finansloven til elprisen.
Eltra har derfor måttet

Udviklingen i den prioriterede produktion

r 999 )OAO 200r

I o**t" ur,""*".. ! vna,ur,

afregnet hed i snit 34,5
ørelkwh (85 pci. af det
lokale f oBlninespligtssel-
skabs salgspris eksklusive
åfgifier) plus ei fåsi plistil-
tæg på 27 øre,&wl.
Den 1. ap 12001 ændredes
afrcgningsregleme. Vind-
møIleme ffk herclter en fast
pris på 33 øre^Wh plus et
pristillæg på 10 e11er 27
ørelkwh. Pristillæggei er
på 2? ørelkwh, indtil vind-
møIlen har prcducerei et
vist antal kwh (gEnsen
afhænger af møllens instal-
Ierede etrekt), hercfter
reduceres titlægget til 10

Eltm har i år 2001 udbetålt
1.831 mio. kx til de p oli-
terede vindmø11er for en
elprcduktion på 3.132
cwh. hvilket svårer iit en

eennemsnitlig pris på 58,5
ørclkwh (inklusive tillæg).
Herudover har EIim fået en
tilbågebetaling Im vind-
mø1ler vedrørcnde tidligere
år på knap 6 mio. kr, såle-
des at de sanlede onkost-
nineer til pdoriterede !ind-
møller var 1.825 mio. kx På
grund af den voldsomme
tilvækst af vindmøI]er i år
2000 var der ventei en prc-

tilbåg€betål€ 15 mio. kr til
de siore elforbrugerc for
lSgS/2000 og I mio. kr for
år 2001.

omkostninger ved priorite-
ret produktion
Eltra skal aftage elektrici-
tet fta indusinelle og decen-
tlale kråfivarmeværker pd
vaie vindmøller samt Rån
dersværket. Produktionen
fra disse anlæg, der har en

p oriierei adgang til elnei-
tet, vari 2001på 9.527 GWh
Det er en stigning på 3 pct.
i forhold ti]2000.
Når der koffigeres for øsF
vest-udligning, er den prio-

terede produktion til af-
sæinihgiEltrasområde
faldet siden åi 2000.

tfindmøller
De prioriterede vindmø]]er
blev til og med marts 2001

EneryialregninS

Pr oriterede kaffaarmeværker

Enel8ialresninr i alt

Pristillæg

Piorlerede VE kralrvarmeværker

Pior lerede VE kraltuarmeværker

PrisrillæE i alt

6.192

3132
203

ls0
215

349

2.781

35,1

33,4

27,1

34,5

I0,0
27,O

I0,0
21,0

2 t9l
I 039

55

3,247

t5
llf
l5

665

5993
3068

167

9.224

0
0

3t6
1068

3t,t
26,3

31,2

10,0

t1,o

10,0

21,O

r 880

960

2,8ø4

0
0

a2

82A

860

Note D€n 8€nnemsn t ge anegn ngsprs €r ibåde t 2000 og år 20ol ko gerct lor regu einger v&mrende år 2o0o
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duktionsstigning på 20 pct.,
men væksten blev beskedne
2 pct. År 2001 blev nenlig
det mest vindlattige år i
mer€ end 20 år. Vindens
energiindhold måIies til
knap 80 pct. af gennemnit-
tet i pedoden 1979 2001.
Ved udgangen åf 2001vår
d€n instå]tercde etrekt lor
de pdo terede vindmø]ler
på 1.760 MW.

Decentral€ kraftvarme-
ånlæ8
De decentrale kråf f.vame-
værker (inklusive Randers-
værket) ffk udbetatt 2.248
mio. kr for en elprcdultion
på 6.395 GWh. I omkost
ningeme indgår en efterre-
guledne for år 2000 på 19
mio. kr Denne efterTegule
dng skyldes, at kraftvar-
mevæIkeme frem ti1 1.

februar 2001 havde mulig-
hed for at afvikie gamle
af regningsaf ialer med virk-
ning fia 1. september 2000
og ovelgå iit en ny afreg-
ningspris 01. Bekendtgø-
retse ?86 om åfl€gnine af
decentrale anlæg).

Den Sennemsnitlige åf 1rg
ningspds (eksklusive Ran
dersværket) var I år 2001
på 35,1 ørelkwh mod 31,7
ørelkwh i år 2000 (begge
priser er konieeret for
efierrcgule ngenvedrørcn-
de år 2000). Stigningen i
af rcgningsprisen skytdtes
dels de nye afregningsåfta-
ler dels en stigning på 19
pct. i kulindekset frå 1.

kvartal 2001 ti] 4. kvårtal
2001. Kulindekset indgår
som en bestemmende påra-
meter for afrcgninssprisen
iil de decentmle anlæg.
Priodiedneen af Rånders
værkei udløste en betaline
på 55 mio. kr. for en elpro-
dukiion på 203 GWh.

Eltra betalte desuden ?8
mio. kx i pristiltæg til de-
centmle anlæg, der produ-
cerer VE-elektricitet (halm,
biogas m.m.). Pristillæeget,
der er på 10 eller 27 ørel
kwh åfhængig aI brænd-
selstypen, blev til og med

år 2000 betå1t over Finans-
Ioven. Siden 1. januar 2001
er pristillægget blevet ud-
betalt af Ettra og dermed
ffnansierct via elpdsen.
Staien udbetaler f otsat
pristillæg til nåiurgasfyre-
de decentmle kraf tvarme-

Ved udgangen af 2001havde
de pdodterede deceniråle
krafivameværker en in-
stallerei etrekt på 1.463 MW
(inklusive Rande$værket).

UdSlatning og regule ng a,
den prioriterede produktion
Eltra skal sørye for, ai net-
selskabeme ftu leveret den
mængde pdodterct enerei,
de er blevet Iovet trc måne-
der forud for driftsdøgnei i
de bindende procentudmel-
dineer for den pdoriterede
prcduktion. På grund al
vind og veir er det umuligi
at foiudsige elforbruget og
den pdodterede elproduk-
tlon nr måneder frem.
Eltra må derfor i og op tl]
driltsdøgnet handle sig i
balance via Nord Pool eller
balåncemarkedet for åi
kunne tevere den lovede
procentdel af lorbruget i
Jylland og på Fyn.

Iør øsi-vest-udligningen
hår EItm købi 9.52? GWh
prioriterei produktion i år
2001, heraf udlignes 49?
GWh med Elkmfi System,
således ai Eltra neito har
opkøbt 9.030 GWh.
Opkøbei er låverc end bud-
getteret, hvilket bLå. skyl-
des, at år 2001 var meget
vindfattigt.

Årets over-(-)/underdaekning (+)

san et o!../undeidæt.ns

irets oleLl!iderdæti ns

Samlet overy'underdæknin8

465.6r2

'878r9

377,794

8.1 /86

465.612

For åt kunne dække for-
bruget åf pdodterct pro-
duktion har Elirå værct
nødt til netio at købe 325
GWh på Nord PooI og

De samlede omkostninger
iil udglåtning og rcgulering
udgd 170 mio. kx, og dæk
ker dels over Eltra s netto
køb på 325 GWh og dels
det forhold, at Eitra, for at
kunne skab€ balance i hele
driftsdøgnet, har håft br.ug
lor både åt købe og sæ1ge
1.291 GWh.

Eltra's omkostning iil ai
varetaee balanceansvarct
kan opgør€s til 1,2 ørclkwl.

OveF/underdækning
Der var i år 2001 en over-
dæknine på 88 mio. kr. i
ta fte$skabet for priori
terei prcduktion. Overdæk-
hingen fratrækkes tidligerc
års underdækning, så den
sannede undedækning
ulilmo 2001 er på 378 mio-
kr. Denne undedækning
vil blive opkrævet hos e]-
forbrugeme via tadfren for

pioriterei produktion i
årene 2002 og 2003.

Som omtalt i Ledelsens
berctning på side 15 valgte
Eltm i forlængetse af
Enelgiiilsyneis underken-
delse af Pso-tadffen i for
året 2001 åt ændre i over-
/undedækningeme mellem
Pso-tadtren og tariffen for
pdodteret prcduktion i for-
hold iil opgørclsen ultimo
2000.

Køh at.rorre.et proaulton

Netto køb af piodt€ret produktion

Elrtrr uD p:i 5por !qbaar.erartcic:
5al8 af prioriterct prcduktion

9.521

9.030

125

9.555

Regulering af prioriteret produktion
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Tarifregnskab for
offentlige forpligtelser (PSO)
Tarifregnskab for offentlige forpligtelser

ndtægter vedrørende PSo

kke Iaktureret overy'unnerdækning

Udgifier vedrørende køb al el

Pristi læ8 tl kretlvæketede VE.anlæ8

øst-vest.ud ign n8 ti kraftværkselede VE an æ8

F&U vedl mijdenlg elproduktron

Brændselsberedskabslasre

ll,1 ndste produklionskapacitel

øvr 8e Pso-omkoniinger
Andre eksteme driftsudg fler

Omkostningeme iil disse
pdsiillæg er siden 1. sep-
tember 2001 indkåpslet i en
setvstændig pulje med eeen
over-/undedækning af
hensyn ti1 de siorc elfor-
brugerc og de nettoafregne-
de egenprcducenter. Tarif -
fen udejode pr. 1. septem-
ber 1,1 ørelkwh af den
samlede PSO-tadf. Ved
årcts udgång v der en
ovedækning på 5 mio. kr.
på deme isolerede del af
PSO-tadffen.

De samlede udgifter under
Pso-rcgnskabet udgjode
444 mio. kr. i år 2001. sva-
rende til2,1 ørelkwh.

Ettra s Pso-omkostninger
er voksei støi siden 1998.

PristillæE til kraftværk§-
ejede vE-anlæg
Eltra har i år 2001udbetålt
135 mio. kr. i pristillæg til
Elsams vindmøller og bio-
masseanlæg via Pso-iårif -
fen. Ved fasisættelsen af
Pso-tådtren var der bud-
getieret med omkosininge!
på 400 mio. kL, men på
grund af føIgende forhold
blev omkostningeme væ-
senilig mindre:

. Tilskud på 104 mio. kr til
take-or-pay-gaskonhak-
ier kom ikke tit udbeta-
ling på glud af mang-
lende lovhjemmel.

. Elsams gasflrede decen-
imle anlæg skulle ikke
afregnes ef ter pristillæg,
idei de ikke blev tagei ud
åf den pfio terede pro-
dukiion.

. Lovgrundlaget for p stil-
læg til Elsams nye vind-
møl]er (nettilsluttet efter
1. januar 2000) og bio-
masseanlæe tddie først i
klåft den 1. august 2001.
Indiil da blev disse anlæg

72509r
2e1.026

444.066

0
444.066

l;5 07 r

1a64
63.415

t3 645

192000
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2142
2.320

573.8r6
189.772

1e4.A43
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a6 392

0
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l4 39e

r92 000

26.244

J90r8
2 090

Aidre eGteri. !d8ft.r al

Resu t l fø linansielle poster

437116

a.ala
3.O17

0

I017
0

378.626

1291
2.12a

0
2 )21

0

Eltm har i år 2001 opkræ-
vet ?25 mio. kr via PSO-
tarifren. Ta tren dækker
Eltm's omkostninger til
otrenilige f orpliglelser ef ter
§ 9, stk. 1, m. 1, i Eloven,
med undtagelse af omkost-
ninger iil den prioritercde
produktion, der dækkes af
€n selvstændig tadf.

Pso-iåritren blev i år 2001
sat ned to gånge. Den 1. juni
til3,6 ør€lkwh C0,6 ørel
kwh) og 1. september til 2,6
ørEl kwh G1 ørc^Wh). Se
Ledelsens berctning side 15.

Pso-tadtren oploæves af
ali euorbme i det jysk-fyn-
ske omlåde. Doe er storc
elforbrusel€ (fta 1. januå!
2001) og nettoafrcgnede
egenpmducenter (frå 1.

september 2001) delvist tui-

36

taget for at dække omlost-
nirser til pristiltæA tit
lraf tværkemes VE-anlæs.
Sånnet hår de store elfor-

PSO-omkostninger ekskl.

ff:FJ#ÅT!ffi*::-

b gerc og de nettoafrcgne-
de egenpmducenter fået en
besparclse på 3 mlo. kr i år
2001 på Pso-tadtren.

prioriteret produktion

(8eløb i Lo00 kr) n€gnskåb 2001 neSnsk b 2ooo



PSO-omkostninger eksklusive
prioriteret produktion
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dukiion) kån btive dækkei
ved køb i markedet, selv
når der er uforudsete be-
grænsninger på udlands-

Eltra betaler 480 mio. kr.
on året i aftalens løbetid.
Den samlede betaline på
1.920 mio. kr. er lånefinan-

økonomi- os erhvervs-
ministeren har frcmsat et
lovfo$lag, dei tillader, at
låneffnansiedngen sker

F&t, vedrørende miliwenlia
elprodukrion
Eltla skal sikrc, at der ud-
f ørcs nødvendig folskning
og udvikling vedrørende
mitjøvenlig elproduktion. I
år 2001 blev de! bevilget
støtte til prcjekter inden
f or biomasse, haftvarme,
solce]ler, bøIgekraf i og
vindkmlt.

Der er i år 2001udgiftsført
63 mio. kr., hvonf 30 mio.
kr. er udbeiali iil de prc-
jektansvarlige iit dækning
af de faktisk afholdte ud-
gilter og de øvrige 33 mio.
kr. er hensat til udbetåIing i
løbet aI de kommende år
De totale hensættelser ti]
igångværende og bevilgede
prcjekier udgør her€fter 61

Årets over-lunderdækning
Ved årets start var der en
ovedækning på PSO-tårif
ten på 235 mio. kr. Hetil
skal 1ægges årcts over-
dækning på 281 mio. kr.
Ved udgangen af år 2001 er
den samlede ovedækning
på 516 mio. kr., heraf til-
bagebetales 258 mio. 1o. til
f orbrugeme i Pso-taritren
for år 2002.

67t5
7.154
4.369

14.262

a 424
I366

I1.749

30,071

3t.343
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3.t25

t5.391
2 440

44.154

16.933
223

t7t 56

4t,3to

21.414

æ.524

200tr998

åfrcgnet via den prioliie-

Med virkning fta 1. august
2001 skål Xltla s og Etkmlt
Systems omkosininger til
pdstillæg til kråf tværksej-
ede \E-anlæg fodeles lige-
ligt mel1em øst- og vest-
danske etforbrugere. Eltrå
har i år 2001 betali eodt 3
mio. kr. til sjællændeme i
denne udtigninesodning.

Brænds6lsb€redskabslagre
De centale kmftværker
skulle indtil udgangen af
2001 have et b!ændsetsla-
ger på 25 pct. af deres årli-
ge brændselsfo$rug af
henslD ti] forsyninessik-
kerheden. Kmftværkernes
on*ostninger ti1 de lovplig-
tige lage blev dækket af
Eltua med 14 mio. kr. i år
2001. Ansvaret Ior bered-
skabslageret er tua år 2002
ovedraget til E1ta.

El€ktridtetsråder
Ifølge § 25 i Stærkstrcms-
loven skal Systemansvar€t
dække udgi{ter til Elektri-
citetsrådets virksomned.
Eltra har i år 2001 betati
26 mio kL ti1 El.kfri.if.ets-
rådets virksomled. Om-
kostningeme lordeles lige-
Iigt på alt elforbrug efter
samme pdncip som om-
kosiningeme til ofientlige
forpligtelsex

B€taling for mindst€ pro-
duktionskapå(it€t
Elta har indgået en aftale
med Elsam, der forpligter
E]sam til ai oprctholde en
produktionskapacitet på
mindst 2.900 MW i perio-
den 2000-2003. Aftalen sik-
rca åt der er så megen pro-
duktionskapacitet til rådig-
hed i markedet. at forbru-
gei i det jysk-funske omd-
de (eksklusive den del, der
dækkes al pdodteret pro-

Årets over-(-)/underd€ekninS (+)

Pristillæg til krafværksejede VE-anlæg

Vindmøler nett ls ltiet f6r

VindmøLer neft llllttet eJter

Pdrlillæ8 i alt

224

29

126

584

43,\

27,O

22,7

45,2

99

I
29

t35

sa m e1 ove./underaæin ng

Årets ov.r/tnderdæ[:ins
samlet overlunderdæknin8

-235.162 44194
241426 .149112

-516.184 -235.162

F&U i miljøvenlig elproduktion

Decentral k€ftvameprodlktion

Tvæaående po)eki-"r
Mil,øvenli8 elproduktion i alt

Projekter ifo.bindelse med pålæg
Bioma$epåæ8 al 6. de.ember l99l
Havmølepålæg af 13. febtue 1998

Udbetåli til pojektd ialt

Opkrævede €i udbetalte omkoshin8er

udgiirifø.r ril Pso-Fau i åk
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Tarifregnskab for net- og systemtjenester

Tarifregnskab for net- og systemtjenesterEItm skal sikre fo$ynings-
sikkerheden og markeds-
Iunktionen i det jysk-fyn-
ske elfols)mingsomåde. I
den f orbindetse disponerer
Eltla over det overodnede

Omkostningeme til net- og
systemtjenester dækkes af
indtægler fta nettadtreme
og Im håndterlngen af
udlandslorbindelserne og

De sannede omkostninger
under net- og systemtiene-
ster var i år 2001 på 1.068
mio. kr, mens indtægteme
vår på 1.044 mio. kr

NetbetalinS
Eltra har tre netta ffer-
en for produktion, en for
import/ekspot og en for
forbrug.

Ikke-p o ter€de elprodu-
center betaler nettådf for
den elekiricitei, der leveres
iil neitei. I år 2001 blev der
opkrævei 81mio. kr for en
elprcduktion på 11.851
GWh.

Elektdcitet, der im- el1e.
eksporteres via Tyskland,
pålægges nettaril for de
planlagte udvekslinger over
grænsen. Det drejede sie i
år 2001 om 3? mio. kr. Ud-
vekslinger mod Norye og
Sverige er fritaget for net-
tadf, idet disse to udlands
forbindelser står til ddig-
hed for NoId Pool. End-
viderc er E.ONs Ev3-trån-
sit over den dånsk-tyske
grænse fritaget lor nettadf.

Det elIorbrug, der leveres
lm nettet, betaler nettårif
for 1b0/400 kv-nettet til
Eltra. Nettoaf rcgnede pro-
ducenter er fdtåget for at
betåle netafgift af den elek-

38

Alktion på lyskaid5græisen

hdlæ8te. lra ba aicema&del

øviee indtæqter under ner oE systemtienester
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t citet, som de selv produ-
cerer og fo$mgex I år 2001
blev der opkrævet knap 675
mio. kr i netafgift af et for-
brug på 20.604 GWh.

Auktion over kapåcitet på
rysklandsSrensen
Ovedøringskapaclteten på
den dånsk-iyske grænse

udbydes ved årlige, måned-
lige og daglige aukiioner i
samarbejde med E.oN
Netz. Eltra s andel al pro-
venuet var i år 2001 på ??
mio. kr. mod 10 mio. kr. i
2000.

De stieende indtæelE skyld-
tes en øgei inieresse hos ak-

iøreme for ai udn)'tte for-
ventede foNkelle i p serne
mellem de io omdder
Næsien 40 pct. af provenu-
et kom i årcts to sidste
måneder hvor priseme på
kapacitet forckom høje i
forhold ti1 forskellene mel-
lem spotprisen i Danmårk
Vest oe Tyskland. De høie

(Beløb i 1.000 k.) ietnskab 2o0l Repskåb 2o0o



Produklion 0,5

Lm- og eksport 0,5

ForbruSjån. aug. 1,o

Forbrug sept. dec. 3,3

Nettariffer iår 2001 Omkostnihgerne til nettab
var på 99 mio. kr. Efter en
ny aftale skal Eltra kun be-
iåIe håIvdelen af nettabet
på SkågeIråkf orbindelser-
ne. Dette giver en besparcl-
s€ på 15 mio. kr Men deme
fordel blev merc end mod-
virket af støme neitab i
150/400 kv-nettet oS højerc

Afgift på Konti-Skan-forbin-
delserne
Frcm til 1. september 200I
betalte Ettrå en del af den
svenske $ænsetarif på
Konti-Skan-f orbindelseme.
Det skete som en konse-
kvens af en model, som
Energitilsynet i sommel€n
1999 accepterede som en
o\ergangsløsning for at Iå
spotmarkedei i Jylland og
på lyn til ai fugerc.
Siden markedsåbningen er
den svenske grænsetarif
blevet halvel€t (fra 4 til 2

svehske ørclkwh), oe Ska-
genakforbindelsen mod
Norge er blevei stillet ti1
rådiehed for Nord Poo1.
Elim fandt delfor. at der
ikke tængere var grDdlag
for at betale en del af
grænsetaritren via den
generelle nettarif. Elier 1.

september er den fulde af-
gift på 2 svenske ørclkwh
derfor blevet betå1t åf de
aktører der handlede på
Elspot Jylland og Fyn.

Elim's omkosininger var på
4 mio. kr i år 2001 mod 46
mio. kr i år 2000. Ud over
at Elim s betaling km dæk-
ker otte måneder i år 2001,
og at $ænsetaritren blev
halveret i sluiningen åf år

2000, så s1i),ldtes faldet i
omkostnineeme, at Nord
Pool i videsi muligi omfang
benyttede Skagerakf orbin
delserne, der ikke er belågt
med afgifter

BetalinS Ior reserve-
kapacitet
Al hensyl ti1 forsyningssik-
kerheden er det nødvendigl
at have en vis reseNekapa-
citei iil rådighed. Elira har
i år 2001indgået en åfiale
med Etsam, der forpligier
Elsam til at stilte en op1€-
gule ngsmulighed på 550
MW og en nedrcgulerings
mulighed på 250 MW iil
rådiehed. De samlede om-
kosininger til rcservekapa-
citei var 236 mio. kr. der
fodeltes med 50 pct. til
prioriterct produktion oe
50 pct. til net- og sysi€m
tjenestex I forhold til år
2000 er omkostningeme
steget, f ordi opngulerings-
muligheden blev øget fra
300 Mw ri1 550 Mw.

Efl€kt- og lrekvens-
regulering
Erha skal overholde UCTE-
kravene tl] efrekt- og lre-
kvensstøite i det eurcpæi-
ske sFkront sammenkøren-
de system. I den lorbindelse
skal Elim kunne leverc p -
mæneguledng på +/- 35
MI^I Elha har indgået en
afiale med Elsam, så krafi-
værkeme stiller denne regu-
lednesmulighed iil rådighed
for sysiemet mod en årlig
betaling på 29 mio. kr.
Aftaleh gælder fra r. janu-
ar år 2000- men blev fø$t
forhandlet endeliei på
plads i år 2001.I år 2001 er
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p ser på auktionen skyldes
formenuig, at der er en
speciff k ef terspørgsel elter
nodisk VE-ene€i i Europa
og især i Holtand.

Flåskehalsindtæ6er IIa
Nord Pool
r'låskehalsindtægteme vår
i år 2001 på 56 mio. kr, og
det er ei fald på 30 mio. kr
i forhold til år 2000. Det
skyldies pdmært, at 2000
var et vådåa hlor der ofte
var stol€ prislomke e me1-
lem områdepdseme i de ier-
misk og vandkmftbåserede

Som led i EItm s tuikøb af
Skagenakf orbindetseme
blev det aftalt, at Elsam
skal have det i flaskehals-
indiæg1eme. Der er i år
2001 udbeialt knap 3 hio.
kr. til Elsam.

R€f ulerkraft - og balånce-
markedet
EIIla sikrer den fysiske
balance i systemet ved at
købe rcgulerkråft hos
Elsam eller de systemån-
svartige i nabolandene og
fomidle den videre til de
akiøre! der har afvigelser
mellem deres planlagte og
deres faktiske prcduktion/
forbrug. Eltra håI i år 2001
netto købt regllerkEfi for
65 mio. kx (he indgår en
indiægt på 11 mio. kr ved
rørende år 2000) og videre
solei den til de balancean-
svarliee for 107 mio. kr.
OveBkuddei på knap 42
mio. kr opstår, fordi uba-
Iancer bliver afresret efter

. Ubalancea der går i sam-
me rctning som systemets
samlede ubalance oe der-
med bidrager til ubalån-
cen, bliver afrcgnet til
balanceprisen, der er et
gennemsnii al de priser,
som udbydeme af rcgu-

. Ubalåncea der går imod
systemeis samlede uba-
tance og som deNed
hiælper svstemet, af rce-
nes til spotpdsen i oNå-

Det fremkomne overskud
hedgår til dækning af de
øvrige omkostninger under
nei- og systemtjenester.
EIim kan af hensyn til for-
syningssikkerheden pålæg-
ee elproducenieme at æn-
drc den planlågie prcduk-
iion mod betaling. Dei ko-
stede 1 mio. kr i år 2001.

Nettab
EItm afholder omkostnin-
geme til nettabet i 1b0/400
kv-nettet og udlandsfor-
bindelseme, som stilles til
rådighed f or systemansva-
rct. I år 2001 var tabet i
150/400 kv-nettet 197 GWh
og i udtandsf orbindelseme
164 GWh.

Tabet i 150/400 kv-neitei
betmgtes som almindeligt
indenlandsk forbrug og
belåstes derfor med for-
brugsnetta f, Pso-tarif og
tarif for pdodteret prcduk-
tion. Tabet i udlåndsforbin-
detserne belasies kun med

Nenab i 150/400 kv-nelrer 197

Netab i udlandsforb ndeker 164

I alt

)42

r66

347

Note år 2001 dækler ELra kun havdeen af omkosh n8erne t nettab iudandsfor

561

I{It tol
246 201

Udvikling i nettab
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for Nod Pool indeik EItm i
2000 altaler med Ekam og
Statkmlt/E.ON Energie,

hvorefter de gav afkald på
sær-reitigheder på Skaee!-

Statkmft ffk en delvis rcfu-
sion al det beløb, som Siat-
kraftÆ.ON Ene€ie håvde
forudbeiåIt for en imnsiiret
på 400 MW i 25 år. Elsam
ffk kompensation for mistet
rct til at sælge r€gulerings-
ydelser Nettoprisen f or
afialen blev 216 mio. kr.
de! opkæves over 5 år

Energitilsynet 08 Energi-
styrels€ns tilsyn
For at dække en d€I af
myndighedemes omkost-

--

ninger ved at vår€tage op-
gaver i r€lation til den kol-
lektive euols)ning skal
EIim opk.æve en åfgift hos
elforbrugerne. Algiften var
i føNte halvår af år 2001 på
0,07 de,&Wh og i and€t
halvår på 0,11 ørclkwh.
EIim har i år 2001 beiali
godt 18 mio. kr. lor disse
tilsyn.

Årets oveF/underdækning
Tarifrcgnskabei for net- og
systemtjenester gav en un-
derdæknine på 24 mio. kr. i
år 2001. Samm€nholdt m€d
tidligere års underdækning
på 38 mio. kx er den samle-
de undedækning v€d ud-
ganeen al år 2001 steget til
63 mio. kr.

der derfor udgiftsført 58
mio. kr., sDm dækker beta-
Iingen for både år 2000 og
år 2001.

Betaling for al Iå stillel
I 50/4oo kv-n€ttet til rådig"
hed
Betalingen ti] 150 kv-nettet
udgjode godt 189 mio. kr.,
mens Eltm's indtægtsram-
me for 400 kv-nettet og ud-
tandsfo$indeiseme udgjor-
de godi 319 mio. kr. I a1t
509 mio. kL

Afskrivninger på system-
t €n€st€r
I 1998 betalte Elha 300
mio. kr. for r€ttieheder tit
systemtjenester i eneryiud-
veksllngsaftaleme med
Norye og Sverige. Betalin-
gen for rcttighederne af-
skrives over 6 år med 50

Frikøb a, Skagerrak-
Iorbindelsern€
For at få stiUet Skagerak-
f orbindelseme til ddighed

samler over!nderdækn ig

Å'eb ove./u.derdækning

samlet over'/undedækning

38.,r21

24.219

62.640

44931
.2.5 t6

aa.42t

Eltr.

Syd Net

I ålt

3t9

21

38

45

3l

t9

35

509

Årets over-(-)/underdækning(+)
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Ledelsens regnska bspåtegn i ng

Bestlaelse og direktion har dags dato behandlet og vedta-
get årsr€gnskabet og åsberetningen.

ÅNre$skabet er aflagt efter eældende regaskåbsbesiem-
melser. Vi ånser den vatgte regrskåbspraksis for hensigls-
mæssig, såIedes at årcl€g11skab€t giver et retvisende billede

ÅNregnskabet indstiles ti] repræsentantskabets vedta-
ge1se.

Iredericia. den 3. apri]2002

Bestyrelse:

" ,a,,,4
,4f/l' h/ //'z-

\v Ejgilw Rasmussen

q
,//,

,/ l/,r,/44-

Erling Bjere

/^L ,/-' M.anjn frup ,/ '

--/ -/J /44<.d)4/j_e4<. " \/ ri"ta ur"",, -..-
fr,Å, od*u

$re" u*"

,d[s^ /,/A--,*
4/ rens-ove smonsen

Q-ø4 <; rz------t* -
PoulB. Skou Tage Thor»en

Z;7*
/''-;l.T*l"f:,"*"
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Revisionspåtegn ing

Vi ha. rcvideret det af ledetsen aflagle å$regaskab for år
2001 for Xltla amba.

Den udførte revision
Vi har iilrettelågi oe udføri revisionen i overensstemmelse
med almindetigt anerkendte revisionsprinclpper med hen-
blik på at opnå en begrundet overbevisning om, at års-
reenskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under
rcvisionen har vi ud tua en vudering åf væsentlighed og
risiko efterprøvet grundlagei og dokumentåtionen for de i
årsrcgnskabei anførte be1øb og øv ge oplysninger Vi har
herunder taget stilling ti1 den ånvendte rcgnskåbspmksis
oe de rcenskabsmæssige skøn samt vuderct, om ål§regn-
skabets infomationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke eivet anlednine til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfåitelse, at årsl€gnskabet er aflag1i overens-
stemmelse med lovgivningens klav tll regnskabsaflægget-
sen, og at det giver et rctvisende billede af selskabets akii
ver og passiver, økonomiske stilling samt resultai.

Ercdedcia, den 3. april2002

KPMG C. Jesbersen
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Anvendt regnskabspraksis

Å$regnskabet for år 2001
for Ertm er udarbejdet i
henhold ii1 bestemmelseme
i ÅrsrEgnskabsloven. Med
de i det efter{ølgende nævn-
te udiåeetser er rcgnskåbet
udarbejdet efter samme
rcgnskåbspråksis som se1-
skåbets offi cielle åNregn-
skab for år 2000

ÆndrinB af retnskabs-
prakii§
Ior at give et mere retvL
sende billede er det beslut-
tei at ove øre betåIing for
mindste prcduktionskapa-
citet fra immaierielle an
lægsaktiver til pedodeåf -

Ænddngen af rcgrNkabs-
praksis påvirker ik]<e sel-
skabeis rcsultåt og egenka-
pital. Sammenligningstal-
lene lor år 2000 er iihettet
den nye regnskabspmksis.

Koncernre8nskab
Med henvisnine ti1 besiem-
melsen i fusrcenskabslo
vens§2bharselskabets
ledelse undladt at udårbej-
de koncemrcgnskab for
Eltm åmba og det 100 pct.
ejede daiteNelskab xltra
409 II A/S. Undlådelsen
begrundes med daitel§el-
skabets beskedne størelse i
forhold iil modeNelskabet.

Resultatopgørelsen

Netloomsætnin8
Netioomsætningen omf at-
ter indtæeter fra iariffeme
for PSO, pliodterct pnc-
dukiion og net- og system-
tjenester. Derudover inde-
holder nettoorBætnineen
årcts ikke-fakturcrede
over-/underdæknine.

Andre driftsindtæBter og
-udgifter
Andre driltsindtægter og
-udgifter indeholder regn-
skabsposter af sekundær
karakter i forhold ti1 virk-
somhedens hovedformåI,
herunder avance/iab ved
så19 af anlægsaktiver

Finansiell€ indta$er og
udgifter
Iinansielle indtægter og
udgilter indeholder rcn
teindtæg1er og -udgif ter
samt realiserede og urcali-
serede kursgevinster og -tab
vedrørcnde vædipapn€r
gæld og transåktioner i
frcmmed vå]uia. Urcalise-
rcde kuNgevinster på vær-
dipåpircr overføres via
rcsultaidisponeringen til
opskrivningshenlæggelse
under egenkapitaten.

Resultat i dattewirk-
somhedel
I modeNelskabets rcsultat-
opgørelse rcsultatf ørcs den
f orholdsmæssige andel aI
dåtieNirksomheders over-
skud eller underskud før
skai efter rcgutering af den
forholdsmæssige åndel af
intem åvance/tab. Andel i
datter"r'irksomheders skai
udgiftsløres under skai af

Ekslraordinære indtæ8tei
Ekstmo inære indtægter
indeholder lndtægter, som
vedrurer andet end den or-

Skåt af årets resultat
Den folv€ntede skat åf årcts
skåtiepligtige indkomst ud-
gif tsf øres i rcsultaiopgørel-
sen tillige med rcsultaifø-
ring af årcts forskydning i
hensæitelse ti1 udskudi skat.
Den andel af den rcsultat-
førte skat, der knytier slg
til årets ekstmordinærc

resultat, henf øres hertil.
mens den restercnde de1

henføres tl] årets odinælr

EItrå er skattepligtig med
vlrkning tua den 1. januar
2000.

Balancen

lmmaterielle anlæSsaktiver
Immåterielle anlægsaktiver
omf aiter rcttigheder vedm-
rcnde systemtjenester og
transitaf ialer Inmatedelle
anlægsaktiver af skrives
over den økonomiske leve-
tid, dog maksimalt over
den periode, i hvilken sel-
skabet har erhvenet rctiig-

Der er anvendt lølgende af-
skrimingspedoder:
Retiigheder vedrø-
rcnde systemtjenester 6 år
llansiiafiåIen 5 år

Mat€ri€lle anlegsaktiver
Mate elle anlægsakiiver
omlatter grunde oe byg-
ninge! transmissionsnei og
innsf ormelsiationer, andrc
iekniske anlæg, edb-udstyr
samt øvrige driltsmidler og

Matedele ånlægsaktiver
værdiånsæites til anskaf -
fetses henholdsvis kostpds
med fmdmg af akkumule-
rede åf skrivninger eller
kåpiialværdien, hvor denne
er laverc. I kostpdsen ind-
går udgifter til materiålea
komponenie! underleve-
randørcr. direkie lønf or-
bmg samt indirekte prr
duktionsomkostninger
Renter og øvrige låneom-
kostninger indgår i kostp -
sen, hvis opf ørclsespedoden
er af længerc varighed.

Af skdvning f oretages line-
æfi over akiivem€s foren-
tede bmgstid.

THnsmissionsnei og trans-
formerciåtioner vædian-
sættes i åbningsbalancen til
de af Ene4istyrctsen be-
rcgnede og godkendie stan
dadpriser med fradrag af
de beregnede akkumule$?de
afshivnlnger i henhold til
Energistyrelsens anvisning-
er Anskatrelser efter 1.
jånuar 2000 er vædisat til
kostpds.

Der er anvendt følgend€ af
skrivningspe oder

Domicilbygninger 100
Tekniske bygnlnger 40
tånsmissionsnet og
iGnsforme$tåtioner 40
- dog EVDC poler 30

anlæg 10
Edb-udstyr 3

år
år

år

år
år

Øvrige d ftsmidler
og inventar t-Io år

Nyanskaffelser med en an-
skatrelsessum under 50.000
kr udgilisløres i anskaffel-

Finansiellc anlægsaktivel
Kåpitålåndele i daiterairk-
somheder vædiånsæties
efter equitymeioden til den
forholdsmæssiet ejede an-
del af virksomhedeme
regulerct for urealisercde
koncerninterne f ortjenester
og tab.

Nettoopskrivning af kapi-
talandele i dåttervirksom-
heder ovedøres til ege.ka-
pitålens reserve for netio
opskdvning efter den in&e
vædis meiode i dei om
fang, den re$skabsmæssi
ge værdi ovestiger anskaf-
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var€beholdninger
Varebehotdninger omf atier
beholdnineer af reseNedele
og komponenter som ind-
går i selskabets strategiske
bercdskab. Beholdningeme
vædiånsættes til ånskaf-
felsespris.

rilgodehavender
Tilgodehavender vædian-
sættes iil nominel værdi
med ftadrag af nedskriv-
ninger iil imødegåelse af

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter
ålene børsnoterede værdi-
paplrrr, der værdiansættes
ti1 kumværdi på balanceda-
g€n.

S€gmentoplysninger
Selskabeis dsici og den

inteme økonomisty ng
knytter sig iil de irc funk-
tionsområder pdoriteret
produktion, PSO og net- og
systemtjenester lor hvert
område er der fastsai en
ta f, såIedes at indtægter
og udgilier balancerer på
budgeitedngstidspunktet.

PengeskgmsopSørel5e
Pengestrømsopgørc]sen
viser selskabets penge-
strømme fra drifts-, inves-
terings- og ffnansieringsak-
tivitet lor årct sami setska-
bets likvider ved årets be-
gyndelse og slutnine.

Pengestrøm fra drills-
aktivitet
Pengestrømm€ fra alrifts-
aktivitet opgørcs elter den
indnekte metode med ud-
gangspunkt i nettoomsæt-

ning med frådmg for drifts-
udgilter og rcguierei for
ikke-kontante ddf ispostet
ændring i ddf iskapiiåIen,
betalte finånsielle og eks-
tråodinære poster samt
betalte selskabsskatter

Pengestrøm f ra investe-
rinSsåktivitet
Pengeshømme fra investe
dngsaktivitei omf aiter
betaline i fo$indetse med
køb og satg af virksomhe-
der og aktiviteiet mate el-
te antægsaktiver ssmt vær-
dipapier henlørt til inves-
teringsåktivitet.

PenSestrøm fra tinan-
sierinBsaktivit€t
Pengestrømme fra frånsie-
ringsaktivitei omfatier be-
tatinser afledt åf ændrinser
i siørrelse eller sammen-

sæining af selskabets egen-
kapital samt optagelse af
og afdrag på priodietsgæld,
anden langfiistet gæld og
kortfristet barkeæld.

Likvider
Likvider omlatter likvide
beholdninger og rcalisåble
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Resultatopgørelse

2 Ndloomsæt trt
Arbejde udlal for egei resnin8 og oplørt under aktlve.

Andre indtæ8ier

ÅEts rktiviter

3 Ud8lfter vedrørende køb af el

Bruttor.sult t

4 Ardre eGterne ld8ifter
s Pe6onaleld8ifter

Prim. r€rultål i'r linånsi.ll. poster

6 Resultat før skat i dane6eLslGber

7 Finansielleindtæ8ler

8 Finansielle ud8 fler

Ordin.n resullåt f, skåt

9 Skat af ordinært resultat

År.ts ordinæi. icsultåt €fr.. sk.t

Ekslraordinær bnntofonleneste ved salg af Powercom

9 Skåt af ektraordinær fonjeneste

ÅRErs REsulrar

Årets resu tai loreslås disponerr således:

overføt overskud

Neltoopskr vning efter den idre værdis metode

Ove6kud vei sideordiede aktviteter
'ILbaSeførseL af tililigere åB nettoopskivnin8Er

År.ti ...ultåt

5,946.!55
34.242

6020.7IO

4.49t.t94
t.529.5t6

r.020.239

102.816

204.224
198.2!'

3.000

3.365

95.355
'to9.247

53.356

75.891

5.r20
,26.7]5

73.859

2.432
)97.829

-46.98s
216,75t

5,142.911

15.r52

5,512

5.t6r.r7t

3.945,2\2
t.2t8.t6!

778.640

97.024

r 60.887

t8t.6t5

31.674

10.9t3

69.288
t60.9ta

-56.715

104.20!

0
0

104.201

14.542

25.621

0
0

104.20!
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Aktiver

AKTIVER

t0

ll

t00.000
)74 820

274.420

42212
440.858

644083
r 05r.53r

r 16594

645r
17476

209.2r r

2.s28.0r6

2.605.624

rs0.000
146 a52

296,452

42.606

388.429

676 574

889.142
112.819

f 045
2t.805

r61.934

2.!O4.414

2.644.507

lmmateielle anlæBsaktiver

RetrSheder vedrørende sysiemtjeiester

lmmatedelle anlæSsaktiver i alt

Mate elle anlæ8såktiver

HVDCanæg

Transmiss onsnel og lransformeEtalioner

øvrige drnsmider oB inventar

lgangværende an æ8rrbejde

Materielle anlæSsaktiver i alt

rinansielle anlægsaktiver

Kaptalande e i dalte&Lskåber

Resetoede e 08 komponenter

l3 Tlgodehalend-"r fra ti kn!4tede virkomheder

13 T l8odehaveider lrå sa I
14 PeiodeafSrænsnigsposler

12 Akk. underdækiing

OmsætninSsaktiver i alt

ATTMER I ALT

6.899

8.021

433.999

6r i.886

0

5r.84r

1.r05.748

26.432

1.',\39.479

ffi

6304

6451

263289
291.075

268.471

78.109

907.196

29.734

943.433

3.592.341
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Passiver

Egenkapital

opskrwinSshen ægge ser

Nettoopskrvnlng efter den ndre værdis melode

Rea Geret oveBkud ved s deordnede akiviteler
Egenkapital i ali

cæld
Langfiisiet gæld

Der Nord ske nvesterngsbank

Langfiistet gæld iah

14.607

t.46t.903
2.274

152.442

t97829
t,853.059

t9200
19,200

100000
500,000

0

I a4a 266

255 5a2
r r8l2a
75.754

1.792.ø45

2,092.445

,.945.103

18.607

t.461.903

47.2a)

78.582

0

1.606.324

t6

)T

Langfristel gæld d lorfalder idei for L

l2 Akk. overdækn n8

Kortfrinet gæld i ak

Gæld i alt

PÆSIVER I ALT

0
0

0
693 745

291.949
1.000 321

0
t,946,017

t,946,017

3,592.34t

24 EventualfopliStelserogsikkerhedsstillelser
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Udvikling af egenkapital

OpskrivninSs-
Andekkapilal henlæsseker

N.n6- Reåli+ret
opskivning oveEkud ved

elter den indre sideordnede ove{ørt
værdis metod€ aktiviteter oveEkud

E8enkapital l. januar 2001

Overfø"( af årels r€suLtat

ESenkapital pr 31. december 2o0l

7A.5A2 I 606324
r50 844

73.859 75.891

152442 1.833.059

18.607

18.607

1.461.903

L46r.903

47.23)
46.98s

2432

2.274

197.829

t97829

Egenkapital pr.51. decemb€r 200r

148.534 t.6t0.438
3.907 222.621

\52.442 I 833.059

r8 607

t8.607

1.46t.903

1.46r.903

2.278

2.278

197.829

191.429

detdetsuar[delh@red$detest3]ske.BeSrebemel os buiden e8ei[apila!kn]der sig t Ellorens benemmeker

Pengestrømsa nalyse

21 Pengesirøm lra primær drift før ændr ng i dif6kap ia

22 Ænd ng drlftskdpiGl

Betah sekkab$knt

Pengeshøm lm d ttsaktjvit€t

xøb åf immate ele anlæSsaktiver

Køb å1 mater e le anlægsaktver

Sa 8 af materielle anlægsakliver

Pen8est.øm fra investe ntsaktivit€t

Fremmedlinansiering

Forø8eke af koftfrisret 8æld til penSeinsttutter

Foø8else af an8lr stet 8æld
PenSestrøm fG finansie ntsaktivitet

Årcts pengestøm flå d fts-, investerinSs- og ,inan sie dn 8sa ktivitet

Likvder pL l.ldnu

23 Likvid pr 31. dftember

941432
-1.392.934

3.365

-95.355

0

-543.O92

-70.700

-340.107

1.476

-409.331

649.521

300.000

949.521

-2.901

29.734

26.412

r55.433

66t.589

10.913

69.284

0

564.532

-146.352

-t80.905

256
-327.OO1

674.584

0

674.544

-216.949

246.643

29.734

4A

Note (Beløb i r.0o0 kr) R.tnrl6b 20ol RegntlGb 2000



Noter

Årets olerllnderdækn n8

^rbelde 
udløft fo. egen .e8i,nB

Af8ift på (oit-ska.Job,nde serne

RegulerkDft, specalre8llein8 og nodkøb
(øb al priorter.l prodLkllon

Re8ller18 og udSlatninS af pr orteret produk o.

Udgiervedrøende køb af e iah

W
Beta ing lbr r 50 kv-neret
Beia ing for reseMkapaciter

UcIE*Gv vedt effek' og frekvensegu er n8

F&U vedr mlljøvenlis e podukion
Bæidse sberedskabs asre

BetalinS li m ndste prodLrklionskapacitet

Ene8iri syiet 08 Ene€ styrekens liLsln

øvrige Pso{mkonn nSer

Pristillæ8 ril kaftvæ*selede VE anlæg

øsl-vest-udl 8ning t I kaftvæ*sejede VE anlæg

Drift og vedligeho deke af net

72409)
24t 025

444.066

444.066

n 569.443
878r9

4,441.764

4.441.764

1.036 3oil

1.060.525

14242

1.094.881

98.734

3.830

667t1

6110.980
344 626

5.986.3s5

ao 242

6,020,7r0

947a4
3.830

66.71 l

3.286980
170 r83

3.286.980
170.185

Prnlæq nl orivat VE-enerel 864.755 864 755

0 4.32t.919 169276 4.491.194

ffitrffi
r89.326
236.000

58.000
65.4r5
13.645

192.000

25.5t9
t8473
2342

t35071
3 364

41,417

37.70A

159.845 925.605

r89126
r 18 000 r 18.000

58000

18.473

634r5
13.645

r92.000
25.519

2342
t35.071

3.364
2.320 7.424 31 177

17.748
F&U i net oP s!5tem 4.319

And€ ekneme ud8 lter i a t

AfskrlvninSer på immater eLle anlæ8eh Er

437.716

3.334

125.520

t0.796
457003
88.688
92.132

1.020.219

t028t6
92.232

AGkrlvrinser Då materiele anlæeakliver r rsqq2

Pr mært esuhal fd iinansielle poster

ordnæ res!lar 16 daneGeskab oE skar

Odinærr resu tat lø danerselskåb

Resutat efter skat i dateGeskab

Åets r6lltal fø eknraord nære poqer

0

3.O17

0
30r7

0

0

23.530

0

23 534
0

244.221

r71.690

3.16i
68808

106 247

32388

73.459

75.491

104.224

198,2a7

3 365
95 355

\46.2/17

-32 388

8.459

2.432

75.891
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Note (Beløb i l.ooo kr)

P50 Priorit ret N€t- 08 sysr€m-
poduktion tjenesret I alt



Noter

Sa8 af PSO

Sa8 af priorterel produklion

Salg af net- 08 s)stemljenesie

kkejakureret over-lunderdækning

UdSifter vedrørende køb af el

ReguLekaIt, spec alregu ein8 og modkøb

A18ift på rcit Skaijorbindeherie
Køb af priorterel produkiion

ReSulerinS og udSlatninS af prlorteret produklion

Pr st I æ8 t I pr vat VE-ener8l

udsifier vedrørende køb af el

Andre ektetne ud8ift€r

D.lt 08 ved iSeholde se aI net

BetalnS for r50 kV nenet

Betal n8 f or resetuekapa.let

UCTE kav ved. erfekl og fieklenveguler n8

F&U vedr m lden ig e prodrhon
Bræn d se sbe red skåbslagre

Beta ing ti m ndste produkrionskapacilel

EnerSlll synel og EiergLslyrehens liLsyn

Pr st I æ8 t I kaftvætuejede VE an æg

øst'vest-ud ignln8 af prisl I æ8 tL kaftvækejede VE ai æg

øldge PSO omkostiinSer
Andre ekteme ud8ifter

Honorar li bes\4e se o8 dnektion

cagerog tønnnger dr$
And€ udgifter tl socia slking
øvr 8e peEona eudSilter

Cennemsnrige antal rnedabejdere i årct

725.491
4.569.583

r.036306
144 626

5.986.355

94.134
66.7t l

3.830

3.286980
r70.r8a
864.755

4.49r.r94

4t.017
4 319

3',7.744

t89.326
236.000

58.000
63.415
13.645

192.000

25.5t9
14.473

135071

3 364
2 342

1,020,239

2 391

92.t03
3.930
4.392

t02,at6

224

573 816

l.4l6.l50
964.407

t88.538
5.t42.911

79.642
r r5 590
45898

2.444376
-38.135

859881
3.945.212

34.293

11.397

23 461

r94.676
I t9.998

0
68.524
14.398

r92 000
26.244
14.280

16392
0

39.018
774.640

2.319

46.874

3.480
4.148

97.O21

214
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Note (Beløb i r.000 kr) R.gnskat 2001 Rqnskåb 2o0o



Noter

(apitalandele' datte6elskab
Ansk ffesesum pr I ianuar

Anskaffe sesum pL 31. december

ReSuleringerpL l. januar

ReSu errger pr ll. december

ReSnskabsmæssig vædi p. 3 r . december

RenteindtæEtet obl 8at oner

Renleindtægter, alialeindskud

Renleindtæ8rer Ekra 409 A/5

Renleindtæ8ier, levecidør 08 ka$erabatter

KursSev nier, obl 8at oner
Finansielle indtæ8ter i alt

500 500

500

46.985
o

3.000
-968

2,744

0
1.564

Lt60
330
3t l

0

t.365

500

4.258
0

13.362

37674
-12.o5-7

47.241

47,741

4.068
2 t88
3745

3

68
732

t0.913

I Finansielle udSifter

Renteudgftet banker

Renteuds ftet everandør

KreditourdernS og svensk cP

K!6tab, obl8dtoner
rinansielle udEifte. i alt

5.421
84.636

3 9t6
547

433
0

95.355

949
56503
5305

100

0

643t
69.248
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Note (Beløb i l.oo0 kr) f,.tnskab 2O0l RetrEkab 2000



Noter

9 Skat af årets resultat
Skat af ord næn esultåt
Skdt al ektraordinæft resu tat

Der speclfceres så edes:

ReSu erln8 af ldskudt skat

l0 lmmateielleanlæSsaktiver
Anskaffe sessum pr l. januar

Årets tilSang

Anskaffeke$um pL 3l december

Afskivnnger pr. I januar

Afskivn nger pr 3l december

Regnskabsmæssi8 væ.di pr 31. december

33.356
6.120

27.236

0
26.264

968
27.236

446352
7A1Aa

517.452

t 50.000
92.232

242.232

274.420

5tl6år

56.7t5
0

56.7t5

o
44,658
12.057

56.715

300 000
t46.352

446.352

r00.000
50.000

I50.000

296.352

5tl5år
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Note (8eløb i r.000 kr) R€tn5llb 20ol Retnsl.b 2000



Noter

Materielle anlægsaktiver

drfts Sam et Samlet
6dero8 værd pr værdipl
nvenrar 3r.12.0T 3r.r2.00

56901 3227369 3.r54351
29lat 19.661

a 264.099 41603

1.416 -1.476 .256

1.00t.363

142.26s

534.633 r.00136t r 609.715 64539 35te.J)2 a.221.169

0

130356 324.1e9 522033
000

13.424 3249) 36096

35.093 I034.333 914.)55
-963 963 r54

9.123 I15.992 110.337

Ansrnfielse$um pr r lanuar200l

overløn na iSangværcnde ad€jde

Ansk fiaseum pr 3r de.embq 200r

AGkrvningerpL l. januar 2001

Alsk vn nger p. I l. december 200t

Eairyæred-. aibeide Pr l.lanu 200l

10265 145.730 351.240 4t462 r.199917 t.0S4.S3a

440353 644.033 r.osr.53r 17076 2JrA305 2 r42430

5 t0t

59 540
gangv adejde pr 31. de.€mber 2o0r 4t332

den boSrane værd lbr iransm ss onsnetet indg& nreme byggere q påløbetl&2oot men tomo h

Fodelin8en af tets nvenein8er

Åds l gang ul i8an8værende adejde o o
fte§ i sanS tllmateie e mægsakt@r o 6.3tt o

169.269

16220

0 311.376 t6).244

5.ll2 24.71 r9.55r

5 ]]2 340 107 t30905

Akkumllerel ove4underdækning uhimo 2ooo

rilbaSeførsel af ldliSning år 2ooo

KodSeret, akklnrmuleret over/underdækn ig utimo 2000

O\rerLrnderdækn ng iår 2001

AkkumuLeret overy'riderdækrin8 u t mo 2ool

t80.3t3

245.299

465.612

878r 9

377.794

50.r37

285.299

235.\62

-28t.026

-516.18e

34.421

0

34.421

24.2)9

62.640

268.871

0

268871

344.626

-75.754
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Note (Beløb i ro0o k)
l2 Akkumulerct overC)/undedækninr(+)

Nel'08
PSO



Noter

t3

t5

Ej indregnet udskudr skat vedøre.de kapitalandele dateGeskab

VedlSeho dese vedrørende ysledere

Hensættelser iah

Eltr. 409 A/S

Peiodeal8iænsninSsposter

kke opkrævet mindste produktionskapactet

Periodeafgiænsnin8sposler i alt

Udskudt skat pr l. januar

Årets ændrig udskudt skat

udskudt skat pr 3r- december

Hensætteke t I udskudt skat ved rører:

mmaterle le an æSsktlver

IlSodehavender 08 8æld

ftemføGehbereltigede skanemæ$ige udeEkld

426.293
7.746

8.021

442.O21

35.886
576.000

6r r.886

78.t09
-26.264

51.841

t8t.863
9.862

\34124
5.764

0
5t.841

683

19.200

t9,200

244.481

t8.808
6451

269.740

3.O15

288.000

291.O75

122.767
-44.658

78.109

67.794

3t.843
72.498

o
50.971

74.109

14.1-/2

0
0
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Note (8eløb i r.ooo kr.) Ae8[5k b 2o0l ReSn*ab 2o0o



Noter

Den Nordiske rnvener nSsbank 201l 300.000
3oo.0o0

272.727

25l..444
1.09t 822
t.444.266

t59.661

95.841

255.502

0

0

5.424
t5078
12.446
6t.337

2.413

12.025

a.t23

0

0

r9

La.Efrnede gældsforp iglige ser, der forfa der efter s år 16 regnskåb5årets ldløb 0

93.745
600.000
693.745

r 66 080
r25.868
291.949

900.000
41.t24

0
12.967

14.033

27.215

o
4.944

1,000,323

Sky dige renler tl E sam

Skydige renler il Der Nord ske ivestednSsbank

S§dise fe'iepei8e
Skydig A{kat og moms

F&U PSO-omkosininger

E tra s F&U-omkosh n8er

ør8 8æld
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Note (Beløb i r.000 k-) Regnsk b 2lxll ReSnsk b 2«,0



Noter

21 PenEestrøm lra primær dift før ændin8 i diftskapital

ReSu erng lor ikke- ikvide ddftsposter nr v:
Afskr viinSer på ahver
Skåt af ord nært resu r.l
Resu lat før skat i dalreEe skab

tuets overliderdækn n8

øvr 8e

226.735

247.261

33.356
-3.000

344.626
r52855
94r.832

-t-/2.241

-3208t l
19.200

-914.447

).492,934

29734

3.737

197

2.499
20.000

26,ø42

t04.203

160.-734

56.7t5
-31.674

-148.538

59.997

155,433

331

18.240

2n.457
0

-366.623

-66t.589

246.643

963
t7a

4.593

20000

29,734

23

Ændin8 idriftskapihl
Ændrr8 varebehodiinSer

Ændr18 I tlgodehavender

Ændr r8 i per odeat8rænsiinSsponer

Ændr18 i konfr stet ked iorer
Ænddng i driftskapital i alt

L kvider pr 31. december omfatlerl

Behodnig udeilandskvaluc

Likvidq pi 31. december
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Note (Beiøb i r.o00l«,) R.tnskab 20Ol Re8nsftab 21x,0



Noter

26

Eventualfoeli8tiEeke.
L henho d tl Kraftuætuaftalen rne lem E sarn og regernSen er E tra fotplig 8et ii
at foretage betaliger liL Elsam 1l og med år 2004. De samlede beta inSer i peroden

2AA2-20A4 dgat 1.622,5 nlo. kt.

Eltra har nd8åel en aftae med Statnet! hvor Elta skalbetae I1 mo. NOK de

næsie 23 år Statren har lorp iSrlget si8tllat ved i8eholde ud andsloblndelsen

lilNo€e frem ti åi 2023. Eltra sk lherudover betaLe halvdeen af de laktiske

drisud8fteL Aftdlen kan opsiges Sensidigt med s årsvatsel.

Oerldover er derslilet sikkerhed over for tredlemand på 20 mio kL

Selskabet er paft ienkelte øbende reBsager Det er ledeLsens opfafte se, at udfa del

af disse retssager ikke yder iSere vll påvirke sekkabets økonom ske stiling !d over de

tlSodehaveider og fop islelser, der er indreSnet i balancen pL 3l. decernber 200l.

H o nora r til re præsenta ntska bsva lgt revision

Det samlede honorar ti repræsertantsk bslal8t revisor for del fo øbne re8nskåb+r

udgør 90s.000 k Heraf !d8ør honorar for andre ydelser end revis on 730.000 kr

Note (Belsb i r.000 k,
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Ejerandele i EItra amba

lltimo 2001
E8enkapilal

u tmo 2001

ESenk pllal

Lkimo 2001

HHE Net ly'S
ENV Net A/5
BOE Ner A/5

HEF NeT A/S
Sæby kommuna e eloEyning
ESV Nei A/S

MEF Net A/5

V by Net A/5

NRC Net A/S

SE EnerSi Net
ELRO Net A/S

Øslysk EnerS Net AvlS
(OE EL A/S

MES NeI A/5

VOS, Veje Oplands strørnforsynlng Am.b.a.

llorsø E lorsynln8 Net A/S
CEV Nel A/5

'nry Højspænd nSsvæ( Nei A/s
Sydvesl EneEi Net
NOE, Nordvest 5k Efforsyning

EnersCruppen lylland El A/S
RrSkøbln8 Kommuna e E - 08 Vaidlotsyn n8
Slruer fo6yninS Elnet A/S
skjem rcrnnruale Elværk

Ærø Effo6ynin8 Net A/s
ESS Net A/5

LEF NE-I A/S

sEF Net A/5

Faabors E fo6yn n8 A/s (netvirkomhed)
Nybo€ Elnet A/S
Odense Elfo6yning Net A/5

| 1-/

548
231
246
774

274
tJ2
801
858
86

t04
249

L394

513
2aa
153
88

708
62)
2t8
26r
5l

973
156

7Q

140

2.156
472
352
223
569

32
79
76
l8

1.O79

17a
86

254
1.076

t20
)23
627

r8.607

12.256
51266
23 569
24.929
76.081

28.660
15.744
80.607
83 341

8242
9899

24.701
136.230
43 556
50.061
2l661
152-/3
9.131

45.630
69.I99
6a.a54
20.364
25172

4 942
95.69r

7.165
9 t45

13.482
243.742

31944
23341
54.301
2.424

7.542
l.lo0

102.385
17064
4202

24.341
107664
| 030
r 1.785
62.694

1.814.452

12.373

53.8t4
23.800
21.137
76859
4.192

24934
r59r6
8t.408
84.r99
8288

10.003
24950

137624
44.003
54.574
239r1
15.426
9.421

46.494
69.907
63.975
20.582
25.434

4.953
96664
t4 863

7.235
9.240

1a 622
205.888

45.913
34.292
23.604
54 872
2.860
7 527
76t8
1338

103.464
)7237
8.288

23.635
108.740

I1.150
I1.908
63.321

r_45J.059

1,30%

o,23ato

I,580,6

0,55%
I,360/0

7,5tqo

2,76qa
1,300/o

0,510,6

2,a1
3,8lqo

5,27nk

0,390,b

0,500/0

1),2aata
2,sor/a

1,290/a

2,q90/a

1,29qa

5,93%

0,65q0
3,45q0

100,00%

Aidesh:v.nesandel:fegenlaptenbergnespåbaBrundafergennemsilalde5idneieåEeg'deenetområdeAndesh.venesstemmeandeeberegneseiteremme
p,icp do8vivsseålse*åbehesnemmeaideebMopdellvedvalst Eltå! beslyrese, d. der heropde€s iv.Bkedse

tuMEFNetsEEiergN€rogEn.onNerprrlznuar2m2balusonerelEneELM.!rvdertaogmedrFn! 2002værea5andeshavere Era
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Bee8 Elta's hjemmeside

Sidste n),1 om eLmarkedet

os det iysk-rnske eli,stern

- da8lig opdate iS.

e ltra
Flordvejen l-ll. DK'7000 Frededcia

TeleJonr 76 22 40 00

Fax: 76 24 5\ 80

E-mai: ehra@ehra.dk

lnternetr Vvw.ehra.dk

Ehra! nlormalionsaldelinS

Whw
LSBN 87 90707-36-2

April 2002
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