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Rev

projektet

Homs Rev vindmø]lepårk våI verdens hidtil største vindhåftværk, da den blev taget i bmg i slutningen af 2002. Mølleparken
blev bygget efter på1æg af regeringen. Elsam stod for bygnine af
mølleparken, mens Eltra skulle sørge lor at produktionen blev
bragt i land og ind på det overcrdnede højspændingsnet.
Eltra's del åf projekiet var i overensstemelse med tidsplånen,
klar til brug 1. iuli. Den omfatter en otrshorc-platform, et 150
kv-søkabel på 21 km, en overganesståtion mellem søkabel og
landkåbet i Blåvand, et 150 kv-]åndkåbel på 34 km og et tilslutningslelt I imnsformerstationen Karlsgårde øst for Vade.
Anlægsarbejdet i 2002 blev begunstiget af lange pedoder med
østenvind og Iå bølger på Homs Bev, som ligger cå. 20 km ude i
Nordsøen. I slutningen al apdl blev platlomen løftet på plads
t,'ve meter over havovedaden. I mai blev søkablet ud]ågi på 3
døgn.
På tånd er overeangsstationen I Blåvand det eneste synlige tegn
på håmøI]eanlægget. Her er der plåcerei en rcåktompole på 80
Mvar som kompensaiion for den rcaktive etrekt, som landkablet
og søkablei producerer
vindhåftværkets 80 møtler kan tilsåmmen yde 160 Mlq
På otrshore-platformen samles energien fra mølleparken og
iranslormeres op ti1 I50 kV før det sendes i tand. Platfonnen er
600 m' sior og vejer ca. 1.200 ton. Den er udstlaet med seNic€Iokale! overtevelsesrum og et helikopterdæk, som også vil blive
benyttet i forbindelse med de jæmlige eftemyn på vindmøllerne.
He ra kan mandskab fl)ttes fra mø1te til mø]le ad luftvejen.
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Selskabet ejes pr 1. januar 2003 aI 44 jysk-fynske n€tselskaber Ejerandelen bercgnes
som andelshavemes kapitallndskud samt en forhotdsmæssig and€I af selskabets øvrige
formue, opgjoft i henhold til andelshavemes forbrug i kwh.
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Eltro's
vision
o Eltra sikrer elfor-

Eltra indtager
en central rolle
blandt de

selskaber i
Nordeuropa
Eltra er en
effektiv, kvali'
tetsbevidst og
innovativ en-

treprenør for
dansk energipolitik
Eltra er ikke-

diskriminerende

interesser
Eltra har højt
specialiserede
medarbejdere

Bestyre I sen s

b

eretn i n g

januar 1998 været systemansvarligt transmissionsselskab i Jylland og på F;m. Selskabet kom godt i
gang fra staften, og har siden ligget i front under hele udviklingen af det åbne, danske elmarked.

Eltra har siden

1.

Eltra har bidraget vaesentligt til at indkredse

og beskrive problemer og inspirere til den nødvendige lovglvning for at få det
danske elmarked ti] at fungere.

Eltra har ydet et jævnbgdigt bidrag til udviklingen af både
det nordiske og europæiske elmarked.

Jylland og Fyn har i perioden udviklet sig til at værc enestående i verden som et elsystem, der på få år er omlagt til at
være domineret af decentral, miljøvenlig elproduktion.
På Eltra's repræsentantskabsmøde 25. april 2002 var der
nyvalg til fem af best;rrelsens poster Hans Schiøtt afløste
Ejgil W Rasmussen som formand. Leo Mikkelsen, Ni.els E.
Rasmussen, Peder Kolby Pedersen og Kresten Philipsen blev
valgt i stedet for Kjeld Larsen, Poul Nielsen, Poul B. Skou og
Erling Bjerre. Jens-Ole Simonsen og Tage Thomsen blev gen-

valgt.

Eltra formulerede i sin årrapport for 2001 en række
udfordringer. som kun kunne 1øses med støtte fra FoIketinget og energimyndighedeme. Det €I de oren
glæde at kunne konstatere,
at EIim i det fortøbne år er
kommet i et tæt og positivt
samårbejde med politikere
og myndigheder om ænddnger af ådminisimrive og
lovgivningsmæssige f orhold. som er hindrcnde for
en optimal miliø- og markedsmæssie smt samtunds-

økonomisk dnft af elsyste-

Udspil om

itrrktar€n

I vinierens landspolitiske
lorhåndlinger om elf o$yhingens fremtidige

stmktu

oe kapitalforhold blev op-

mærksomheden i begyndelsen af 2003 koncenireret om
de systemansvarliges og
transmissionsselskabernes

omådeme refererer

tit

hvert sii system, skåI en

mængde funktioner og ruti
ner nødvendigvis f ofi sat
klares separat i et fusioneret selskab. Så storddfisfordelene er begrænsede
ved en eventuel fusion.

v samtidig udtrykke
forbehotd over for muligheden åf at såmle naiurgas og

Eltra

el i €t og samme systemansvarlige sehkab. Det er vanskeligt at se slne€imæssige

lodele ved en sådan sammenlægning, dertil er håndteringen al de to energiformer for fo$kellige.
Uansei dette slnspunkt vil
EItm medvirke positi!'t og
konstrul<tivt til eventuelle
drøftelser om et sablet
dansk systemansvarligt
tmnsmissionsselskab.

Forankrftrg i torbruger.

neutraliiet og uafhængig-

leddet
Eltm fo$tår den politiske
frygt fo! at fusioner og

hed. Der blev konstateret
frygt for at ejerskabet tll
infmstrukturen, sDm i dag
ligger hos nets€lskabeme,
igennem fusioner og opkøb
skal ende hos nogle få do-

opkøb af netselskaber kan
skabe utryghed omkring
systemansvarets uafhængighed og neuiGlitet. På den
ånden side er det vigtigt at
undelstreee, at der atddg er

minercndeselskaber her-

blevet rcttet sedøse indsigelser imod systemansvarcts habilitet og iniegritet.
Det er Eltra s opfattelse, at
det også i fremtiden vil
være mutigr med udeangs-

under også udenlandske.
Regeringen frehlagde i september et debatoplæg, son
foreslår, ai systemansvar og
1.rånsmissionsnei sk.l værc
ej€rmæssigr adskilt fra
handels- og produkiionsselskaben Begeringen har i
den lorbindelse f ormulerei
tanker om at eiablere et
nationalt selskab. som i €t
eller flere selskaber skal
rumme systemansvar og
imnsmissionsnet for både el

pukt i det

nuværende lorbrugereje, oe økonomisk
baseret på den eksisterende

egenkapital, ai vårciage
d fien af dei jysk-fynske
systemansvar og trånsmissionsneitet fuldt f omvarligt.

S.nrh.tighed
Der er storc pranhgnings-,

d
Parat tll Iorhåndling
Eltm er pårat til at gå ind i
sådanne drøftets€r, men pe
ger dog samtidig på. åt den

hidtidige øst-vest-opdeling
af elfoNyningen er en 10gisk konsekvens af, at de to
landsdele er fysisk integrcrct i hveft sit intemationale
vekselstrømssystem, og at
den på månge måder funge-

rcr optimalt. Netop

fodi

ftsmæssige og økonomiske fordele ved, åt systemansvar og transmissionsnet
håndtercs inden for såmme
råmmer En sådån samhø
righed findes då også i så
godt som hele Europa in-

klusive vores nodiske
nabolande. Eltra ejer oe

driver 400 kv-nettet samt
disponerer over 150 kv-nettei. Eltra menea at der vi1
værc en række fodele ved.

at 150 kv-nettet - eller en
overgår til
Elha, sådan som det i sin
det af det

-

og frikob af eksklusivafialer på udlaEdsf orbindel-

tid var forudsat i distribu-

seme. Disse investednger
passer fuldstændig ind i

tionsselskabemes hand-

EUs måIsæining.

lingsplån om oprcttelsen af

gæves, bl.a. på grund åf

Betydningen åf Eltrå's cen
trate eeografi ske placering
n1etlem det nordiske vandkmftdominercde elsystem
Nordel og det koniinentale
UcTo-svstem blev under-

uklarhed omkring selska-

streget

bemes kapitalforhold.

halvdel var præget af vådår mens den ånden halvdel
huftigt udviklede sig til
rørår I førsie L.lvår v^r.lPr
derfor stor ekspoft af vandkråft fra Noden til konii
nentei. mens strømmen Iøb
den modsåtte vej i åndet
halvår Der var altsA hele
årei rift om transitkapacitet
gennem Jylland, og det gåv
eksbaordinært storc flaskehalsindtæeter til Eltm.

E1tra.

Der har siden start€n værei
gjort flere folsøg på at fusionere 150 kv-selskåbeme
med Eltra, men hidtil for-

Fl.skehalslndtæder
Ettm har i de senere år anvendt betydetige rcssourcer
på at skabe gode fysiske
mmmer for elmarkedei.
Skagenakf orbindelsen mellem Jylland og Norge blev i
2001 åbnet for markedet,

efter ai en række langsigtede aftå]er om fysiske udvekslinger var blevet erstattet med fnansielle alialer
Nodjyllandsledningen mellem Aalbory (Nordjyllånds
værket) og Århus (Itise),
der vil fierne en stor del af
de problener, som skyldes
manglende netkapaciiet
(flåskehals) i Jytland. er nu
under €tabledne. Det kan
også nævnes, at en aftale
mellem Eltra og E.ON i for
bindelse med Elsams overtagelse aI den iyske de1 åf
Enstedværket hår fjernet de
sjdste kontrakUige rcselvationer på kapaciiet over
den dansk-tyske erænse.

Jylånd og r']a1 er dermed
det førsie og hidtil eneste
eumpæiske sysiemomlåde,
der gennem aktiv indsats
har frikøbt a]le sine forbindelser til nabolandene for

EU-Kommissionen låsislår
i en forcrdning, at transitindtægter bør bruges til at
styrke infrastrukturcn med
henblik på åt mindske flaskehalsenes betydning. De
årlige fl åskehalsindtægter
skal ses i sammenhæng med
allercde af holdte udgif ter
der lor Eltra's vedkommende bl.a. er ån]æg af jævnstrøhsf orbindelser iiI
Norye og Svedge, bygning
af Nordjyltandsledningen

i

2002. Arets 1ørsre

øtet trånsig€p..ltet
I den første nordiske systemudviklinesplan, som
udkom i folårci 2002, beskdves et stort behov for

elimpo{ ti1 Norye og Svege selv i år med normal
nedbør Det konstatercs. at
der samlet set ikke er overfølselskapaciiet nok til udveksling af eneryi mellem
Noden og kontinentet. I

p]ånen gennemgås forskelIige muligheder for at styrke samarbejdsnettet. Et
fjerde jævnstrønskabel
mel]em JyIIand og Sydnorge udpeges som et åf de
mesi åttråkiive projekter
En arbejdsgmppe nedsat af
norske Siatnett og Eltra, vi]
i slutningen aI fodret 2003
frcm]ægge et beslutningsgrundlag for en eventuel
pol 4 på Skagenakforbindelsen. Projektet skal
givet fald både kmne
&åge til at afhjætpe noNke
energiprcblemer og skabe
bedre mutighed€r lor åi
håndterc den vestdanske

i
bi

vindkraft.
Ettm er pårat ti] at yde en

åkiiv indsats for yderligerc
at silrke muligheden lor
eludveksling mellem Norden og kontinentet - natur-

ligvis

under

miske hensyl.

meliee økonoElta vil såle-

i forårct 2003 mødes
med E.ON Netz for at drøfte
des

mulighedeme for at etrekti
visere udvekslingen over den
dansk-tyske grænse.

Netvæm og udbySBlnS
En forøge1se af kapaciteien
til henholdsvis Nolge og
Tyskland vil skærpe kmvene til dei jysk-fynske højspændingsnet. Med gennemf ørelse af System2 1,
som omlæeger pdncippeme
lor overvågning, kontrct og

rcgulering af dei vestdanske

elsystem i overens

stemmelse med den ekstre
me decentmle udbygning åf

produktionsapparatet bIF
ver det mullgt at gå 'tætterc iil stregen' i den dagllee
håndte ne af d ften.
Heftil kommer at der er
ved åt bllve etablcret 'netvæm på de mest vitale for-

bindelser. Med disse tiliag
v det ved særlig omhu

ten mellem Vejen og Endrup
(Esbjers), os at byege enten

kunne Io$var€s st prcsse

en ny hovedforbindelse
mellem Endnp og Idom-

noget større efrekt gennem
det eksister€nde system.
(Ved'netvæm fo$tås et
ieknisk system, der automatisk reguterer f-eks.
udvekslinger med udlandet,
hvis der opstår sysiemmæssige problemer Sådanne
indgreb kan værc til meget
stor gene for nabolandene.
Etable ng af netvæm kræver gensidige aftåler m€d

Eor at silrke højspændingsnettet og skatre mere
imnsitkapacitet i svstemet,
håber Eltm, at flere års forhandlinger med SønderjylIsnds Amt om ai øge kapaciteten på f orbindetsen
mellem Kassø (erænsen) oe

lund (Holstebro) eller

øge

kåpåciteten på f orbindelsen
mellem Vejen og Tjele.

5ystemkr6v tll de
de<enkale
Den store tilgang af distrF
bueret miljøvenlig produk-

tion på små anlæg, og en
tilsvårcnde rcduktion af
produktionen på de stor€
cenhåIe kmf tvameværker,
har generelt gjort det vestdanske elsysiem mere sårbal1. På tidspunkter sker
det, at elsystemet iilføres

over,l.500 MW fm vindmøller og bunden kmftvarmeproduktioni selv om systemet måske kun hår brug
for en brøkdel deraf.

Vejen snart kan alsluttes

Hetil kommer
planer oh at øge kapacitepositi!'t.

Dei er nødvendigt, at den
miljøvenlige elprcduktion

bidrager tii opgaver med at
sikre elsystemeis balanceog leveringskvåIiiet. Der
skal ffndes frem til en teknisk og økonomisk ordning,
som gør det muligt og
åttraktivt lor de decentmle

prcduktionsanlæg at påtage
sig deme opgave i konl<urcnce med de cenimle,
kommercielle kmf tværker

NeGamnanbrud
Det var dog hverken vindkmft. transit eller andre
systemmæssige f orhold, der
vår skyld i den første større

ddftsfo$tyrretse i over

12

år
På grund af to af hinanden
uaf hængige f ejludkoblinger
blev en tlediedel åf Eltm s
område svarende til ca. en

million mennesker mørkIagt 28. december, kL 06:45.
Det varcde tle timer før der
åtter var spænding frcmme
ved alle 150 kv-stationer,

og det tog Jderligerc €t par
timer inden alle hjem havde

snitsprisen over døgnet på
ca. 40 ørelkwh. I begyn-

Behov Ior Iorbedrlnger
I den turbulente prissituå-

stmm. Sammenbruddet.
som skete en iorholdsvis

detsen åf januar 2003 blev

tion indrettede udvekslin-

mild og stille ]ørdag mor-

godi 80 øre^Wh.
De noNke vandmagasiner

een, er blevet nøje eennemgået og analyserct. På

der sai ny

p

srekord med

havde ved udgangen af

$undlåe af analyseme er

2002 kun 10 pct. fyldning
mod normalt ca. 60 Pct.

murikationsmæssige procedurer btevet ændret. Det
sæIder ikke mindst for information til otrentligheden
i den første time aI system-

Norske Statneti anmodede
de øvrige nordiske sysiemoperatørcr om at sik-re mak-

en række tekniske og kom-

M€deicr af Nord Pool Spot
vestdanmark. der blev en
del af det nordiske elmår
ked f. iuli 1999, har placerct sig suverænt på spotbørsens fø$ieplads, når d€t
gælder markedsandel. Mer€
end halvdelen af den strøm
der lev€r€s til de vestdanske
forbrugerc, håndles på
spotbøNen. Det er både
bemærkelsesværdigl og tilfrcdstillende, at de vesidanske markedsai<tører viser en
så posltiv holdning over for
En veltungerende spotbørs
er en forudsætning for ei

elnarked. Det hår då også

fla starten været et ønske
for Elt.a at komme tæt på
spotbørsens dagligdag og

udvikting. Et medeje$kab
var dog problematisk, så
Iæng€ spotmarkedet var
inteercret med Nod Pools
finansielle aktiviteter I
begyndelsen af 2002 blev
Nod Pool Spoi imidlertid

udskilt som setvstændigt
selskab, og demed kune
Eltra gå ind som ejer sammen med de

ørige nordiske

svstemacvarlige transmissionsselskaber og

Nod Pool

ASA. Eltra overtog 10 pct.
af aktierne for ca. 29 mio.
kr Markedschef Peter Jør-

simal overf ørselskapacitet
iil Norge. I midten af januar 2003 øgede Eltra tmnsitkapaciteten med 200 Mw
eft€t åi det var lykkedes at
frcmskynde arbeidet med
iørste delstrækning åf
Nordjyllandsledningen

imidlertid utillredsstiilende,
at det dansk-tyske auk
tionssystem ikke sikrcde
optimal udn,'tielse åI græn-

(mellem Rander og Madaeer) med fen-seks user.

sekapåciteten h€Ie tiden.
Der er behov for en bedrc
håndte ng af grænsekapa-

t{ordisk s.måibelde
EltIå lægg$ vægt på det
nodiske samårbejde, som
har skabt et fæ1les elnar-

citeten. Elira vil bla. undersøge mulighedeme for at

ked, som på mange måder
er det mest veltungerend€ i
verden, og samtidig er det
eneste. der omfatter flere
Tanker om at lå etableret et

enkelt systemansvarligt selskab lor hete det nordiske
elmarked må betegnes som
utopi. Det vil værc I stdd
med de ehkelte landes ønsker om selv åt kunne kontlollere sit eget elsystem.
Men der synes at værc poli-

tisk eniehed om, at Nodel
efterhånden skal få d€t nordiske marked til at fungerc
som om, der kE er 6t sYstemansvaligi setskab.
Der er endnu nogle kantet
der skal høvles af, før man

når

så

vidt. I 2002 lykledes

det ai nå

til

enighed om

føste led i en transitbetaling- Svedg€ fjemede den
ensidige told på elhandel
med Dånmark. Udvikling af

gensen er udpeget som

.n harkedsnodel. som vil

Eltrå

eørc det

s medlem af setska-

gen over den dansk-tyske
grænse sig i 80 pct. åf tiden
i overensstemelse med
p ssignaleme. Det vil i
praksis sige, at så længe der
va. ledig kåpacitet mod
Nolee og Sve ge, var den
vestdanske områdepris
næsien Iig med den nodiske systempris. Når kablerne var fyldt op nærmede
d€n vestdanske pris sig det
låvere tyske niveau. Dei er

komercielt

attraktivt at bygge ny produktionskapaciiet og ind-

overlade administrationen
ai kapaciteten til et samarbejde mellem Nod Poot og
den tyske EIbøN EEx i

Leipzig.
ø5t-vest udlignirg.n
Under henvisning til d€t
generclt lavere pdsniveau

for markedsel i Vestdanmårk i iøråIsperioden har
Elkraf i System opf ordrei
til, at øst-vest-udligningen
for merudgifteme til vind-

kraft skal rciuder€s.
øst-vest-udlieningen er
indføfi. fo! at sikre at alle
danskere kommer ti] at
bcl.å]. deres f orholdsmæssi
ge del åf miljøudgiften
sådan som loven siger Det
er Xltra

s

klare opfåttelse,

åt ordningen tuneerer efter
hensigten. xfter ønske fra
Elkraft System har de to
systemansvarlige selskaber
såt et hurtigl udredningsarbeide i eans tit belysning af

M.rfted 2ooI
Atle elforbrugerc ffk
1. jånuar 2003 mulighed for
at væ1ge levemndør af

Pil.rekord på brrsen
Efter et par år med generclt
lave nodiske systemp ser

sats mod anvendelse af

fdt

ulovlig målkedsmagt, var
an&e spørgsmåI, som blev

skete der en mårkant ænddng i efiedrct 2002. I flere

behandlet på nordisk plan.

markedsel. Der er tale om
dei sidste sk dt i den
åbningsproces, som for de
stø$te elkunde. startede i

viDtermåneder 1å gennem-

De to systemansvadige sel-

- Elkmft System og
Eltm - gennemføfte i efterskaber

årei en landsdækkende og
meget synlig kampagne om
Markedsåbnineer i andre

lande er tidligere komet
dårligt fm stsrt på grund af
månglende viden blandi

Brut€rko ercn(e
For Eltra er det åf vital
betydning, at bmgeme er
tilfredse med sysiemansvarcts håndtering af det vestdanske elsystem. Eltra gennemføte dedor i september
2002 sin IøNte bNgerkonference, som har til formåI
åt opsamle aktøremes
meninger og ideer omlring
den forisatte udvikling af
det vestdaNke og nordiske
elmarked. KonferBncen vd

sædeles udb,4terig og ffk
et meget tilfrcdsstillende
forløb- Det er hensigten at
gøre konferencen tit en
årlig tfl bagevendende begi-
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Videnressourcer

mange inteme drøftelser
analyser og ændrineer
Fokus blev især rettet mod

dækk€nde rcsister for vindmøller. Dette hqr medføft.
at Eltra har certificerct sit
arbejde med mollernes
ståmdata ved hjæ1p af
ISO9001:2000 standarden.
Certifi cedneen er samtidig

"kundebetjening" og'kom-

udvidet

munikaiion om ieangvæ-

kvalitetsstydng af

Fokus på kundebetjeninS
Eltla gennemfør1e i efte.året 2001 en brugerundersøge1se, som gåv anledning

til

til

Humankapital

også at omlatte
af rce-

2001

2002

233

243

149

r57

a4

8l

230

237

\49

t56
8t

ningen med markedsaktøKommunikationen er siden
blevet væsen igt stlaket
ved oprcttelsen ai Transmissionsudvalget og Netudvalget samt etabtedneen
af Netudvalgets egen hjemmeside. Desuden kan næv

Arle procedurer vedrdende
certiff cering af af regning
var taget i brug ved udløbei
af 2002. Eltra er indstillet
til cefiiffkat primo marts

Antdl

åBæ

(omregnet

ri llldtid)

8l

2003.

nes Brugerkonferrencen

(føftte gane i september

l0llere medarbeidere

2002) oe Netkonf erencen
(første gang i februar 2003)
som nye led i kommDikationen mellem EItm og bru-

Eltrå

En intem arbejdsguppe
har haft til opgave ai udarbejde handlinesplåner tor
forbeddng af kundebetjeningen. Det gælder ikke
mindst den rnunduige kundebetjening ved telef oniske
henvendelser

tit

sagsbe-

En anden arbejdsgruppe
har sat Eltla's skrifUige

kommunikaiion (breve,
notater, mail og web) uder
lup. Arbejdet hm udmøntet
slg i en ny sprcgpolitik, som
er ved at blive indarbejdet.
I den forbindelse blev gennemføri r-2 dages kuNer
for såesbehandlerc og
Den har bl.a. omfatiet indførcIse af ny splogporitik

lor skdfilig kommunikation
(brcve, notaier og hiemmeside). Også den

mudtlige

kDdebetjening blev strammet op ved hjælp af ku$er
i bedre telefonbeijening.

certificering
Xnereistlaelsen har pålagt
de sysiemansvarlige selskaber åt opbvege et lands-

s medarbejde$tab

steg med 10 til243 ansatte
2002. Dette skyldtes bud-

getterede udvidelser i

i

pri-

mært administråtlon/økonomi, marked og drift. Otte
åf dem (s)"v akådemikel€ og
en tekniker) er ansat i faste
stillingex De to øv ge er

ca. en trcdjedel al medarbejdeme har værcl ansat i
hindre end fem år hos
E]tra. En ånden tredjedel
har over 20 å$ anciennitet.

Der f olrstår genemtionsskifte på flere poster Det
har skabt øget lokus på
videndeling og har betydet,
at medarbejderudviklingssåmialer har Iået en særlig
høj prlodtering.
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Opgørelsesmetoden for 2001 og 2002 er ændret i forhold iil
tidligere. I modsætnine iil før medreaes nu også etever
Iærlinge, vikarer samt medarbejdere i fleks- og skånejob.
Dette gøl€s, idet opgørcIsen bøI tage udgangspunkt i
EltE s ATP grundlag. Ænddngen for det samlede antat
ansatte for 2001 er derfo. 10 medarbejdere højerc end rap-

porterct i rcgnskab 2001.
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Lovgivning
Lovændringer og bekendtgørelser
Lo! 316 af 22. mai 2002 blev der
gende ændringer i Etloven:
Med

trådte i kraft 2 uger lør rcgnskabsårets afslutning. I
denne å$beretning, der dækker hele 2002, har EItrå derfor valgl at ben,'tte ordet "prioriterct' prcdul<tion i den
betvdnine, som odet havde i hovedparlen af 2002.

bla. gennemført føI-

- Sysiemansvårct får mulighed for at stoppe decenimle
værke! når det er nødvendigt af hens).n til folsyninessikkerheden. Systemansvarct får samtidig mulighed for
at holde anlægsejeme skadesløse for de memmkostnin-

ger der opstår som følge aI stoppet.
- Den politiske Kraftværksaftale" fta 1999 forudsatte, at
Eltra skulle betale Elsah 480 mio. kr om året i ffre åx
mens opkrævningen af beløbet hos forbrugeme skule
strækkes over mindst 10 år Energiiils}1lei underkendte
denne forudsætning og krævede, at beløbei skulle udgifts{ørcs i takt med betaiingen. Med ændringen af
Elloven blev det imidletid fasisai, at opkrævningen skal
ske over I0 år hos forbrugerne.
- I loven er der indføjet en besiemmelse om, at staten skal
overtage ældre vindmøller der ikke kan klar€ sig med de
gældende tilskudsregler Det forudsættes, at systemansvarene er villige ti1 at oveltage denne foryIigtelse. Dei
er i loven fastsåt, at systemansvaret kan få dækkei sine
udgifter over Pso-tadffen.

- Det er også blevei lovfæstet, at systemansvarene har det
overcdnede ansvar for euorcyningens beredskåb.

Lov r09r åf r7. dec€mber 2002 indlørte følgende æn&in-

Sla bek€ndtgøElser
I årets Iøb er der udsiedi sla bekendtgør€Iser til Etloven,
heraf har 2 beiydning for Eltra.
- I maj kom den ]ænge veniede 'Bekendtgørclse om systemansvarlig virksomhed'. Bekendtgørelsen fastsætter
bl.a. rcgler for anvendelse af tmnsmissionsnettet, systemansvar€ts ansvar for udarbejdelse af reeler for
udn,'ttelsen aI det kollektive fo$rningsnet samt forpiigtelser i forbindelse med fo$kning og udvikling i miliøvenlig elproduktions-teknoloeier Bekendtgørelsen fasiLeeger endvidere den systemånsvårliges ånsvar lor en
sanmenhængende og helhedsodenteret planlægning af
elsystemet, under hensyn iil miljø-, mårkeds- og kapaciietsforhold samt fors).ningssikkerhed. Indholdet var som
Iorventet og havde den virkning, at Eneqitilsynet kunne
godkende sysiemånsvarcts tarlffer lor årcne 2000. 2001
og 2002.

- Bekendtgørctsen om beredskabslåge for brændsel blev
ændrei, så systemansvaret med virkning fm 2003 har
pligt til at plån]ægge og oveftåge kraftværkemes
brændselslagre samt tit ai underrette Eneryist)'re1sen,
hvis tagrene skønn€s at værc utilstrække]ige. Det indebærcr, at systemansvarct kun skal betale tit brændselberedskabslågrc under særlige omstændigheder Eltra har
de or opsagt en aftale. som foryligtede Elsam til at opretholde et lage{ svarende til 30.000 TJ.

gerl

- Den politiske åftå1e fra juni måned om åfprioritering af
visse vindmøIler og nedsæitelse af tilskuddene til vind
møller blev lovfæstet. De gæIdende rceler udløb ved
udganeen af årei, så der skulle lales nogei nyi føI 1.
januar 2003. Loven kom så sent, at dens tidstuister ikke
kunne overholdes. Eltra var defior nødt til at lave overgangsbestemmelser Loven lastsætter at ikke-altagepligtige møl1er selv skål afsætte dercs produktion på markedei. De får et p stil]æg på 10 ørclkwh, men markedspris
og p stillæg må tilsammen højst være 36 øre/&wl. Ikkeaftagepligtige møIler skal selv stå for balancedngen af
energien. Soh kompensåtion herfor modtåger de en fast
ydelse på 2,3

Afgørelser i Energitilsynet og
Energiklagenævnet
Egenproducenl lik ret til nettoatregninS
En egenproducent har klaget over, at Energi Fyn Nei
afviste et ønske om nettoafregning af elproduktion med
virkning fm 1. oktober 2000. Afslaget var be$undet med
henvisning til Elim's almindelige betingelser for levemn-

delkwh.

I en ny påragraf blev der indført rcgter om udstedetse åf
op ndelsesgarantier for eleki citet. Det er hensigten, at
systemansvårene skåI have en aktiv rolle i denne proces,
selvom det ikk€ dn€kte frcmgår åf lovteksten.
- Den hidtidige betegnelse pdodteret ' produktion blev
erstattet med "altagepligtig prsduktion. Ænddngen

Energitilsynet afgjorde på sit møde 25. november 2002, at
det var urimeligi, at Elta håvde åfvist egenprcducentens
anmodning om netioafi.egning. Energitils)net mente, at
egenproducenten havde en begllrndet formodning om ai
blive omfattet aI de nye afregningsregler for miliøvenlie
elekt citet lm den 1. oktober 2000.
xlta har indledt forhandlineer med egenpmducenten med
henbtik på, at eodtgøre dei tab den pågæIdende har lidt.

':;i,'oe

Kompensation til aftalepårterne (NorSesaftalen)
Energitilsynet godkendte på sit møde 25. november 2002,
at Eltra s kompensationsbetålineer på 21? mio. kr. ti1 aftaleparteme vedmrcnde ophævelse af enerettighedeme på
Skagerraklorbindelsen er nød\ endrgp omkosrningpr
Energitilsynet godkendte ligeledes, ai aftålen om åt Eltm i
en pedode skal kompensere Elsam Ior mistede flaskehalsindtægler i tørå$situationer, også er nødvendige

Godk€ndelse af Eltrå's priser tor systeEBnsvaret 2O(x)-2002
Xn€rgitilslmet godkendte på mødet 26. august 2002 Eltra's
prisfastsættelse for årene 2000-2002. Godkendelsen skete
med følgende forbehold:

- Energitilsynet kunne ilke på det foreliggende gr.rDdtag
foretage en endelig \'.urdedng af, om de enkelte tårifrer
opfylder Euo$yningslovens bestemmelser Den nuværcnde tidsditrercntienng kan imidlertid fortsætte indtil
€t støn€ udredringsarbejde omkring hele tårifstrukturen
-

ligger ktar i 2003.
xnergitilsFet ønsker at Eltra splitter nettadffen

op

Eltra overtåter udligningsb€tåling
Energitils).net godkendte på mødet den 19- marls 2002, at
EIim oveftåger udligningsbetalingeme vedr. nettilslutning
af mitjøvenlig anlæg med iilbagevirkende kraft fra r.

januar 2000. Ene€itilsynets afgørelse indebar, åt Eltra fm
1. januar 2002 hff aftoldt netselskabemes omkosininger
t disse nettilslutninger via Pso-tådtren. Tidlieere havde
ELFOR udlignet netselskåb€mes omkosininger meltem
netselskabeme. Afgørc]sen indebar videre, at EItm skulle
efterreg}1ere ELFORS udligning for 2000 og 2001, idet
Energitilslnet fandt, at den havde været i strid med
Elloven. De eåv anledEing til nogle rclåtivt små omfordelineer mellem netselskabeme.

i to

dele. En dei der vedrører transmissionsnettet, og en der
vedmrer systemydelse. Kravet er senere uaisat til 2004.
- XItm s omkostninger ved at titslutte haitnøleme på
Homs Rev til neitei skål opk!æves over 20 år
- Energitilsynet er i færd med åt udvikle metoder tit
benchmarking af syst€månsvar og det overordrede

hansmissionsnet.

- Godkendelsen gives med forbehold for Ene€itils).nets

efte

råde. N€tselskabet skal i stedet alrcgne elter de almindelige p sber€gninesmodellea der er udarbejdet for decentrale værker i Eltrå s omåde. Energiiilslnets algørelse var
begrundet i, at d€r ikke forelå dokumentation for at netselskabet og kralivanneanlæggene havde indgået særlige
alraler. der ber€ltigFde tjl den høj. årregningspris
Netselskabet har ånket afgørclsen til Energiklaeenævnet.

ølgende godkendelse af indregningen aI omkost

nineer veall. Noqesaltalen.
Afregning al €l produc.ret på biogås- o8 biom.ssefyrede
krartvarmeånlæg
Energltilsynet har på sit møde 26. august 2002 bestemt, at
et netselskab (Eneryigruppen Jylland) ikl<e må afr€gne
biogas- og biomassefrede kraltvameanlæg med 90 pct. af
sålgspisen til almindelige stutkunder i netselskabets om-

velserende såBer

Eltm er ved udeangen åf 2002 palt i €t par verserende
sager hos Energitilsynet. Der er klagei over Eltra's netta f
for 2002 (nettåb og indfødningstarif), tidsditrercniie ngen
i tariffen for p oriteret prcduktion og indtægtsmmen
for Eltra s tmnsmisslonsbevitling. I forbindels€ med underkendelsen af Eltra s PSO-tårif i 2001 kører der endvidere en såg om, hvowidt de underkendte poster kan modrcgnes i de frcmtidige taritrer via over-/undedækningen
eller om de skal eftensgulercs kontant bagud i tid.
Et ud€stående meltem Eltm og Elsam omk ng pladsleje
på platformen v€d Homs Bev er også indbmgt for
Eneryitilsynet.
Eltra er desuden paft i en sae hos Eneryiklaeenælnet vedrcrende aftegningspnsen for decentrale biogas- og biomassefraede an1æg.

Somorbejdsorgoner
bruSerracet

Transmissionsudva get

Brueelrådei skal sikre en tøbende dialog meuem Eltra's
besilaelse og elsystemets aktører Brugerrådet har rct til
at blive hørt i væsenuige, generelle spørgsmål vedmrcn-

Udvåtget skaber rammerne for dei samarbejde, der er
nødvendigt for, at transmissionsselskåbeme og Eltra
kan løse deres opgave i overensstemmelse med loven. I
udvalget drøftes bla. Eltra s årlige anlæSsplan.

I

de markedsadgang og kan kræve at få sine staNpunkter
f remsendt

til Eltra's

Eltlå's bestyrelse

bestyrelse.

ha i over€nsstemmelse med Elta's

vedtægter nedsåt Brugenådet elter indstilling fta en
række brancheoryanisationer
Medlemmer (ultimo

2OO2)

?rofessor JøIeen Gmnnesård Christensen,

Århus Unive$itet (fonmnd)
DirektøI Hans Clristian Sorcnsen,
Danmarks Vindmøl1ef orcning
Dtektør Asbjøm Bjen€,
Danmarks Vindmøllef orening
Adm. dirrktø Michael Mikkelsen,
Dansk Elhandel
Ansvarlig redaktør Klaus Fdmodt,
Dansk Elhandel
Adm. direktør Chr. Pedercen,
Dansk Industd
Energichef Niels O. cråm,
Dansk Industri

Din:ktør xdk Nørregaad Hansen,
Foreningen Danske Kraftvarmevælker

D

ftsleder Mogens Uirskog
Danske Fjerdvarmeværkers Forcning
Adm. dil€ktff Xbbe Seligmann,

ELI'OR

Direktd Hans Duus Jøryensen,
ELIOR
Lektor Finn Lunde Nielsen,
EIssm

Dircktør Erik rolke.sen.
EIsam
ChefembedsdlrlæCe Niels-Ole Bjerregaard,
Eorbrugeraådet

Medl€mmer (ultimo 2oo2)

Kim Nielsen. NV Net
Børee Terkelsen, Midtjyske Net
PouI E. Thomsen, vestiyske Net
Sørcn T. Nielsen, F).nsNet
Niels x. Uhlemann, Sydøstjyske Net
Jacob Bath, Syd Net
Paul-Frededk Bach, E]tra (fomand)

Carl Hilee! Eltra
Carsten Jensen, Eltra
Jens Christian Hyeebjelg, Eltra, (sekretær)

Netudvalget
Udvalgei er teknisk forum for samårbejdet mellem
omddets netselskåbe! regionale tansmissionsselskaber
og E1ta, sådan som det er forudsat i Lov om elforsynine. ELEOR udpeger fem medlemer fra de jyskjynske netsetskaber de r:gionate transmissionsselskaber
udpeger to og Eltm tre. I udvalgets møder deltager
desuden en repræsentant for ELIORS sekretariat.
Medlemmer (ultimo

2OO2)

Jacob Andreasen, Sydvest Energi Net
Jacob Rath, Syd Net
Jån E. Ande$en EnergiMidt Net
Jens Høgsberg, MES Net

Jøm Gmuballe, Midtjyske Net
Leif JuuI Jøryensen, HEF Net
Niets Edk Knudsen, Energi Fyn Nei
Robeft Olsen, ELFOR

Paul-Frcdedk Bach, Eltra (fomånd)

Im

Carsten Jensen, Eltra

Ws-installatm Per Stom Mortensen.

Gitte Agercbæk, xltlå (sekr€tær)

Rut Jø€ensen,
Forbrugerrådet, formånd for aamilieudvalget
Håndværksrådet

Eneryipolitisk hedarbejder Hemik Lilja,
HåndværksIådet
Projektl€der Steen Schriti,
Landbrugsrådet
Chefl.onsulent Jens Astrup Madsen,
Landbrugsrådet
Økonom Martin Windelin,
Arbejderbevægelsens ErhvensrÅd (ekstem deltager)

Carl Hi]ge! Eltra

Ledelsens beretning
Systemansvår

Eltra

s

tariffer var uændre-

de gennem hete 2002-

Imidlertid satte bl.a. den
eksimodinærc udvikling
på elmarkedet j slutningen
af årct sit præg på rcsultatet i systemansvaret.
Udviklingen på elmarkedet
var så1edes medvirkende til.
at den samlede overilækning i systemånsvåret i
Iøbet af årei steg fm 76 mio.
kr tll 516 mio. kr. svarende

til

en ovedækning

i 2002

Den sånnede overdeekning
var 437 mio. kr højere end

budgeiterct. Afvigersen
skyldtes særligt udviklingen på elmarkedet samt
laverc omkostninger til

prioriterct produktion i et
relati\''t varmt og vindfåttigt

år Markedsudviklingen
betød, at indteegterne f.a
auktionen over kåpaciteten
på $ænsen til Tyskland
sami håndteringen af flåskehalse via Nord PooI blev

væsenttigt høiere end ventet. Højere spotpdser j det
sidste håIvår betød desuden, at betåIinger til pdstillæg til kraf tværkseiede
VE-anlæg blev lavere end
budgetterct.

Dei folaentes. åt den samlede ovedækning afvikles i
2003, således at der er
balance i systemansvarets
tarilregnskaber ved årets

ningen vejen-Endrup, som
blev såt i ddft i slutDingen
af 2001.

udeang. Afviklingen af
ovedækningen er indregnet
i systemansvarets ta ffer
for 2003. Ta ffeme viser et
fald såmmenligret med

Overskuddet i systemånsvar
og hansmission på 103,6
mio kr efter skåt foreslås
anvendt til konsolidering.

Fin.niieringsfodrold
I marts hjemtog xltra et

Ove6kudsdlsporering

Eftr. sleS til "AA"

2002.

Xltrå 6lr løftet sin rating til
"AA for lanelristet gæId

Tlanimlssion
Transmissionen fik i 2002 et

ved dei årlige møde

ordinært overskud før skat
på 148 mio. kr. OveNkuddet
indeholder f onentning åf
indskudskapitalen på 7 pct.
(0,5 mio. kr.), som overføres
iil den fri egenkapitåL

med det iniemationale krc-

For imnsmissionen er det
realiserede overskud 11
mio. kr. højere end budgetterct. Det skyldes en række
mindre ændringe! hvoral
den væsenUigste

et åt in-

dir€kte produktionsomkostninger nu indtæCtsføres i
højere glad end iidligel€.
Ior hansmissionen er der i

forhold til sidste å$ ordinære rcsultat tale om en

stigning i overskuddet på
39 mio. k. Det skyldes
hovedsaeeligt mindre ff nansiedngsomkosininger samt
me ndtægter fra forentningen af 100 kV stæk-

i

2002

ditvurderingstuma Stån-

Kreditvurde ngen €r et vigiigt element i EIlm's lånefinansiering til blandt andet
de igangværende og kommende ånlæesarbejder
Som begrundelse for bedommelsen pegede Standad & Poor's på systemets

stabilitet og Eltra

s emer

andre virksomheder er gået

til

at styre de betydelige, forventede investeringer både

vafi abelt f olaentei 10-årig1

lån på

150 mio. USD

fra

Den Europæiske Investe
ngsbank (EIB), til prciektffnansiering af blåndt andet

Nordjyllandsledningen, ud
Iandsf orbindelser m.m.
LåneGmmen ved EIB var

opdndeliet på

190 mio.
EUR. Det er aftalt med EIB.
at den resi€rende lamme

I løbet af 2002 har Eltra
gjolt nittigt brug al det
svenske CommerciåI Paper
Proenm (CP). Eltra har i
2002 udstedt CP-er: lor i
alt 3.2 mia. SEK med eh

gennemsnitlig stykstønelse
på 100 mio. SEK og en
løbetid på 3-4 uger. Uiiimo
2002 håvde Eltra udestående CP-ere på i alt 150 mio.

operationelt og finansielt.
Den forbedrede råiing har

Ved udgangen af 2002 var

kun håft en marginal €treki

der udnyttet 1,t? mia. kr. åf
den samlede godkendte
lanef ristede lånemmme på

på Eltra's i loNejen lave
fi nansieringsomkostninger

Mer den

ha

en positiv

etrekt over for potentlelle

investorel der i de senesie
par år hår været vant til. at
kreditvurderineeme f or

2,4 miå. kr
Der var ikl<e trukket på den
koft ft istede låneramme f or
kåssekreditter og ba.kup
laciliteter (700 mio. kr.).

Underdækning i systemansvarets tariffer
(Beløb

i

1.000 kr.)

PSO

Net-

ot

t

.lt

samlet onderdakrint
samlet underdækning ultimo 2000

465.6t2

-235.162

34,421

26a.a7l

Uiderdækning 2001
Samlet underdæknina ultimo 2ool

878t9

28r 026

24.219
62.640

444.626

317.794

Underdæknig 2002
Sånlet underdækning ultimo 2oo2

-294.721

79.O12

5 t

6.ta8

75,754

224 5AA

r66094

444 227

-291,600

-303.454

-515,941

Regnskab 2oo2 fordelt på bevillingsområder

syst€mansvar

(Beløb i 1.000 kr)
5a g af priorneret produktion

4 743.292

I

af

nel 08 synemtjeiester
lrderdæti i8

lkke lakureret

eliat

r.586 497

0

317.922

0

317.922

6.365,179

9.224
I 814

,.955

4t.r83

t2 069

r3 903

6,176,241

361.946

6.420.265

4612.125

0

4672125

561.946

1.748_140

33.r20

o
1217702

Resuh.t af

p

mær drift

ndtæ8ter af kap ta ande e
Finans eLle ornkosh i8er
ordinæd rcsultat tø skåt

t6

317.922
1

e le an æ8sak

444 227

6_365.179

Beialig for 400 kV og !d aidslorb nde sed
Andre eksteme ornkonn iSer

ver

292

I 586 497
.444227

1,704.t

Afsk viin€ei af materle le 08 mmate.

4 753

465.617

ArbeJde udlørr for egen €gnin8

omkonnnger vedrøeide tøb al

Eltra

465 6t7

l.dræ8rer vedrørerde PSO
5a

lE6Dision

204 442
59.!r35

49.r56

r08.591

85.855

)12.795

16,121

166,475

r98.650
20a.r97

0
0
15670

3006

3

4 183

4.183

65i

006

)4.771

61.441

148.292

M4.944

Skat a{ ordinæn resultal

t95

45.t t5

45,31I

Ordinært esultat efter skar

456

103,177

t03,631

Fo6la8

li

resuLtardCponeing:

9898r
NetloopskivninS efter de. rndre værd s melode
oveGkud ved sdeord.ede aktNiteter

det

inlede

resu tat tor EtG.

2 )09
2.511
r03.633

Sædige rlsiko-omiådei

for Elt1.

Støne var€ordrer kræver
ofte forudbetaling. I sådån-

Flnansielle risici

n€ tilfælde

Med en omsætning på 6,4
mia. kr. såmi en balance på
4.8 mia. kr €r der et stort
cash-flow gennem EIin.
Den daglige håndtedng af
dette cash-flow er sikei via

Eltrå leverandøren, og der
kræves bankgåranti for det
lorudbetalte beløb.

fuldmagler m.v godkendi åf
xitrå's bestlTelse.
optagelse af lån, krcditier
og fi nansielle instrumenter
er ud over særlise fuldmagtsregler godkendt i en
ff nansieringsstraiegi,

der

behandles af besilaelsen en
gang om året.

Elim's finansieringsstmtegi
€I fo6ig1ig.
1)modpa(er skal som
udgangspunkt have en

AAC)-ratins,
2) ff nånsielle inshumenter
må kun ånvendes til

afdeekning,
3) mindst 50 pct. af låne-

pofteføljen skal være
vdiabelt Iorrentet,
4) minimum 80 pct. af

Eltra's valutakursrisiko
skal værc afdækket

i

kreditvuderer

Nordalr sekratåilåt
hos Eltia
Ettm's adm. direktør Georg

portedng

til bestrelsen.

Ultimo 2002 var hele låneporteføIjen swappet til danske krcner m€d en vådghed
på 0,35. Derudover vår der
en udækket valuta siko på
12 mio. EUR på levemndørkonhåktex xltra lorctager
ikke p ssikdng på eneryihåndlea
ForretninSsmæssige risici

Som systemoperatør har

Eltla dsiko for tab. nltra
kræver derfor bankgamnti
af balanc€ånsvarlige aktø-

rer. Garantien skål svare til
en måneds rdestående med
xltra - dog mindst io mit-

lioner kr. Eltra har irdtil nu
ikke haft tab på debitorcr
Som tEnsmissionsselskab

betåles som hovedregel
først ved levering, og der

tilbageholdes nomalt et
be]øb indtit endelig godken-

bygge kabler iit Englånd
(1.200 MW), ti1 Holtand
(600 Mw) og til JyIIand
(600 Mw). Projektemes

StlabrD er præsident for
Nordel - det formalisercde
sanarbejde nellem de nordiske systemansvarlige se1skaber i pedoden 20022004. Nord€Is sekretariatsopgaver er i den fo$in-

delse blevet overflyitet til
Eltla. Sekrctariatet tilieite-

tægger styrclsens møde!

udarbejder beretnineer
npporter og vedligehotder

Nodels hjemmeside.
Sekretadåtei står for kontåkt med Nodels eksteme
relaiioner: Nordels Markedsf omm, nodiske regula-

toret UCIE og ETSO.
Eltra

1ægger stor vægt på
samarbejdet inden for
Nordel. n1tla har bt.a. ydet

en stor indsats

omlring

udviklingen al det intema5) der skal ske løbende rap-

åf eI mellem Norden og
Tyskland i de kommende
år. Behovets omfang blev
ti1 dels afstøret i vinteren
2002-2003. Det anslås. at
det bliver nødvendigt at
f omge ovedørselskapaci
teten med mindst 4.000
MW. Fra norsk side arbejdes der med planer om åt

tionale certiffceringssystem
RECS for "gløn e1". Til
håndtering åf certiff kateme
er der på nodisk plan
skabi et fælles IT-system,
RECSCMO, som Itålien og
øst g også har sluttet sig

tiL

.

fremtid ventes afgjort

i

2003.

.

Eltra's medarbejderc var
også i centrale rclter ved
tilrettelæegelse og gennemførclse af det etrektudbygningsseminar, som
Nodisk Råd og Nordet i
f:ellesskåb gennemforte i
OsIo

i oktober 2002. Ettra

Tema-rapportar
Systemansvarct skal i åreis
Iøb aflevere en række plåner tit Eneryist)'relsen.

Miljøbenlis elproduktion,
Forckning os ud.Dikting
omkring Ded.barend.e energi,

Anlæ$pldnen (om nefidbygning m.m.) oe sgste,iplanen. I2002 skulle der
yderligere afleveres tre
1) Bercdskabsforhold,

ordMl.ndslednftrgen
red Nordjyllåndslednrnsen (400 kV Arhus-

som føBt nu skal til at
indføre den nye teknik.

Arbeldet

Det er bLå. sket gennem

Aålbory) føIger planen.

en ETSO arbeidseruppe,

Elter næsten 11 åIs forhandlinger med m)adighedeme blev projektet godkendt i foråret 2001 Elirå
eik stmks I gang med detailplojektering, udbud og lici-

en nøgleposition ved ud
fomningen af den første

noldiske systemudviklingsplan, som Nodel
udsendte i maj 2002.
Planen visea at der bliver
stort behov for udveksling

P

serne tå væseni

ligt lavele end ved tilsvarcnde projekter andre steder i veden. De meget iave
pdser til trcds koster kabteme alligevel

frc

eange så

læggelsen af 400 kv-ledningen mellem Endmp og
Vejen i 2000-2001. 13 af

2) Eorcyningssikkerhed,
3) Låverc elpriser.

s planlæCgere indtoC

gaven.

Bålstad i november

udveksling mellem de sy-

. Ettn

Som led i projektet skal der
ov€I tre sirækninger på tilsamm€n 14 km anvendes
jordkabter. Eem kåbellevemndørcr blev prækvalificerct til at give tilbud på op-

meget som en lufttedning.

omloing elektmnisk data-

hvor Eltrå har håft for-

bæk Kåtbjed var lodsejerne hverken tilfredse med
prcjektet etler den tilbudte
erstatning. Det vår såled€s
nødvendigt at gennemføre
19 ekspropriationer. På de
øwige delstr.ekninger lykkedes det at indgå frivlllige
aftaler med flerE end 90 pct.

ydede også en væsen ig
indsåts ved tihettelæggelsen af den nordiske
konfercnce om markedsmagt, der blev holdt i

De nordiske elfådnger

stemansvarlige selskaber
er i øvrigt blevet vide1\:bragt til resten af Europa,

holdes fæIlesmøder med
berørte todsejerc. På den
f ørste delstræknine (Hom-

På

l.ndsretteN bold

Der blev gennenrføft 14
eksprcpriåtioner ved ån

sageme blev forelagt Tak-

sationskommissionen. Eltra
åccepterede kommissionens
åfgørelse, mens seks lodsejerc valgte at gå videre til

Låndsrctten. Af 39 vold
gifissager btev ott€ udvåIgt
som prøvesåger

i Taksa

iionskommissionen. Også
disse sager har lodsejerne
anket til Landsrctten. De
rcsterende 31 voldgilissager
vil lørst biive behandlet.
når sageme i Landsretten er

Nclsåm|nenbrud
Lørdag den 28. december
kL 06:45 blev det overodnede vestdanske højspæn

dingsnei udsat for rctæfejl,
som i løbet af syv sekunder

hørklagde Vest- og Nordjylland. Eltra har gennemanalyserct stadieme i den

onrlåttende kaskadeudkob-

Den.å. 110 km lange for
bindelse er delt op i ti delstrækninger Forud lor starten på hver detstrækning

line på Iedningern€ mellem
Syd- og Nordiylland. Matedalet er samlet i en Eorori
r@pporf, som blev behåndlet

åf Eltra s bestyrcIse 4.

februår 2003. Hele råpporten kån læses på Eltra s
hiemmeside (ww'w.ettm.dk).

..t

M.rked 200I
Den 1. januar 2003 blev dei
danske elmarked åbnet for
alle elforbrugerc. Eltra s
markedsafdeling havde
gennem et par år vdet en
sior indsats i stlaeguppe
oe projektgrupper for at

-l ':'k;-<:-:'.

udvikle markedsdesignet.
Det er besluiiet. at de rciningslinjer for elhåndel i
detåilmarkedet, som er do-

kmenteret gennem projeki
Elmarked 2003. har så høj

kvalitet. ai de umiddelbart
kan anmeldes

til Energitil-

synet som folskdf tsamling

omkring elmarkedet.
Eltra

s besiyrelse tråf i forår€t beslutning om, at
strøhrettemnlægget på
Konti-Skan-f orbindelsens
Pol 1 mellem Vester Hassing oS Gøteborg skal rcnoveres oe opdateres. Anlægget, som vil forøge forbindelsens kåpacitet med ca.
100 MW ventes taget i brug

i 2005.
Regeringens beslutning om
at udskyde planeme om
bygning af håvmølepark
led Læsø, såmtidig m€d at
en elektrisk Storcbælisf or
bindelse er taget ud åf

Eltra s investeringsplanet
på ko(ere sigi mind-

r&
J

I tu
*

hd

sket XltIå

s

ffnansieringsbe-

hov SiorebæItslorblndelsen
indgår dog fortsat som en

Sokabel trækhes i labd

planlægainesf orudsætning.

Efter regnskabsårets afslutning
ESenk.pitåls.gen
Besrcbei fd egenkapital er
for tiden under heftig debåt
i elsektoren. I det foryangne
år har der i det jysk-Iynske
ohråde været iværksat et
støre udrcdnlngsarbejde,
for at få opgjort den lrie
kapital i området ud lm
genanskaffelsesp n.ipperne. Udredningsarbeidet

udmøntede sig i en mpport,

af elselskaber skat modrcgi ståtens generelle tilskud tit de pågæIdende

nes

xnergitilsynet i decembex
Principper og vædier er
endnu ikke godkendte. I
af diskussio
neme omkring anvendelse
og dtsponering af den ftie
kapital, blev der den 20.
f orlængelse

februar 2003 fremsat et lovforslag med henbllk på
regulerlng af omddet. Det
foreslås, at en del af den
fortjeneste kommuner oe
åmier evt. opnår ved et så19

Lovf orsiåget indeholder tiltige bestemmelse! som skå1
sikre, at eI- og vånnepriser
ikke siieer ved eventuel

virksomhedsovedragelse.

Forskning og udvikling over en bred front
Elf o$yningsloven f astlægger en række område! hvor
de systemansvarlige virksomheder skal sikre. at
nødvendige f o$knings- og
udviklingsåktiviteter udf øres. Desuden ftP.lfø'er den
ændrede produkiionsstruktur et siort behov for udvikling af nye systemer iil

anlæggets miljømæssise

effektiv tråsmission og
distribution af elekldci

Omkostningeme her1i1

tet'. Det er en brcdt formulerct opeave, som ikke

dækkes som hovedregel af
ansøgeren, men for de-

oveNågning, kommunikå-

monstrationsanlæg kan
ministeren bestemme. at
omkostningeme skal fordeles på alle elforbrugerc.
I så fald skal den systemansvarlige virksomhed

iion og stlaing.

indsende ansøgning om

De lovbestemte akiiviieter
omf atter f ølgende områder:

unde$øgelseme til
Eneryistlaelsen og f orestå
en fåglig oe økonomisk

Miljøvenlig elproduktion
- Der er en mangeårig tmdition bag denne udviklingsindsåts, og den regnleres detaljeret i Elforsy-

ningsloven og i Bekendt
gørclsen om systemansvar
Det er hensigten ai skabe
den nødvendige teknotogiske bag$und for virketigeøretsen af de langsigtede måI i Danmarks
eneryipolitik. De økonomiske råmme! fastlægges

af økonomi og erhveNsminisieren. De udgør for
tiden 100 mio. kr om året.
hvoraf de 59 mio. kr disponeres af Eltra. Der fastIægges hved år emner

for

udviklinssårbeidet. Da
Ettrå's eeen ekspefiise på
produktionsområdet er
begrænset, udbydes opgaveme Ul ihtcrPssPrede

virksomheder Ei udvalgl
panel af eksperter hjæIper

Eltrs med at evaluere forslag og resuliåter EIim
præsentercr resultateme
en årlig rapport.
ItliliøvirkninBer af elproduktionsanlæg på havet
- økonomi og erhveNsmL
nisteren kan gør€ ti[ådelse til opførelse af

elproduktionsanlæg på
havet betinget af, ai der
foretages en vude ng af

i

Elanvendelse

uddybes andrc steder i
toven el]er bekendtgørelsen om systemansvar

Eltra gennemlører desuden
ei omfattende udviklinesarbeide for at
sikre, åt systemet kan
funeere optimalt og sikkelt med en stor andel af

distribu€rei produl<tion.
Aktiviteteme er samlet
inden for Sysiem2l-prcjektet.

Der er i udlandei stor inter-

lor distribueret produktion. Der forctigger en
række siudier men kun få
pråktiske erladnger. EU
esse

har bevilget 30 mio. EUR til
et kllmgeproi ekt om distri
buerct ploduktion. Eltra
har bidraeet aktivt til et af
disse projekiex I USA har
DOE (Depatment of
Energr') bevilget ei lienende
beløb ti] samme formå].

Eltm vi] løIge disse aktiviteter for at kunne &åge
nytte af r€sultaterne.

- Netvirksomhedeme skal
iværksætte lorckning og
udvikling hed henblik på
etrektiv energianvendelse.
omkostningeme dækkes
åf alle elfo$ruger€ og opkr:eves vest for Stor€bælt
åf Eltra.
ltliljøvenlig 08 effektiv transmission o8 distibution af
elektricitet
- xlforcyningsloven på]ægge. de systemansvarlige

virksomheder

at

sik1r. ai

der udføres sådanne

System2l
Elha er i gang med at udå$ejde nye principper for
oe metoder ti1 stydng af det
vestdanske elsystem. Pmcessen tåger udgangspunkt

i. ai merc end halvdeten af
onrådets elforbrue nu

forsknings- og udviklingsaktivitete!, som er

dækkes med pmduktionen

nødvendige for en fremti-

og mange hundrede decen-

dig miljøvenlig og enerei-

imle kraltvarmeværker.

fra flerc tusinde vindmølter

Prcdukiionen, som alene

retter sig elter vind og vejr
sami forbrueemes behov
for fjemvarme, aflevercs på

tet, end det tidligere vår tilfældet. Den medfører dsiko
for flerc situaiioner med

foringet forsyningskvalitet.
Arbejdet sker inden for
prcjektet System2l i et
samarbejde menem medarbejdere hos de regionale og
Iokå]e netselskaber (via
Netudvalget), eksteme konsulenter og medarbejdere

frå åI]e Elim's sektionel
Det er i ø\aigt karaktedstisk, at udviklingen af den

tradtioneli har ligget uden

nye sty ngsstrategi nok så
meget er ei spørgsmåI om
ændring af grundlæggende

f or

holdninger, som lrcmskaI-

distributionsnettet.

sor

systemansvarets overvågnings- og styringsmulieheder. Dei har forrineet
xltra s muligheder for at
Ieve op til forpligtelsen om
ai opretholde områdets ettekniske kvalitet og balance.
Genel€It er transmissions-

Principper og metoder skal
dække følgende funktions- Decentrale kmftvåIme-

neiteis "stivh€d" blevet
rcduceret. Det har medfør't.

værker skal kunne drives

at spændingsf oNtlarelser
breder sig længere ud i net-

markedets signal€r og
efter systemets behov

i overcnsstemmelse med

bed

- Lokalt ansvar for styring
aI reaktiv etrekt i de loka-

- Mulighed for siart frå

- Bedre måIinger med henblik på bedrc udnyitelse
aI tmnsEissionssystemei.
- T k tiske sitrationer skål

- Et kontrolhierarki i to lag

nger, Systemanalyse!
og ddftsplanlægning,
Kontrolstmktur (rcseårch
os desrqn). Decenhåle

dødt net udeh støtte fra

hav vil kun kunne
opryIdes i et tæt samårbeide mellem xltla og de lokaDisse

prcduktion eller forbrug

knn.e horrkobles selekProiektet er fodelt på en
rækle moduler: Kdtiske
driftsopgaver, Tekniske for-

- Nye piocedmer for retabledng efter d ftsforstyr-

'

kraf ivameværker kortlæenine af esenskaber Især
udviklins af nv koni:!lstruktur hår vrst srg Dere
komphcerel end foNentet.
Der er indsamlet omfattende, aktuel udenlandsk viden
på området. men designfasen er en del fo$inket.

Det fortsåtte arbejde målrcttes inden for nve prcjektmoduler: ophævelse al
af tagepligt f or decentråt
loaf tvame, Fæ]1es grundlag for målinger, Mvar-odning og Kontrclstruktur,
udvikling og iværksættelse

Øget pres på PSO-F&U
Regeringen skar i 2002 ned
på tilskudsrammeme for
folskning og udvikling på

har visi, åt der er opnået
beiydetige resultater.
Udledningen af svovldioxid
f rå storc kraf tv?erksanlæe

energiomådet. Dei medf ør
te et stærkt øget pres på de

er reduceret med 98 p.t. i
perioden. Men samiidig er
der sket en stigning i miljøbelastningen f m decentråle
kaftvarmeværker som
ikke er omfåttet åf samme
miljøreguleringer som de
storc ån]æg. Denne stigring
er dog ikke så stor som

systemansvarlige selskabers
lovbestemte foBkningsproglam for udnyttelse åf mil-

jøvenlig elproduktionsteknologier (PSO-F&Upro$åm). Til dette lomål
har der i nogen tid været
ålsat I00 mio. kr om årct
heraf 59 mio. kr i Vest-

fiygtet, viser resultatet af

Eltra
har gennemført omkdng de
faktiske emissioner fra den
decentrale kaftvarmeprcen unde$øgetse, som

I 2002 blev beløbsrammen
for første gang udn)'ttei

PSO-F&U-pmgmmnex
Med Bekendtgørclsen om
systemansvar er der fastlagt
detalierede retningslinjer

for hlordan PSO-I&U
prceramer skal håndieres

Modellering) på Danmarks
Tekniske Højskole er der
udvikret en modet, som kan

des at pdser pmdukiioner
oe udvekslinger bercgnes
på timebåsis. Ved markedsmågt forsiås, at en elter

flerc pmducenter bevidsi
kan påvirke markedspdsen
med sine bud for at øge sin
profit.
Modellen, der forcIigger i
en prototwe, er under afprc\'nine med henblik på at

Bedre veirm€ldinSer

konsiatercde vindf orhold.
I hver time er det nu muligl
f or driftspersonalet at
opgørc behovet for rceute-

- De høje spoipriser, der har

rlng og samenholde dette
med mulighedeme for at

- Udvalgte situatione! hvor

i

samarbejde med SMHI
(Sve ges Meteoroloeiske og

lrcmskatre reguledng.
Modellen har bl.a. vist. at

HydrcIogiske Institut) undeNøgl, om det er muligl at
forbedre prognoseme ved at
gørc modellen mere detaljeret. Prcjektet, der er åfsluttei, vtste ingen væsentlige

det vit være muligt åt løse
næsten aIIe iærkelige

balanceudfodringer

i

Jylland og på F).n, hvis de
decentrale kråfivalhevær-

ker inddrages i rcguler-

Mindre lorurerint

Arbejdet med at udvikle ei
nyt prognosekoncept f or
vindhaft, der indgår i et

MARS mod markedsmaSt
Eltra har udviklet en mar

vurdering af 10 års rcguledne af miljøpåvirkninger

Ph.d-prciekt, som Eltrå
fnånsieret s).nes mere

keds-simutennes-modet,
der kan indkredse og af-

n

Markedsmodellen MARS
(MARket Simulation) er
udviklei med fokus på det
nordiske elmarked oe
tsklånd. Modellen simule
rcr markedsforholdene kronologisk på timebåsis, såle-

Udvikling af bedre vejrprcgnoser er af vital teknisk og økonomisk betydning for driften af elsysteI Iøbet af 2002 har Eltra

I

Model for r€gulerinS

I såma$ejde med IMM
(Infommtik og Matehatisk

slørc orfangei af bmgen af

simuler€ behov for op- og
nedleguleringer åf etsyste
met som føIge af forskeUen
mellem proposer og de

fuldt ud. Den skærpede
opmærksomhed om PSOF&U-midleme gør det nødvendigt at stamme udvæIgelsen og pdodte ne af de
områder. der skal støttes.
Sammen med xlhaft
System og Eneryist)ætsen
er Eltrå de or i gang med
at udarbejde stråtegiplaner
for hvilke områder der skal
pdodteres i de kommende

lovende. I projektet er det
vist. ai der ved ai anvende
et 'ensemble', dvs. bercgne
mange piognoser med forsk€Ilige modelle! øjenslnlig
kan opnås væsen ige forbeddnger af progrosen,
samtidig med at der kan
sættes tar på prognosens

prægei det nordiske eImarked i vinteren 20022003.

markedsmagl lomodes at
have spillet en væsentlig

I
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Eltra's påvirkning af miljøet
Xltra har i år valgt at sætte
lokus på trc væsenUige miljøpåvtkninger ved tansport af el:
1) Nettåb

2) Visue] påvirkning

fta

elanlæg
3) MagnetIe]ter.

Nettab

EItm er Danmarks absolut
største elf orbruger Sidste
år drejede det sie om 391
cwh, som blev forbrugt til
at dække nettab, som udgør
cå. 2 pct. al den transpode
rcde eneryi. Eltra søger at
begrænse tabene ved at anvende så hoje spændinger
som murigl i transmissionsnettet, og ved at dimensio-

nerc komponenteme i net-

tet ud fm en økonomisk
af vejnine

af nettabene.

EltIå indrcgner nettabene i
Mitjøvarcdeklåraiionen af
e]. Når de fodeles på den
gennemsniuige pirduk
tionsprofiI i Vesidanmark,
svarer de til en udledning
af 200.000 ton CO,. 35 ton
svovldioxid, 400 ton kvæ]-

visu€l påvirkning Ira

Som 1ed i aftalen om byg-

elanlæg

nins af Nodivllandsledningen (Arhus-Aalbore)
skal EItm anvende jodkabler ved passage af Gudenå€n og Madager Fjord samt
ved indføringen i Aatbory.
På strækningen syd om

Luftledninger og transformerstationer tll eltmnsmission er markanie anlæC,
som er svære ai skjute.
Eltra forsøger at indpasse
oe sIørc dem i låndskåbet
ved ai udnytte højdeforskelle i te$ænet og beplantning. Men uslnlige
ved bygning af nye anlæg
ydes erstatning ti1 berørte

todsejer x$tatningen er en
modydelse Ior de gener, som
lodsejerne får af antægget,

herunder de visuelte belastninger. Forhandlingeme om
erståining sker ud fta en
opdateret aftale, som Landboorganisationerne i flerc år
har haft med elforsyningen.
Aftalen blev i 2002 opsagt
åf Landboorganisåtioneme.
Der har siden været for
håndlei om en ny aftale,
men processen er gåei i stå,
indtil der er trutret afeørelse i en række prcvesager
som lodsejerc sammen ned

Landboorganisaiioneme
har lndbmgl for Landsret-

RoId Skov {HaverstevBramslev) vi] der blive an-

vendt en ny 400 kv-mastetype, sor er udviklet på
baggrund af en designkonkunence. Masteiwen koster cå. 20 pct. mere åt

fremsiille end de hidtil an
vendte "Donaumaster". På
samme sirækning vil 150
kv-ledningen blive fremført
i jordkabler.
Eltra vil i forbindelse med

prcjektet desuden gennem-

er tilfældPt Forskeh. hår
ikke kumei påvise, åt fe1ierne kan værc årsåg iil
andre alvorlige sygdomme.

I

2001 gennemgik og vudercde IARC (Intemational
Agency for Research on
Cåncer) den hidtidige
f orskning om magnetf elter
og kræft. På

båggMd af

statistiske bef olkningsundersøgelser klåssincerede

IARC magretfelter som

"muligvis ål§ag til kræfi".
Andre typer af fo$kning
trækker dog I modsat rctning.
I februar 2002 præciserede

fiHO, at

IARCS

vudeling

ikke giver båggMd for at
ånbef ale speciflkke f orcig-

føre en lang række netsanennger i den sydtige del af
Aalbory, ca. 60 pct. af det
samlede ån]æCsbudgei på
1.050 mio. kr er afledt af
hensynet til det visuelle

tighedsprincippei Eørsi i
sluiningen a{ 2003 venier
wxo at blive fædig med
sin samlede vudedns åf

miljo.

Den danske Sundhedsstyrclse sagde i 1993, at der
lkke var glund til åt ændrc
på eksistercnde ledninger,
men anbefålede en forsig-

Mågnetlettel

Alle strømf ørende appara-

te! anlæg

og ledninger er

omgilet åf elektrlske og

tighedssimtegi, når der

mågn€tiske felter Eeltemes
stlake åftager med afstanden, uanset om anlæggene
er placerei i luften eller er

bygges nye vekselstrøms-

De seneste 25 år har viden-

skabsfolk over store dele af
verden foNket i- om elektriske og magnetiske felter
udeør en sudhedsdsiko.
En stor del al lorskningen
har konc€ntrerei sig om
kræft, m€n også andrc sygdomme er undelsøgt.
Status Im de mange åIs

kræftforskning er. at forskeme ikke kan konkluderc. at der er en såmmenhæng mellem felter og
hæfi, men at de heller ikke
vil udelukke. at det måske

ledninger.
Den anbef alede f o$igtighedsstråtegi er ikke kun
henvendt til elselskabeme.
men oeså iil amter og kommuner, der udstykker grunde eller bygeer ved luf ed-

Eltra følger lorsigtighedsstrategien. Samtidig

til-

stræber EItm åt reducere
magretf elteme ved udf olmning af anlægeene. Når en
lufiledning har flerc systemer vælger Eltra en udfol)ming, så det tilstræbes,
at magnetfelieme fra led-

ningeme oph?ever hinan-
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Frit elvalg for alle forbrugere
Elmarkedet blev åbnet
for samuiee elforbrugerc
1. januår 2003. Åbningen
giver alle slutforbrueel€
(ca. 3 minioner) mullghed
for frit ar vælge lelerandør
åf markeds-e] . Abnrnsen
var et logisk sluttrin på den
eradvise dånske markedsåbning, som startede med
de 6-? støftie forbrugere 1.

iektet E\ma*ed 2003 al ert
stlaeeruppe under ledelse
åf de systemansvårlige
virksomheder og med deltagelse af r€præsentanter for
netvirksomhedeme, Enereisilaelsen og Eneryitilslnets
Markedsdesigaet tåger {or
de mindste kunders ved-

april1998.

kommende udgangspunkt
d€n norsk/svenske skabe-

Råmmeme for den endelige
åbning btev designet i prc-

lonaftegdngs-mode1.
Modellen er tilpasset de

Fra vådår tll
Vandreservoirerne ved de

nordiske kraftværk€r var

fyldie i årets første måneder Den nordiske svsiempds stabiliserede sig omkling 15 ørclkwh, og der
var massiv eksport fra de
nordiske lande til Tyskland.
I første kvartal var der
samtidi4 betydende traBport af "erøn shøm" ftå
I intånd/Svedge til Holtand,
hvor der var særlig gunstiee
af rcgningsregler f or vedvårende eneryi. Midt på sommercn ændredes billedet i
takt med, åt regnen udeblev

i Skandinavien. Strømmen
gik nu mod nord under indtryk af, at de svenske og
no$ke vandlaaf tmagasiner
var nået ned på et kritisk
Markedeis akiører kappedes om ai udnytte nettets
tramitkapacitet- Det €r
mårkedeis id€, at det er aktør€mes ef terspørgse], der

sætter p s€n for at kornme
gennem nettets flaskehalse.
Flaskehals-styringen på
Nord Poor gav E]tra en ind-

i

særlige danske f orhold,

ikke mindst f orbrugernes

pligl til at altage en vis del
miljøvenlig elproduktion.
Xt væsentligt led i mårkedsdesignet er at håndiedngen af leverandørskif t
sker elektonisk via inter
nettet, hurtigt, uburcaukratisk og gratis for forbrueer-

Pdektet omfåitede

effektanalyse har senerc
vist. at folks kendskab til
åbningen af elmarkedet
sieE

frå 36 pct. (før kam-

pågnen) iil 86 pct. (efter
kampågnen). Alerede fm

1.

januar 2003 valgte 5t.000
f orbrugerc

svarcnde

nye leverandører
ca. 1/3 af elfor-

til

bruget.

også en

omlattende og meget slnlig
informationskampagne. En

ørår

tægi på 206 mio. kr. Dertil
kom 186 mio. kr. fra de
daglige og månedlige auktioner over grænsekapacitet
mellem Danmark oC Tyskland. Indtæsteme skat
samme.notdes med xltlå s
store investednger i netud
bygaing for at begrænse de
eksistercnde flåskehalse i
dei nåtionale højspæn-

dingsnet og udlandsforbin-

I NoIde], ETSO

og EU er

der en stigende erkendelse
aI, at det ikke kan være gtlg1, at aktøreme i et område alene skal bære de om-

kostninger som shildes
andr€ aktøre$ brug af net
tet. Den 1. januar 2002 ind-

gik de nodiske systemansvarlige traNmissionsselskaber aftåle om kompensaiion for nettab ved transit.
Der arbejdes på at få den

nordiske aftale udvidet til
også åt omlatte kompensaiion for tmnsitafledte lnvesteringer i foråret 2003.
I den kontinentale del af

ETSO blev der l- marts
2002 indførl en foreløbig,

ret pdmitiv model for transiikompensation. Deme
odning ventes forlænget
indtil 1. juni 2004, når den
fomentlig afløses åf en ny
EU-f orodning. Denne f or-

odning bliver baseret på
den enighed, som EUs ener-

giministre i novehber 2002
nåede frcm ii1 om en række
spørgsmå1 vedrcrende

grænseoverskridende elhandel, herunder tansit.

Indtil

da håndtel€s eludvekslinger me11em det nor-

diske aftale-omåde og
ETso-området på grundlag
af aftaler, som EIIE har
indgåei med tyske x.ON
Netz. EItm har fået til
opgave at administrcre
disse aftåIer på veene al de
nodiske systemånsvarlige
trånsmissionsselskabex
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Markedsmagt - udnyttelse eller misbrug
Nodel har i efteråret. sammen med rcpræsenianter
f or m}1ldighederne, gen-

nemføft en række projekier
og en konferen€e om markedsmagt på det nordiske
elmarked. Markedsmagt

foreligger når en enkelt
aktør kan påvirke markedsprisen væsentligt gemem
sine bud - eller mangel på
samme. Det er ikke nødvendievis ulovligi, men der er
behov

for

at konkurence-

myndighedeme udårbejder
klåre beskdvelser af. hvornår der forcligger misbrug
al markedsmagi. Uanset
hvad der skel er det en
foruobende opeave for de
systemansvårlige transmissionsvirksomheder at ti1passe og udvikle mårkedsdesignet, så at risikoen for
misbrue af en dominerende
mårkedsposition mindskes.

eff ektivitet. råtionalisednger oe 1åv€re elpiser Ideelt

skal priseme stige i de
timer. behovet for prcduktionskapacitet er siøBt.
Pe odevise prisspidser er
dedor en helt nåturlie oe
nødvendie del af et velfungel€nde mårked. Meningen
er åt forbrugene skal reågere på priseme og om

muligi flytte deres forbrug
til timer med lavere forbrug
(lavere priser). Hidtit har
det imidlertid været van-

skeligt at få forbrugeme til
at rcagerc på prissignaleme.

Tøråls-situationen
2002/2003 synes at have
en lorand ng. Meget
tyder såIedes på, at den
lange pe ode med høje sy-

gjot

stempdser fik noNke forbrugere iilåt skærc 10 pct.
af forbruget.

Reåktion på prissiSnål€r

Nordel og Nordisk ministerråd arbejder i fellesskab

Elmårkedet skal frcmme

om at forbedre den nordiske

markedsmodel Temaer i
udredninesarbejdet er
. Udvikling al midle! der
fremmer p selastisk
elforbrug, dvs. at lorbrugeme rcagerer hensigismæssigt på prissignaler

.

.
.

Harmoniserine åf de
nationaie overganesløsninger for håndtedng af
situationer med knaphed
på prcduktionskapacitet.
Harmonise ng af landenes lovgivning omkdng
f ors\,ainessikkerhed.
Udvikling af nye ffnansi
elle instMenter. som kan
fremskatre ny pmduktionskapåcitet i elsvste-

0

ørelkwh, at mængden

overstiger den samlede
indenlandske ef tespørgsel
og eksportmulighedeme.
Dette sker. når der i lavlast
pedoder er høj produkiion
fta vindEøIler. og kmftvarmeværkeme samtidig er
udsai for maksimal vamebelåsining fr å fjemvarmekundeme. Dei er ikke

mindsi væksten i priodteret
produktion, der er skyld i
Eltra har i december 2002
aftalt med Nod Pool, at
spotbørsen i sådanne situa

tioner gennemf ører "af kortning af salgsbud". Det betyder at aile salgsbud på 0

Nordel vil udårbejde en
foreløbig siqtus for arbejdet

øre reduceres ligeligt, således at de tilsammen ikke

ved åIsskiftet 2003/2004.

overctiger efterspøryslen

Priser på 0 ørvkutlh
I Vestdanmark forckommer
det i enkelte timer. åt der
på Nod PooI Spot er ud
budt så meget strøm til

Hoved- og nøgletal for det vestdanske elsystem 2002
Udvekslinger med udlandet (nettoekspori) i Glrvh

Produklionsapparåt ultimo åiet
Centra e

anlæa

{Fytrsvæ(er bbr'3 og bLor 7 iudsrupvæÅer b o[

qbok4

Nodiy :ndaærier

bol

I

t998

3 196 MW

r

1999

2000

2001

2002

4.477,2 212a,7 299,3 2.186,9

skædælvælld bol3,
3)

2.618,6

Esbre,gvæder b or 3 oe Einedvæner b ok
Bemins!æ er lse MW)

n[

.

HehLnSvæ et 8 k ved åBkiftet 2oo1/2aa3
fra at være Sasrret ti 8as o8 fl strrei
. Nordlyl andsværket b ok 2 (29s MW) er møL
pose, men sættes atter i drilt u t mo lebruar 2001
.skælbækvæ er bLok I (100
st& i resetoe.
^,lW)
Decenta e anlæ8 nk Randers

Udvalgte markedsdata
omddep

lån. Feb. MaL ApL [,,laj
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(De 1.547 [lW er nk].40 MW biokedel
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3)

160IVW på Horns

sv5tEl\t
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DK VEST
SYSTEN]

Nord Pools omsætning som .ndel i prc.ent

AfBanS og tilgang 2002

æg
vidmøler
Al8an8 vndmøler
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460 rr4w
88 rr.4w
269 l/w

Tlgang decentrale an
TLlS.ng

AI8an8 Nordlyl aidsværket bLok

]ur,
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1.547 MW
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I
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32
51 67 5a
Ju. Aug Sep. Ok Nov Dec.
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47
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53
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26 36

49

(1.lanud 2002)

Decentral udviklinS i

49

Mw

1998 1999 2000 2001
Oec-l$ 1432 1-457 1.504 1.561
Vnd l.ll5
1.385 1.848 1.932

2002
1.57a

2.3\5

[,lar Apr
30
42 27
Sep. Ok. Nov Dec.
52 7t
75 74

År

Regulefthft i cwh
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Systefiet

forbrugere
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44
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t99a 1999 2000 2001
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sum

6
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72 76 46
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6.723,2
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Forbruget inkl, nettab i Gtl,fi

l99a

1999

2000

-77

2001

2002
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20.458,0
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2OO2
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4.921 CWh
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Året, som gik
Eltrå anvendte for første
gang 'nødplanen" mod eloverløb. Elsam blev påtagt

ai stoppe ikke-prioriierede
vindmølleparker med en
samlet etrekt på 115 MlV.
28. februot

q

&

Et par hundrcde repræsenianier for alie dånske net-

-1

selskaber samledes på Hotel

I

Comwell i Kolding for at
blive ori€nteret om status
lor arbejdet med indførelse
af Marked 2003.

Sve

ge ophævede sin må1rettede og ensidige særtold
på eludveksting med
Darmark. Samme dag indføfte ETSO en midlertidige

transittadf, og Xlta s
$æns€tarif mod Tyskland

lotbindeke ned Eltra's representantskabsmød.e den 25- dpril kom der lem nse med.lemmer i bestlrelsen. Den bestdr hercfter af (fra benstre): Helsa Moos (MF), Martin CLerup,
Kresten Philipen, Hans Schiøtt (fotmdnd), Tage,thomsen (nestJormand.), Ped.er Kolbs
Pedersen, Niels E. Rasmussen, Jens-Oxe SinonseL ag Leo Mikkelsen- Yderst til højre
o.d.m- d.irektør Georg Stgrbro, Eltra.
I

skåber såmledes på

20. morts
150 rcpræseniånter for
markedsaktører og netsel-

Den hollandske flydekran "Asiån
Hercules" satte den 16. aplil Eltra's
1.200 ton lunge off-shore-plat{om
på plads 20 meter oler havoveda-

!
t

n

tiniiy.

Frededcia. for ai drøfte
udviklingen i det vestdanske og nordiske etmarked.

7.

noj

Vedens hidtil tykkeste søkabel (20 cm i diåmeter),
som runrm€r trc 150 kV

ledere, btev udlagt mellem
Eltm's transf ormerplatf om
på Homs Rev oS Hvidbjerg

Strand.

27. oktobet

Efter

En computedejl var skyld i,

12 åIs fomrbejde blev

at ekspoten til Norge og
Svedge (1.200 Mw) auto-

det fø$ie spadestik taget
på Nodjylandsledningen.
Prcjektet er opdett i 10
afsnit. Det første metlem
Hombæk ved Randers og
Katbjerg ved Måriager

maiisk gik i nul kl. 02:00
(ved overyang

tii vinieftid).

28. novembet

160 deltog i Eltra s rcpræsentantskabshøde på Munkebjerg Hotel. vej]e.

25- septembet
100 rcpræseniånter for
xltra's eje$elskaber, mar-

kedsåktører og eneryim)a1dighedeme deltog i Eltrå's
f ørste brugerkonlerence,
som blev hotdi på Hindsgavl konf erencecenter i

Kl. 06:45 blev ca.l mio.
menresker i Vest- og Nodjyltand ramt af systemsammenbrud. te timer

Middeuart.

senerc var der åtter spæn-

ding i hele det overodnede
9. okobet
Nordei og

Nodisk mini

stenåd holdt seminar i Oslo
om den viderc udvikling af
det nordisk elmarked.

Resultatet af alstemninsen den 20. øpril blandt 66 lod:ejerc on oberflddebehandlins al d.esignnøsten, der skal

bruges mellem Brams\eD os HaDersLeD, Di"ete en klør sejr til
salDanisenng. Afkitektens oprindeLige folsLag om at anDend.e en

13.

rusten oøetf,o.d.e

bLeD

iuni

I forbindelse med Nordels
s adm.

direktør ceorg

Stlrbro, som formand.
LID ramte ned i Eltm's
400/150 kv-transformer på
Nordjyllandsværket. Imens
transf omercn reparercdes
blev kapåciteten på KontiSkan-forbindelsen ti1
Sverige halveret i et pår

r dås

5. september

PoI 1 på Skagerrakforbindelsen mellem Jylland og
Sydnorye blev beskadiget
på 220 meten dybde øjens).nlig af en tmwt-skovl.
Den store dybde og ustabilt

vejr vånskelissjode reparationsarbejdet. FøNt den
19.

du

rN

.læLL,b'

rlrl

lrlt

II

IT
rtI
ITI

r

hovehber kunne kåblet

Elkraft System
trådte ind som medejere aI

Diste! Bendt Bendtsen (K)
frennagde på et møde i

Nord PooI Spot sammen
med de ørige nodlske systemanvarlige transmissionsselskåber De to dan-

Købenlavn, arangeret af

ske systemansvarlige se1-

Ellors)'ningsloven.

og

tu

åt 5lte@tiv dl dit

atter tages i brug.

Økonomi- og erhvensmi-

Eitla

r

skåber overtoe hver 10 pct.
aI aktieme for 28,5 mio. kr.

å$mode på Rømø valgtes

Eltra

II

demed. opsi.Det.

fagbevægelsen og Dansk
Industri, et debatoplæe
omk-ring ænddng af

Den landsd@kkende, massixe inlormationskampasne om
ma*edsåbningen den 1. januar 2003 bleb sat i gang den
7. oktober Kampagnen, som Dekte megen opsigt, slutteale
sønd.ag den 17. nobember

Økonomi : Transmissionen
Tiansmissionsåktiviteteme
er underlagt indtæglsram-

Ud over Skageuak-af talen

mea som fastsættes og udmetdes al Eneryitils}1lei.

Indtægtsmmmen aneiver
de maksimale indtægter
som Eltra kd opkræve til
drilt og vedlieeholdelse af
400 kv-nettet samt ud-

landslorbindelseme. af skiminger på anlægsaktiveme samt fiiansiedngsud-

gifter ved nye investeinger
Indtægtsrammelare udmeldes

for en 4-ång

pe

søgte Eltra også om tiltadelse ti1 qt ændre indtægtsrammen 2001 som følge åf,

at visse F&U omkostninge!
er fl,ttet til systemansvaret,
jf. Elovens §28, samt at
åfskriminger på lysledere
er flr.ttet ftå svstemansvarct Ul fånsmissioncn

Nettoændringen, som udgjorde en udvidelse af indtægtsråmmen på 4 mio. k.,
blev godkendt åf Eneryitilsynet ved brev af 12. febru-

meldt og foreløbigt godkendt åI Eneryitll$Det ved
brev af 20. februar 2003.I
bercgningen åf råmmen for
2002 er der iåget høide for
ovennævnte underkendelse
af rammen for 2001.
Endvidere er indregn€t en
mindre udvidelse som fø]ge
åI nettilslutningen af Homs

Nettilslutning al havmøller
Nettilslutnineen af ha\/hølleme på Homs Rev var klar

til drift

ode.

Rammeme for den lørst€
pedode, som løber lra 1.
jånuar 2000 tit 31. december 2003, er fastsat på bag-

grund aI omkostningeme
til transmission i 1999.

Årets indtæStsramme

Eltra's f oreløbige indteegtsramme for 2002 er på 318
mio. kr. Rammen blev ud-

den 27. juni 2002.

Anlægget. som Eltla btev
påIagt at bygge som en
otrenilie for?ligtelse, er
finansieret af svstemansvårets Pso-tådf, men ejes og

alrives af tlånsmissionen.

Dei betyder, at ånskaffelsesværdien (337 mio. kx)
ikke indregnes i indtæetsrammeme. Elira kån de or
heller ikke opkræve ? pct.
forentning som på andrc
netaktive. De årlige omkostninger på anlæeget,
som vedrører af skrivninger,
opkræves som en omkostnine i tadfrcgnskabet for
PSO. Drifts- og vedligeholdelsesomkostning€r åfholdes åf trånsmissionen.
Omkostningeme venies ai
stige væsentligt de kommende år Eltra har derfor
søgt Xneryitilsynet om

ladelse

til

til-

at forhøje ind-

tægtsråmen tilsvarende.

hdtægtsmmm€me jNteres
tuIigt Ior eventuele æn-

i afskrilaines- oS
forcntnings$undlaget
samt for inflation. I rcgute,
dngen indgår årlige etrektivisedngshav på 3 pct. pr.
dringer

Regnskab for transmission
(Beløb

År. V€d udeansen af 2002

i

1.000 kr.)

RetnslGb

1002

n.pskåb r0ol

var det akkmuleiede
eff ektiviseringshav således
på 9 pct.

3t /.922

306.869

31.955

24.9r5

t2 069
161.946

333.375

Afskivn nSer al mateiel e og mmaterie le an ægsakrver

33.t20
49.t56
1t2T9a

26870
50.64l
t00.493

Realtdi al pdmær ddft

I66.475

155.371

indtæg1sråmen og i tmnsmissionens rce.skab for
2001. Energitllslnet har i

lndlæ8ter af kap alandele

3.006

3.000

f ebruar

Ordinæd rcsultat

Underkendels€ åI indtægtsramme for 2001
Eltra indgik i år 2000 en
&ifts- og anlægsaftale med
no6ke Statnett vedrørcnde

kableme i Skagerrak. Eltra
valgle at indregne altalens
økonomiske konsekvenser

indregaet i transmissionsregaskabet for 2002 og
f or

2001. Udgiften er overflyttei til net- og systemta l-

fen.

Andre eksteme omkosininger

1.591

i

2003 underkendt
denne indregdng.
Konsekvensen sf dette er

sammerligaings-tallene

Abelde udførr for eSen re8fing

Fnans

ele omkostnrn8er

lø sk.t

reslltat
Ordinæd rcsultat efter rkat
Skal af ordinæn

Ekstraordnær brunofonlenene ved
skat al ekstraordr.ær

saLS

al Powercom

for4eiene (ndlæ80

4.183

3.365

25 771

144.292

52.489
to9.247

45.t t5

13 356

103,177

75,891

0
0

toa,1T7

6 t20
226,735

-a
\

I

Ene€itilslaet har indregnet omkGiDingeme i sin
foreløbige udmetding.

Årets resultat fur skåt
Transmissionens rcsultat
Iør skat blev 148 mio. kr. I
forhold til sidste år er dcr
tale om en stigning på 39
mio. kr Det skyldes hovedsåeeligt nindre ffnansie-

ringsohkostninger såmi
medndtægter fra for€ntningen af 400 kv-str€ekningen vejen-EndrLrp, som
blev sai i ddft i slutningen
af 2001.
Årets resultat efter skat
År€ts resuliåt efter skåt
blev 103 mio. kr. Overskuddet indeholder en fon€Di-

ning af indskudskapitalen
på 7 pct. (0,5 mio. k.), som

ove

øres

piial Al

til

den

hensyn

fri egenkatil dei

f remtidige invesieingsniveau ove øres resten af

ove§kuddet
ring.

til

konsolide-

Systema nsva rets ta rifregnska ber
Tarilor prioriteret

Tarifregnskab for prioriteret produktion

produktion

Eltra er som systemansvar1ie virksomhed pålagt at

købe pioduktionen af pdo-

terct elekt citei og sæIge
den videre ti1 forbrugeme
det jvsk-lynske område.
Omkostningeme ved den

i

prloriterede prcduktion
skal fodeles Iieeliet på
elforbruget i EItm s omdde

(Beløb

i

1.000

kr)

overstiger 100 GWh
(ca. 10 mio. kr)
Nettoafregnede
egenproducenter kan rcducere

kkeJakturerel !nderdækn n8

Pristilæsll prvatVE enersi
Omkostiinger vedrørende kø! al e

878r9
4.481.764

L916
56,447

4.481.764

3300.427

1.286980

i det omfang, egenpr§-

o

24a.62a

170.I83

875.849

864.755

4 120 299

4121919

56.188

t59.445

lor reseNekap.citer

Bela LnE

Aodre eGlerne dr flsomkostn

duktionen dækker deres

iat

287103

4,454.57t

4
l.øb af pr oriteret prod!ktion
ReSulerlnS 08 udEatnig al priorreret produ[aon

4 282.244

-294.721

Arbelde udført tor eSen regn nE

deres aftagef orprigigels€

ReSnsk b 2(x|l

4 t69.t t6
584 t76

5al8 al pr orteret produklon

med f øIeende undtaeetser:

- Øst vest udligningen
(brutio 584 mio. kr.)
- Råbat på euorbrug, der

2002

ReFskåb

0

I
|

iser

Andre eksterne om[os1n nger iaLt

egei forbrug.

I

428
428

7

a2a

r25 520
t0 796
21.530

)2a12

De samlede omkostninger
(køb, reguledng, plistillæg
og diverse) udejorde 4.456
mio. kr. i 2002.

t8.000

Resultat aI primær drift

12.418
0

0

Finans e le omtostn nger

r2416
o

23.430

Fordeling af omkostninger til
prioriteret produktion
Håndterng al prioriterel prod!kton

I 2002 solgte Eltra reito
8.?50 GWh p oriterct produktion til de vesidanske
e1f

o

Omkostnlngeme
læg øgedes

iit

til prisiil-

8?6 mio.

kr

(+1,3 pct.).

orbrugere. Uden øst-vest

udligrine ville den p o terede prcduktlon have udSjori 49,3 pct.

Den lave stigning i omkost-

til køb al priodterct produktion i 2002 skjuningeme

1€I modsatrctiede tendenser

Den gennemsnitlige pro
cenisats for pdoriterct produktion var 43,9 pct. inkl.

melem omkostninger til
p oriteret produktion tua

øst-vest-udligning.

anlæg.

Omkoslninger til den
priorilerede produklion
Den priodtersde produktion

øst-vest udliSning
Siden 1. januår 2002 har
ålte forbrugerc i Danmark
skullet aftage forholdsmæssigt lige meget af den pdoriterede prcduktion. Da

v

i 2002 på 9.555 GW11.
san ede

(+0,3 pci.). Den

effekt i

p

oriieæde ånlæg
(+8 pct.).
Købsprisen steg til 3.301
stee

til3.580 Mw

mio. kr. (+0,4 pct.).

vindmøIler og decenhate

størstedelen ål den prio ier€de prcduktion foregår i
Vestdanmark, betyder det i

I

I

t
\

\

Udviklingen i den prioriterede produktion

pmksis, at en del åf den

mio. kr. ved denne udveks-

vestdanske VE-prcduktion
regnskåbsteknisk ovedøres

1ing. Nettobespa]€lsen f or
de vestdanske f orbrugens
blev 397 mio. kx, da værdien af den udvekslede

ti1 Østdanmark.

r0.000

8.000

2002

øielkwh tit bålancehånd-

6.000

tedng-

nlekt

2.000

t998 1999 2000
I vinamøer I oeæntat

20or

kraflvarme m.m

2AO2

udliSniiS

mængde elekidcitei på det

f

e marked var 187 mio. kr.
For de vestdanske forbru

gere gav udligdngen en
besparelse på 2,0 ørc på dei
samlede forbrug.

citet€n udvekstes via

Nod Pool tit markedspri-

4.000

0

I

betød det. at østdanmark
på den måde blev iiuørt
1.081 Gw}l. Ud over kobsprisen skulte østdanskeme
også betate et tilæg på 1,5

vindmøller

sen. Fo$kel]en m€Ilem

Elta

elektricitetens markeds-

pct.) fm prioritersde vind-

vædi

møIler Den samlede installe1€de etrekt for de plioli-

og

Elim

s

omlost-

nineer af regnes ff nansielt.
Eventuelte fo$kelle melem
øst- oC vestdanske områdepriser deles f orholdsmæssigi mellem landsdelene.
I2002 modtog Eltm 584

købte 3.471 GWh (+11

te1€de vindmøIler steg

til

1.994 MW (+13 pct.).

Siørstedelen af iilvæksten

blev føIst sluttet
ved årets udgang.

iil neitei

Afregning af vindmøller og decentrale anlaeg
Regnrkab

2OO2

Retnikab 2001

Ud8ift

Pdor terede kaJtvame!ærker

5.889

Ene8iafreSnins i alt

3 471

33,0

195

27,4

9,555

34,5

afre8ningsprs

Udgft

øelk\Mr

mio. kr

6 t92
3.132
203
9.527

35,r

2194

33,4

r.039

27,1

55

34,5

3.247

tu orilerede VE

kaftvarmevæ*er

62

10,0

6

150

I0,0

t5

Pnornerede VE

kaivannevæ*er

266

27,0

12

27,O

63

821

10,0

82

2.650

27,4

716
476

235
349
2.743

Pdstillæg

ialt

Stigningen i energiproduktion skyldes dedor hovedsagetig, ai vindens energF
indhold på 95 pct. af gennemsnittet i pe oden 19?92002lå væsentligt over 80
pct. i 2001. De samlede

omlostninger steg
mio.

kr

til

1.944

(+10 pct.).

ftemmest af udviklingen i
kulindekset, og i nogen
gråd ål nettop sindekset.
Den gennemsnitlige afregningspris (eksktusive Rande$værket) v 35,? ørcl
kwh. (+0,6 øre). Stigningen
skyldtes den almindelige
p sudvikline, samt at

ikke
længerc indgår i aftegningen. Råndersværket udgik af
p oritefingen ultimo 2002.
Eltra

Pdodterede vindmøUer
blev afregnet med 33 ørcl
kwh. Herudover udbetaltes
et pristiltæg på 27 ørel&Wh.
TiI mø1ler der havde opbrugt den tildelte fuldlast-

kvote var pdstilægget 10
De gememsniUige omkostninger f or vindmøIleprc-

dukiion faldt fra 58.5

til

56,0 ø1elkwh. raldet skyldtes, at ændringen af aftegningsregleme i 2001 først
ffk IuId gennemslag i 2002,
og at flere vindmøller opbrugte deres luldlastkvotex

Decentrale anlæ8

EIim købie 6.084 GW11
(-2,9 pct.) for 2.156 mio. kr.
fra decentrale kraftvameanlæg (inklusive Randemværket). I tallet er der tåget
højde for åt EIha s biomasseanlæg siden august 2001
er blevet betalt som en
Pso-omkostning. De decentrale antægs afregnings-

pds bestemes følst og

s biomasseanlæg

Alhængig af brændselstypen får de prioriterede anlæ9, de! prcduceE. \Delektricitet (halm, biogås
m.m.), udbeialt pdstillæg
på 10 elier 27 ørc,&Wh.

lJd8latnins og regulering af
den prioriterede produldion

Af hens)D ti1 handelsselskabemes dispositionsmu-

Iighede{ fastsætter Eltra
løbende en bindende pmgnose for den andel af euorbrugei, som netselskabeme
skal afiåge som pnonterct
ploduktion tre måneder
sener€. Det er ål mange
grunde umuligt at fastsætte
en blot sands], ig proglose
for vindprodul<tion så lång
tid i forvejen. Ettra må derfor hver dag handte sig til
rette på markedet for at
sikre den nødvendig€ baDen gennemsnitlige bindende pmenose for 2002

10,0

35

21,4

751

465

Regulering af prioriteret produktion
GWh

løb af pnorierer produkto.

9.555

,l.081
Netlo l@b al pdoiteret prcdukrion
Ekstra

216

[øb på spot'og baalcema*edel

Salt af pioiterct prcduktion

vd

43,9 pct. På baggrund

af prognosen solgle Eltla
8.750 GWh prioriterct energi iil netselskabeme. Elter

øst-vest-udligningen som
regnskabsieknisk flytter en
del af produktionen til
Østdamark - var tallet
imidlefiid kun 8.474 Gwh,
som vår til rådiehed. Det
vå! derfor nødvendigt Ior

Elira at købe 2?6 GWh eksua på spoi- og bålancemarkedet.
Det har derudover været
nødvendigt åt købe og
sælge 1.15? GWh for at

4.750

kunne skabe balance i hete
ddltsdøgnet.
De samlede omkDstninger

til udglatning og rceulerine
Eltla's omkostninger til
varetagelse åf batanceansvaret for den prioriterede

produktion var 2,3 øre^Wh.
Årets underdækning
Fm 2001blev der vedrørendep o terei pmdukiion
overført en samlet underdækning på 378 mio. kr. I
årets Iøb blev den nedbmgt
til ?9 mio. kr.

Årets underdækning
(Beløb i 1.000 kr)

Samlel lnderdækn ng pr mo åtel

Samlet underdækning ultimo årct

ReSrsl(ab
2002

2001

311.194

465.612

294721

-87819

79.O72

377,794

PSO-ladf indtægt
PSO-tariffen dækker

xlta's

oml<ostninger

til

otrentlige f oryligtigelser

on*ostnlnger til pdodteret pro-

Tarifregnskab for offentlige forpligtelser
(Beløb i Looo kr)

R.tnskab

med undtågelse åf

duktion.

lndtæ8le, vedrøre.de PSO
lkke{aktureret underdækn.8

Pso-omkostninger afholdes af alt ellorbrug i det
jysk-fynske omlåde, men
der sker en udligning åf

Arbelde ldført for eSen

2002

Re$rkab 20Oi

465.6t7
224588

125491
-241.426

690,205

444.066

regn.8

596

0

690.aol

444.066

0
690.aol

444.066

209.098

135.471

pdstillæg ti1 haftværksejede

\D

åntæg mellem

Pristi læ8

til

ti

all

kaftværkselede VE-ailæ8

øst vest udlgningli kaftværkselede VE anlæE

Store elforbrugere og nettoåft egnede egenpmducenter
er delvist ftitaget for at
dække omkostninger til
kmf tværkemes VE-anIæg.

Omkosiningeme

el

Omkostn fSer vedrørende køb af

Iandsdelene. Det gåv Xltra
en udgifi på 5 mio. kr i
2002.

F8U

4.944
71.556
5.900
45.740
t92.000
24.559
95.542
8.436
t0.565
822

vedr miLj@en ig eproduktion

FBU efiekliv enerSiaivendelse

Brændse sberedsk bslagre
Mindste produkt o.skapactet

disse

plistillæg er udskilt i et

NeBe skabers PsO omkonn n8er

selvstændigt regnskab.
Rabatten udgjode 1,7
ørc/kwh af den samlede
PSO-ta f på 2,3 øre/&wh.

Neflrk uning al havmøler

I2002 opkrævede Eltra 466
mio. kx i Pso-tarif. Hertil
kom en overført overdækning på 225 mio. kr. De

veil

nett ls

ltn ng

r\rlilølidereSe ser vedrørende havmøler
øvr 8e PsO omkostn nSer
Andre ekterne drft somkostninse.
Andre eGteflre omkonninSer ah

Resul&l af

p

mær

dift

0

t3.645
t92.000

25.5t9
0
0
7Aa
1.602

2324

673796

437.7)6

1.847

3.331

ta.t6a

a.ot7

l3

Fnansiele omkosfiinSer

3.364

63.4t5

5 553

samlede Pso-omkostninger

udgjode 691mio. kr svarende til 3,3 ørel&Wl af det
samlede forbrug. Store eI-

0

0

0

168

I017

0

0

lorbrugerc fl< en rabat på

til krafivarkseje-

Antallet af kåftværksejede

de VE-anlæg

vindmøIler sieg også.

KEftværksejede VE-anIæg
får et tillæg tit den pris, de
kan opnå for elprodul<tionen på det frie marked,
svåren.le f.i I foNkellen
meilem markedsp sen og

indgangen tll2002. Det
betød bl.a.. at Eltra overtog
ånsvaret f or bercdskabslag-

Beredskabslagre

rene, sami at havet

Bekendtgørelsen om lågerberedskab blev rendret ved

låg€rbeholdningens størrelse blev forhøjei. I EU-

Pristillæg

en garanterct afregnings-

til

Pristillæg til kraftværksejede VE-anlaeg

pris.

EIim udbetålte på den
måde 209 mio.

kr

Prcduhion Pdstillæ8 Omlostnint

(+53 pct.)

i pristillæg til Elsams vindmølter og biomasseanlæg
via Pso-tariffen. Dette
skyldes bla., åt en række
biomasse anlæe tidligere

blev åfrcgnet som pdoritercde anlæg. Derudover
modtog EIsåm for første
gang støtte iit halmfyring
med et tilskud på 100 kr./

udbud kom der kun et
enkelt bud, og de samlede
udglfter steg fta 14 mlo. kx
til 46 mio. kr

Eltra klagede

til Ene€itil-

BekendigørcIsen er efterfølgende blevet ændrct, så
Iagerbercdskåbet fm 1.
januår 2003 ændrcs ti1 et
planlægningsmæssigt
beredskab, uden belastning

Vindmøler neli slunet Iør
43,2

100

25,9

2A

Vndmø ler nenisllrnel efter

I

lanld 2000

1A

)6,9
Pristillæ8 i ali

Iskld ti

halmfur.8

Pristlægialt

4tt

)7,9

161

26,3

242
6

209

Elektricitersrådel
IIøIge Stærkstrømsloven
skal Systemansvaret betale
til Elektricitetsrådets virksomhed. Eltra's bidrag vår i
fjor 26 mio. kr.
Omkostningeme fodeles

ligeligt på

a1t

elforbrue

Der er i 2002 omkostningsført 59 mio. kr. hvilket svarcr iil EltIå s andel af den

Fordelingen af PSO-omkostninger
Pristlæ8

ti

rniljøvenLiS

eL

Øvr 8e omkostnin8er 0,

afsluttet uden, at det samlede budget er brugi, eller
er blevei stoppet bla. som
følge åI manelende ftemdrift. De samlede hensættelser i årct udgør 42 mio.

ov€rordnede ramme. Heraf
er 28 mio. kr udbetali iil

I øelkwh

de projekiansvarliee o€ånisationer ti1 dækning af

kr., som tillægges tidligere
hensættelser De sarnede
hensættelser er herefier 103

faktiske omkostninger og
29 mio. kr. er hensat til forpligtelser i de kohmende
år De resterende 2 mio. kr.

er anvendi tit fågtig

efter samme princip som
omkostninger til ofr enuige
lorpligtigelser.

for

58 mio. kr. Medregnet

qnsøgernes egennnqnsiering

er det totale budget

for

bi-

energianvendelse
Netselskåber skal udf ørc
E&U-aktiviteter ti1 fremme
af etrektiv energlanvendelse

tåling de komende år
xndvidere er der i løbet af
året opeiofi boftfaldne forpligtelser pA i alt 5 mio. kr.
Disse stammer tua tidligere

streres af netselskabemes

Omkostningeme

he(il skal

betales af alle forbrueere
via systemansvarets PSo-

tadf. Ordningen adminibrancheoryanisation
ELEOR. Eltla skal sikr. at
der sker en koordination
metlem forskelige pro$ammer der udbetaler

godkendte pmjekter som er

projekteme 81 mio. kr.

€ffektiv

F&U vedrørcrde

stand og adminisimiion i
forbindelse med odningen.
Herudover om}ostningsf ørcs 17 mio. kr til dæknirg
af de forpligtelser EIim har
påtaget sig i tidligerc år i
f orbindelse med biomasseog haunølepålæggene.
Beløbet hensæites til udbe-

Betålin8 lor mindste pro-

duktionskapacitel

Eltm bcf.åler Elsåm for ai
opr€tholde en produktionskapacitet på mindsi 2.900
MW i pedoden 2000-2003.
Aftalen sikrer at der er så
megen produktionskapaci
tei til rådighed, at forbruget i det jysk-fynske område (eksklusive den del, der

Teknologiudvikling vedrørende miljøvenlig elproduktion
2042
Dece.ral kaftuarmepioduktion

dækkes af prioriteret pro-

duktion) kan blive dækket
ved køb i markedet, også
når der er ulorudsete begrænsninger på udtands-

Den samlede betåling på
4 x 480 mio. kr. (1.920 mio.
kr.) opkræves over 10 år.
F&U vedrørende miliøvenliS

elproduklion

EIim skal sikre, at der gennemføres de l&U-prcjekter, som er nødvendige for
udnyttelse af miljøvenlige

elpmduktions-teknologier
For 2002 låstsatte ministeren en ramme på 100 mio.
kr for hele Damark.

Eltla

s andel er på 59 mio.
kL og i 2002 blev der bevilget støtte til projekter indeD for biomasse, kmfivar-

me, solceller og

vindkrali

t5

2001

0ll

67t5

668

7t58

8955

1.369

162

Miljdenli8 elprcduktion i alt

24.814

14.242

Prciekts ilolbindelse med pålær
Bioma$epålæ8 af 6. december 1993
Havnølepålæ8 al 13 februar 1998

3122

I

0
3.127

I

161l

r.789

Udbet lt til projekter i alt

27.940

30,071

Opk.ævede omkostninSer tit folPli8teker
på bdilSede projekler - ei udbetalt

29.370

3t,263

I 690

2,080

59,000

63.415

Opkrævede omkostninSer til toryliSrelser
vediørende pålæBsprcjelder - e, udbetalt

17n5

o

Bo.daldne foeligteker i året

-4.554

0

7t.556

61.415

Adminktrative omkostninter
Totale opkrævede omkonning€r under rammen

onkostnirt€r til

P9o-F&U i

.lt

Åras underdækning

PSO-omkostninger eksklusive
prioriteret produktion

(Beløb i Lo00

k4
2o0t

2002
Sam et underdæknn8 pnmo årel

800
samlet underdækning ultimo året

t88
235162
224.aAA 28r.026
-291.600 -5t6,ra8
-5t6

700
600
500

NettilslutninS a, havmøller
Otr <ostninger iil nettilslutning af vindmøIler og decentråle anlæg på de høje
spændingsniveauer skal

400
300
zAA

r00
0

r

99a

t999

2001

2aa2

ligeledes fordeles ligeliet på
a]le forbrugere. I2002 blev
der brugt 33? mio. kr. til
nettilsiutning af havmøllerne ved Homs Rev Anlægget afskdves over 20 år

heråf 8 mio

støtte til I&U-aktiwiteter
via Pso-iåritren. Der er i
2002 omkostningsført 5,9
mio. kr. Der er endnu ikke
udbetalt penge ti1 de projektansvarliee, og hele
beløbet er hensat til udbetalirg i løbet af de kom-

kr i

2002

Milisunde$øSelser vedrørende havmøller
Miljøundercøgelser i f orbindelse med håvmøUepår-

ker kån alholdes som en
Pso-omkosinine, hvis de,
ef ter Energistyrelsens afgørclse. ha. væsentlig betyd-

ning for fremtidige prcjekDer blev i den forbindelse
brugi 11 mio. kr i 2002.
Årets underdæknin8
Den samlede ovedækning i
Pso-tarif regnskabet var
ved årets sta$ 516 mio. kx.
heraf 6 mio. kr vedmrende

pristitlæg ti1 håftværks
ejede \D-ånlæg.
Den såmlede unded?ekning

var 225 mio. kr. i 2002. Der
var en ovedækning på 128
slutning
Omkostningeme ved nettit-

prist læg.
Ved udgangen af 2002 var
ovedækningen således
nedbragl til 292 mio. kr.,

slutning af vindmøller og

hvoml

decentmle anlæg på de lave
spændingsniveauer skal

henføres

Netselskabernes PSOonkostninger vedr. nettil-

fordeles ligeligl på atle forbNgerc. Hidtit er ohkostningeme blevet udlignet

mellem distributionsselskabeme. Deme omkostning
er med en ændring af
Elloven fl,'ttet over i sy
stemansvaret frå 2002.
Den samlede omkostning

blev 96 mio. kr. Herål gik
de 19 mio. kr til nettilslutning af decentrale kraftvarmea.læg. Den eksimodinære siore tilgang af vindmøIlea som skyldtes ændring i åf 1€gningsregleme

januar 2003, gav omtil nettilslutning
på i alt ?6 mio. kr.

fra

1.

kosininger

mio. kr. vedr.

133 mio. 10. kan

til pdstillæg.

Neitårif betales af euo!brug ieveret lm nettet for
brug af 150/400 kv-nettet.

Tarifregnskab for net- og systemtjenester
2002

Rqnskab

(Beløb i Looo kr)

Retnsli'b 20oI

1023.244

Alldon

lndtæ8le.

fa balan.em

kedet

øvr ee indtærter under net- os sl5temlienestel
5a 8 af

iet

08

syttemtierster

lkke-faktureret !nderdækning

167.276

r06.928

206374
3539

56.009
2.444

t.586.497
.366.094

r 036106

1,220,404

1.060.525

6.716

5367

Arbelde udløn for eSen re8nn8

2182

t,224.955

1.064.374

Resule(Gft specalresllerins os modkøb
omkostn.Ser I L køb af ,-l al

Bela!n8 lor 150 kv'nel

9AB4

0
)40.624

169.276

977.127

499.099

Indtil marts 2002 blev der
opkrævet nettadl åf elektricitet, der passercde den

18r 063

189.326

dansk-iyske gr:ense. Det
blev til 7 mio. kx i årcts to

I18.000

58000

vedl Skageraklobindelsei

13028
t9 422
793

12 533

F&U r net 08 syslem

t8.473
2

40.053

drftsomkostnLnser

Aiare eKteme driltsom[onn .ger
BetarnSfor 400 kV 08 ud andstobi.de ser

624

5r9.159

31 176
434 )32

3)7912

306869

43 256
AhkrivninSer af immaleiel e anlæ8sakiNer

71.852

Afskrvninger af matere le an æ85a[tv-"r

14.003

18.048
92 2a2
15499

Resultat al primær drilt

10.734

16,5r9

0

0

Fnaf siel e omkostnin8er

10083

r6lr9

651

0

On*ostningerne ti] net- og
systemtjenester dækkes al
indtægter f ra nettaritreme

og frå håndteringen af

udlandsforbindelseme og

Produklion
m

og ekspoft

FobruS

(ai.{eb)

0,5

0,8

1,0

0,5

0,8

1,0

4,4

De såmlede omkostninger
under net- og systemtjene-

sier var i 2002 på 1.229
mio. kr., mens indtægteme
var på 1.586 mio. kr.
Indskudskåpitålen er i 2002
forentet med 7 pct. svarcnde iil0.? mio. kr før skat.

Nettariffer i år 2OO2

4,8

07
4,1
4,6

67
7

934

11.851GWh.

251817

29000

08 EnerSistyre se.s t lsy.

Ikke-prioritercde elpioducenter betaler nettå f for
den elektricitet. der leveres
til nettet. I2002 blev det til
67 mio. kr. for en elproduktion på 12.935 GWh. I 2001
var tallene 81 mio. kr og

3.830
66.7t I

236.000

uCIE.kcv vedr efl--[t

Andre

.202

og nelvensregulern8

BetalinS lor reseNekapacrct

EnerS t lsynet

t

som de prcduc€rer til eget
forbne. I 2002 blev der
opkævei 938 mio. kr. åf et
forbmg på 20.519 Gwh. I
2001var tallene 675 mio.
kr og 20.604 GWh.

24.219

1.834

ll
AIgift på (o.1 -skan{orbindekeme

Kapa. tetsbeta in8

793.450

186.059

på Tysk ands8rænæn

Nettoåf reglede producenter er fritaget for at betale
netafgift af den elekt citet,

Trånsitar8ift Erso/Nordel
1. mal1s 2002 trådte ETSOS

transiiudligningsodning og
Nordels interne transitudligningsordning for nettab i
kmf t. Beege udligllingsordninger er midledidige.
ETSOS imnsitordning indebærer at import ftal
ekspoft

til Tyskland bela-

stes med 1 EURfMwh ved

den danske grense.
Prcvenu fm importen fm
Tyskland går i en fæl]es
Nodel-pulje, som fordeles
meltem de nodiske systemansvår]ige. Til geneæId

beiåter Nordel-putten 1
ELIR/MWh lor eksport ti]
Tyskland ti1 ETSO på
vegne af de nodiske aktører, der ekspofterer ti1
Tyskland. I 2002 var der
stort set balance me]lem
indtægter og udgifter i ord-

Nodels transitodning
komp€nserer de nordiske
systemansvar Ior nettab,

Netbetaling

som tmnsitten giver ånled-

Netiariffen betales af sysie
mets brugerc og er splittet

ning til. Ettra modtog
mio. kr. i 2002.

op i en betaling for udiag
(f orbrug)

etler indf ødning

11

I2001 havde Eltra 56 mio.

Omsætning og priser i Eltra's balancemarked

kr i flåskehalsindiægter

2002

20ot

745
490
1.2J5

638
605
1.243

1.t57

\ 219

) 2e6

1.106

990
2.219

1.083

964

2.369

2.O70

2000

Regulerkraft - 08 balåncemarked
Eltm købte rcgulerkraft for

omsætning aJ reSuleikiaftr

samlet omsætning cl, h

638

125 mio. kr. og videresolgle

519

den
ge

C.s prn læg

prsf€dGg, nedreglledng k/ru\ h

A.la

aktører, u

tno

ubalancer bliver af rcgnet
efte! et to-prissystem:

52

53

58

89

75

3)

- Ubalancea der er med

25

20

at øge systemets samlede
ubalance, afregnes i henhold til den normalt høje
pris på regulerkråft.
- Ubatancea der mindsker
systemets sanlede ubå
tance, åfregaes til spot-

årel

Eltra's indtægter og omkostninger i balancemarkedet
2t
Gb/sa

af balan.ekaft ( idtæEt)

I

Købls I af €gllerkcft (omkostn ng)

02

2lx,t

2«,0
I

t06,9
76,5

76,O

42,7

30,4

39,1

16,0

t,3

26,5

26,7

29,1

12,6

Udvikling i nettab
2lJ07
Netab I 50/400
Netrab
I

ud

kV netlet

aidslobinde ser

alt

Norå: 20or og 2002 dækler Elra kun havdeen al omkGtn

Auktion på
TFklandsgrænsen
Ove øringskåpåciteten på
den dansk-tyske erænse
udbydes ved årlige, månedtige og daglige auktioner I
samarbejde med E.ON
Netz. Eltra's andel af provenuet var 186 mio. kr. mod
?? mio. kr. i 2001.
Fl.skeh.lsindtæ8ter lra
No?d Pool

ved energiovedørsler
mellem No«l Pools område! med foNkelige priser
opstår der flaskehatsindtægter svarcnde ti] p sfor-

200i

2000

1999

212

197

119

164

)42
r66

391

36t

447

r38
r08
246

n8e.ne

t

virksomheder efter overenskomst i Nordel. Eltn's
andel af flåskehåtsindtægteme i 2002 er opgjort til
262 mio. k., svårende til
Iidt meæ end halvdelen af
de fl askehalsindtægier som
skyldes hansporteme på
Konti-Skån- og Skagerrak-

Eltm betalte heraf Elsam
en andel på 5? mio.
1ed

1998
100

r03
203

nettab L udandsrorb ndesern€

skellen og den overløde
mængde eleki citei.
Beløbene opsamles hos
Nord Pool, og lordeles
melem de systemansvartige

kr

som

i aftalen om Ettra s fri-

Mio.

ki

til

t5,r

167,3

124,6

Udg ner t I modkøb/spec alresulerin8

kr

r00

opregllerinS kr/N4wh

€is

de balanceansvarli16? mio.

Overskuddet på 43 mio. k.
er på niveau med ove$kud
det i 2001.
OveBkuddet opsiår, f ordi

omsætninr af balancekraft i

samlet omsietninS Gl'!h

til

lor

ltrdtæ$sramme

3t8

E tra

21

Spe.ialregulerint ot
modkøb
Eltrå kan af hensln ti1 forsyningssikkerheden pålæege elproducenter at stafte
eksha enleder elier ændrc
den ptantagle produkiion
mod beialing. For ai oprctholde markedskapacitet
kan dei desuden være nødvendiet at købe rcgulerkråft i eget oglener naboområdet (modkøb) lor ai
afhjæIpe en flaskehats.

Omkostninger til specialrcguledng og modhandel
beløb sig til 16 mio. kr.
Nettab
EItm afholder omkostningeme til neitabet i 150/400

kv-nettet og udlandsforbindelseme. Tabet i 150/
400 kv-nettet behagles

36

forbng, og
der beiales dedor forbrugs-

46

netta l, PSO-tadf

32

f or

som almindeligt

og

tadf

priodteret produkiion
af nettabet. På nettab i udlandsf orbindelseme betåIes

32

laft

499

køb af Skagerrakforbindelseme. så Eltla's netto-indtæe1 blev 206 mio

kr

kun forbrugsnettårif. Eltm
betaler kun halvdelen af
netiåbet på Skagemkf orbindelsen. Omkostningeme
iil nettab var på 111 mio.

r;3J

Y:''il
/

EnerSitilsynet og
Energislyrel§€n

EItrå opkræver en afeift på
0,11

orclkwh for Energitil-

ninger var 236 mio. kx

Effekt- 08 frekvensreguledng
EItm skåI overholde

i

2002.

UCTE-kråv om effekt- og

synet og Energistyrelsen til
betaling af opgaver vedrørcnde den kollektive elforsyning. Algilten f odeles

ftekvenssiøtie i det europæiske synkront samkørcnde sysi€m. I den forbindelse
skal Eltra kunne levere en

ligeligl på alt elforbrue
efter samme pdn.ip som
ohkostninger til nettådf
lor forbrug. I 2002 betalte
Eltra 19 mio. kr til myn-

eftale med Elsåm. som

primæregulering på +/ 35
MW. EItm har indeået en

siil-

ler denne rcguleringsmulighed til rådighed for 29 mio.

Omkostningerne til reservekapacitei er tidligere blevet

fodeli ligeligt

mellem prio-

ierei pmdukiion og netEnergistyrelsen vuderer
imidlertid, at reseNekapa-

citet alene er en systemomkostnine. Fm 2002 afholdes
defor hele udgiften vla
net- og sysiemtjenesier.

dighedeme.

Atskivnirg på 6ystemBetalinS for I 5ol400 kVnett€t oa udlandstorbin-

d€lseme
150 kV og 400 kv-nettet
sami jævnstrømsf orbindelserne med udtåndet stil
les ti1 ddiehed for systemansvarct mod betaling.
Betalingen svarer til den

indtægtsramme, som

Xnergitilsynet f astsætter

Belaling lor r€s€rv€kapacit€t
Det er nødvendigl ai have
en vis rcservekapacitet til
rådighed for at sikre fo$yningssikkerheden. Eltra har
indgået en aftate med
Elsam, der foryIigter Elsam
ti1 at stille en oprcgulerlng
på 550 Mw og en nedreguledne på 300 MW ii1$dighed. De samlede omkost-

kr)

samlet liderdæknLnE prmo året
Samlet underdæknin8 ultimo å.et

Norye og Svedge.

Betalingen for rcttighederne åfskrives over seks år
med 50 mio. kr. pr år
Frikøb al skå8erråk-

Iorbindels€rne
Eltra betalie i 2000 og 2001
samlet Elsam og Statkmft/
E.ON Energie 21? mio. kr.

Årets underdaekning
(Beløb i 1.000

tienester
I 1998 betalte Eltm 300
mio. kr. for rcttigheder til
systemtjenesier i eneryiudveksringsaftateme med

ReSnskåb

a@2

2001

62.614
-166.094
-303,454

3A411

21219
52,640

neito som kompensåtion for
algiverse af sæneitieheder
på Skaeenåkforbindelserne. Hidtil er betalineen forudsat ophævet over 5 åx
Enelgitits)Dei hår imidlertid afgjort, åt beløbei skal
opkræves over I0 år. Ifølge

EneEitilsFet bør der være
symmetd meli€m indtægtsførlngen af den oprindelige
betaling f or særreitighederne sami omkostningen til
kompensåtionsbeløbet.
Siåtkråft/E.ON Eneryies

oprinderige betaling f or
seerrcttighedeme blev indiægtsløri Dver 10 åI'
KapacitetsbetalinS vedrørende Skag€nåkforbindelsen

EltIå og Siåtnett betaler
hver hålvdelen af tulfts- og
kåpaciietsomkostninger på
Skagerakf orbindeisen. I
2002 beialte Eltrå 11 mio.
kr. af kapaciteisomkostningeme såmt 2 mio. kr af
driftsomkostning€rne på
Skag€rrakf orbindelsen.

Årets underdækning
Der vår ved årets starl en
sarilet underdækning på 63
mio. kr. på Tarifregnskabet
for net- og systemtjenester.
I årets løb blev der opsåmlet en overdækning på 366
mio. kr. Den samlede overdækning var dedor 303
mio. kr ultimo 2002. Der
betates 303 mio. kr. tilbaee

i netiaritren for 2003.

Ledelsens regnska bspåtegni ng
Bestyrslse og dir€ktion hår dags dato behandlet og god-

kendt å$rapporten.
Årsrappoften e! åflågt i over€nsstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver ei retvisende
bill€de af selskabets aktiver passiver og finansiele stilling

pr. 31. december 2002 samt af selskabets åktiviteter og
pengestrømme for r€gNkabsåret 1. januar 2002 ti131.
december 2002-

Årsrapporlen indstilles tl] rcpræsentantskabets vedtagelse.
Fr€denciå, d. 25. malts 2003.

Bestyrelse:
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Revisionspåtegn ing
Til andelshåveme I Eltra ambå

vi

vendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som
ledelsen har udøvet såmt vude ng af den samlede præsentation af årsmppoten. Det er vor opfattelse, at den
udlørte rcvision eiver et tilstrækleligt gundlag for vor

Selskabeis ledelse hår ansvar€t for årsmppoden. vol1
ansvar er på grundlag åf vor r€vision at udtrykke en konklusion om årcrapporten.

Revisionen har ikke givei anledning

har revideret åmrapporten for Elira amba for rcgnskabsårei 1. januar - 31. december 2002.

iil

forbehold.

Den udførte r€vision

vi

har udlørt vor revision i ovel€nsstemmelse med danske
l€visionsstandarder. Disse standarder krævex at vi tilretteiægger oe udførcr rcvisionen med henblik på at opnå høj
glad af sikkerhed for, at åNrappoften ikke indeholder
væsenilig fejlinformation. Revisionen indeholder siikprøvevis undersøgelse af i o]mation, der underciøtter de i
årsrapponen anlø.le b"løb og oplysnrnger Reusronen
omlatter endvidere stittingtagen til den af ]edelsen an

Dei er vor opfattelse, at å$rapporten giver et rctvisende
billede af selskabets aktiver passiver og ffnansiele stilling
pr. 31. december 2002 samt af rcsultatet aI selskabets aktiviteter og pengestrørmc tor rcgnskab.å"er l. januar 2002
lrl 31 december 2002 i overenssrcmelse med Ars-e8nErcdedciå, d. 25. marts 2003

KPMG C. Jespercen

EdK D

r

Anvendt regnska bspra ksis
Årsmpporten lor 2002 for
Eltrå er udarbejdei i henhold iil bestemmelserne i
ÅNiesnskåbsloven f or klasse C virksomheder

Å$rapporten er aflagt efter
samme regnskabspmksis

Cenerelt
lndreSnint 08 måling

Aktiver indregaes i balancen, når dei er sandsynligt,

at rrcmtidige økonomiske
fordele vil tilflyde setskabet,
og aktivets vædi kan måIes

pålideligt.

nes

Indi:egter indregaes i Iesultatopgørelsen i takt med, at
de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og for-

pligtelser, der måles til
dagsvædi eller amoft iserct
kostpds. Endviderc indregnes oml<ostninger der er
afholdt for at opnå årets
indtjenine, herunder a'sk vdnger nedskrivninger
og hensaiie f orpligielser
samt tilbagelørster som

fø1ge af ændrcde regnskabs-

mæssige skøn af betøb, der

tidligere har været indreg

Eor"Iigtetser indrcgnes i
balancen, når det er sandsynliei, at frcmtidlge økonomiske lodele vi1 Imgå
selskabet, oe f orpligtelsens
værdi kan måIes pålideligt.
Ved første indægning må1es
aktiver og foryligtelser til
kostp s. Eltedøleende måles aktiver og Iorpligtelser
som beskrevet for hver en

kelt regnskabsposi nedenVisse ffnansielte aktiver og
forpligielser måIes til åmor-

tiseret kostpds, hvoraed der
indregnes en konstant
etrektiv rente over ]øbeti
den. Amofiseret kosipds
opgør€s som oprindelig

kostp s med Iradrag af
eventuelle aldrag samt

opsiåen eller indr€gning i
seneste åNregnskab indrcg-

eksistercde på balancedå-

til-

læg/fmdråg af den akku-

nei i resuliatopgørelsen.
Konc€lnregnskab
Med henvisning til bestemmelseme i fu sresnskabslovens § 13 stk. 1 m. 3 har
selskabets ledetse undladt
at udqrbejde konc€rnregnskab for Eltra oS det 100

forhold til mode$elskabet.

Afledte linånsielle
instrument€r
Afl edte fl nånsielte

instru-

dækning.

menter indregles f ørste
gang i balancen til kostpds

Arbeide udIørt ,or

og nåles elterføleende

e8€n regning

til

dågsværdi. Positive oe
negative dagsvædier af
afl edte finansielle instrumenter indeår i andrc ti]godehavender henholdsvis
anden gæld.

sik ng af dagsværdien
af €t indregnet aktiv eller
for

Arbejde udført for egen rcgning indeholder personale-

udgiftea samt indirckte omkostninger afholdt i forbindelse med egenftemsrilting.

Andre indtægter indeholder
reenskabsposter af sekundær kamkter i forhold ti1
virksomhedens hovedf ormåI
samt indtægter ved nettilslutning af havmølter

en indregnet f orpligielse,

i

om1e8nin8 al lremmed
valutå
Transaktioner i frenmed
valuta omregnes ved fø$te
indregning til irånsaktions

Valutaku$diff erencea der
opsiår mellem transaktionsdågens kuls og ku$en på
betalingsdagen, indregnes i
resultatopgørelsen som en

indrcgnes i rcsultatopgørelsen såmmen med ænd neer i vædien af det
sikrede aktiv eller den sikrcde forpligielse.

Ænddnger i dagsvædi af
åfl edte ff nansielle instrumenier der er klassiffcerct
som og opfylder betingel-

sihine af fremtidige aktiver eller forpligtelser indregnes direkte på
egenkåpitalen. Indtægter og
omkostninger vedrørende
seme for

sådanne sikringstransaktioner ove ørcs fra egenkåpi

Tilgodehavender, gæId oe
andre monetærc poster i

fiemed valuia omregnes
tii balancedagens valuta-

åflæeges, oe som be- eller

ku§. Forskellen me]lem
balancedagens kurs og kursen på tidspuktet for tilgo-

afkræfter forhold. der

dehåvendets eller gældens

mer, inden å$rapporten

dagen.

NeltoomsætninB
Nettoomsætningen omf atter
indtægter fra taritreme for
PSO, prio teret prcdukiion
og net- og systemtjenester
inklusive transmission.
Derudover indehoider nettoomsætnineen åreis ikkefåkturerede over-/under-

Andre indtæ8ter

mulel€de amoriise ng af
folsketlen mellem kostp s
Ved indregning oe måling
tåges hensyn til gevinster,
tab og risici. der frcmkom-

Anlægsaktiver, der er købi i
fremned valuta, omrcgnes
til kuNen på transakiions-

Ændringer i dagsvædi af
afledte ffnansielle instrumentea der er klassificer€t
som og opfylder k teierne

pct. ejede daite$elskab
Ettra 409 IL Undladelsen
beerundes med datterselskabeis beskedne størelse

i rcsultåtopgørelsen

under fi nånsielle indtægter

Resultatopgørelsen

tå1en ved realisation af

dei

sikrcde og indrcgnes i såmme rcgnskåbspost som dei

omkostninger vedrørcnde
løb af el
Omkostninger vedrøænde
køb af el indeholder direkie
omkostninger til køb af pdodteret produktlon, regulerine oC udglåtning af p o-

dteret pmduktion, pristillæg

til

p

vat VE-ene€i

m.v Omkostningeme er afholdi for ai opnå årcts netAndre eksterne omkost-

ninger
Andrc eksteme omkostninger indeholder drifts- og
vedligeholdelsesomkostningea beialine for 150 kVneitet, betaling for rcseryekapacitet, beialing til mindste prcduktionskapacitet,
pristillæg ti1 kraftværksejede VE-anlæg m.v

Under andr€ eksteme omkostninger indrcgnes tillige

såmbeskainine med det 100
pct. ejede daite.selskåb

forskning- og udviklingsomkosiningea der ikke opfylder kriterieDe for akti-

Eltra 409IL Xltrå og Xltrå

ve

409 II anses således som
samme juridiske skatteenhed.

ng.

Perconal€omkostningel
Pelsonaleomkosininger
indeholder ]ønninger og
gager, pensioner åndre
omkostninger til social sik

Afskdvning foretages lineæd over åktivemcs foNentede brugstid.

Balancen

ring samt øvrige personaleomkostninser iil uddanneke m.v, der er afholdt i

egenskaber, eller på anden
måde forcger det påeælden
de aktivs kapitalvædi,
klassiffceres som lorbed ne
oe tillægges det pågærden-

lmmaterielle anlægsaktiver
Immåtedelle a.lægsaktiver
omf atter rcttigheder vedrø-

Der er anvendt følgende afsk vningsperioder:

rende s],stemtjenester og

Domicilbygringer 100år

De immaterielle aktiver
måIes til kostpris med fra-

ståtioner

årcts Iøb.

Afskrivninger
AJskdvninger indeholder
af- og nedskrivning€r af
imaterielle og måterielle

dlae af akkumulerede afskliminger eller genindvindingsvædi, såf remt denne

vædi ove$tiger

anskatrelsesvædien.
Kapitalånde]e, hvor den
samlede ejerandel udsør
mindrc end 20 pct., må]es
tl1 kostpris, svarende til
kapitarandelenes markeds-

vårebeholdninSel
Varebeholdnineer omf atter
beholdnineer af rcseNedele
og komponentet som indgår
i selskabets straiegiske
bercdskåb. Beholdningerne
måIes iil kostpris.

20-50 år

anlæg
Edb-udstyr

10 år
3

tu

inventar

filSodehavender
Tilgodehavender må1es til
amortiseret kostpds. Der

nedskiles til imødesåetse

Driltsmateflel
og

mæssiee

5-10 år

Finansielle indtæ8t€r og

omkostninger
Finansiele indtægter og
omkostninger indeholder
rentet kursgevinster og

Immåteriel1e anlægsaktlver
alskrives lineært over den
økonomiske levetid, doe
maksimalt over den periode. i hvilken selskabei har

-tab vedrørcnde gæId og
transaktioner i f remmed
valuta, amortisedng af
ffnansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og
Codtgørelser under åconto-

erhveNei rettighedeme.
Der er ånvendt følsende

afskrivningspedoder
Rettigheder ved-

tjenester
6 år
Transitaltaler 3-10år

Resultat Iør skat i tilknyttede vi*somheder
I modeHelskabets rcsuliatopgørelse resultatfør€s den
f orholdsmæssige andet af

Måteriell€ anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
ninge4 trånsmissionsnet og
transf ormerstationer andre
tekniske anlæg, edb-udstlr

efter reguledng af den forholdsmæssige åndel af
intern avance/tab. Andel i

samt ddftsmåte el og in-

dåtteGelskabe$ skat
omkostningsføres under
skat af årcts rcsultat.

rcsultafføt€ skat. der
knt4ter sig til årets ekstraden

de1 henføres til årcts odinærc rcsultat. EItrå indgtu

Fortjeneste og iåb ved afhændelse af materielle ånrægsaktiver opgøres som
f orskellen mellem sålgsprisen med ftadrag af såIgsomkostninger og den rcgnskabsmæssige værdi på

salgsiidspurktet.
Fortjenesi€ eller tåb indreenes i resultaiopeørelsen uder andrc eksteme omkost-

Akiuelle skåtief orpligtelser
og tllgodehåvende åkiue1

ftadråg eller tillæg af ure-

døl€r dirckte lønforbrug
samt indirekte omkosinin-

aliserede konceminteme

i dattersel-

skaber må1es i balancen tll
den forholdsmæssige åndel
af selskabemes indrc værdi
opgjort ef ter moderselskabet regnskabspmksis med

ger. Finansieringsomkost-

va

ghed.

Afholdte omkostninger, der
tilfører et materieli ånlægs-

i akiiv nye eller

forbedrede

Hensatte forpligtelser

Kapitalåndele i dattelselskaber måtes efter den
ihdre værdis meiode

komponenter, unde.leveran-

af længere

indregnet under aktiver,
omJatter afholdte omkostninger vedrciende efte øIgende regaskåbsåa herunder eventuel nettouderdækning i indeværcnd€ oe
tidligerc rcgnskabsår

Finansielle ånlægsaktiver

Kåpitalandele

ninger indgår i kosiprisen,
hvis opf ff elsespedoden er

(debet)

s€lskabsskat og udskudt
skatteaktiviteter

til kostp s med fmdEg af akkumuler€de afskrivninger eller genindvindingsvædi, hvor denne er
tavere. I kostpdsen indgår
oril<ostninger til mate aler,
måIes

ordinærc rcsultat. henføres

hertil, mens den rcsterende

Pe odealgrænsningsposter

Materielle ån1ægsaktiver

skat af årets r.sultat
Den fo entede skat af årets
skattepligtige indkomst omkostningslør€s i resultåtop-

tatføring af tu€ts forskydning i hensætielse til udskudt skat. Den mdel af

Periodealgrænsningsposter

skatrelsessm under 50.000
kr. omkostningsførcs i an-

otrrJåtter grunde og byg-

datte$elskåbes oveskud
el1er unde$kud lør skat

gøretsen tiltige med rcsu1-

Nyanskatrelser med en an-

Neitoopskriøing af kapitalandele i datterselskaber
ove ørcs ti] egenkapitalen
under reser"r'e for nettoopskrivning efter den indl€
værdis metode i det
omfang. den rcgnskabs-

skat indrcgnes I bålåncen
som beregnet skat af årcts
skattepligtige indkomst.
reguleret for skat af tidligere åB skattepligtige indknmsier sami for hetåltP

Udskudt skat måIes efter
den bålånceorientercde
gæIdsmetode af alle midlertidige f orskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi al aktiver og

forpligtelser I de tillæIde,
hvor opgørelse af skaitevædien kan foretages efter
altemaiive beskainingsregler, måles udskudt skat på
grundlae åf den planlågi€

I

I

:

I

anvendelse af akiivet henholdsvis afvikling åf forpiigtelsen.

Udskudie skatteaktiver
herunder skatteværdien af
ft emf ø$elsberetiigede skattemæssige underskud, indrcgnes med den værdi,
hvorlil de forvenies ai blive
anvendt, enten ved udligning I skat af fremtidig indtjenine eller ved modrcgning i udskudte skattelor-

pligtelser inden for samme

juridiske skatteenhed.
Der forctages regxledng af
udskudt skåt vedrørende
foretagne eliminednger åf

den udskudte skat forvenies
udløst som aktuel skat.
Ændring i udskudt skat som
Iølge åf ændrineer i skattesatser in&egnes i resultatopgørelsen.

uIealisercde konceninteme
Hensatle forpligtelser
Hensaite f orpligtelser om-

Udskudt skat måIes på
grundlag af de danske skat
teregler og skattesatse! der
med balåncedågens lovgivning vil være gældende. når

fatter omkostninger til vedIigeholdelse af dele al lysledernettet samt hensatte forpligtelser på idriftsåtte an1æ9. Hensåtie f orpliglelser

indregnes, når setskabet
som føIge al en tidliger€ begivenhed har en re ig eller

lakiisk folpligtelse, oe d€t
er sandsrnligt ai indtuielse
af forpligtelsen vil medførc
et forbrug af selskabets
økonomiske r€ssouxrer.

ZI ,a'a'-'
' i :'-./
,';,l

:rlI
! I

Finansi€lle gælds{or

pligtelser
Finansielle eætdsf orpligtelser indrcgnes ved låneoptaeelse til det modiågne
provenu efter fradmg af
afholdte tmnsaktionsomkostninger. I ef terf øIgende
perioder indrcgnes de
ff nansielle f orpligtelser ti1
amoft iserct kostpds svarende til den kapitaliserede

vædi ved ånvendelse af
den effektive rcnte. således
at forskellen mellem piove
nuet og den nominelle

værdi indl€gnes i resuliåtopgørelsen over låneperio-

åkiivitet lor året samt selskåbets iikvider ved årets
beglmdelse oC slutning.

Segmentoplysninger

PenSestrøm ,Ia d.ifts-

Selskåbets

aktivitet

interne økonomist)dng

Pengestromme

tivitei

lm driftsak-

opgøres efter den

indirekte metode med udgangspunkt i årets r€sultat
og rcguleres for

ikle-kon-

tånte driftsposter, ænddng
drif iskåpitalen, betalte
finansielle og ekstraordinæ
re posier samt betalte sel-

i

isici

tionsområder og transmissio. på både rcsultaiopgørclsen og balancen.

og den

Nøgletal
NøgIetaI er udarbejdet i
overensstemmelse med Den
Danske Finansanalytikerf orcnings vejledning 1997.
De i hoved- oC nøSletalsoveNigien ånf ørte økonomiske nøgleral er beregnet

knytter sig til de irc funktionsomdder prioriterct
produktion, PSO og net- og
systemijeneskx Ior hve(
omåde er der lastsat eh
iådf, således at indtægter
oe udgifier balancerer på

budgetieringstidspmktei.
Segmentoplysniryer er
opdelt på de tre lunk-

Pengeskøm lra investe-

ringsaklivitet
Pengestrømme fra investe-

ringsaktivitet omf atter

Andre gældsf oryrigtelsea
som omfatter gæld til levemndør samt anden eætd,
må]es iil nettorealisaiions-

betatine i forbindetse med

vædi.

køb og salg af vtksomheder og åktiviteie! materielle anlægsaktiver samt vær-

Pe od€alSransningsposter

dipåpircr henlørt tl] investedngsaktiviiet.

Pe odeafgrænsningsposter

Pengeslrøm lra f inansie-

indregnet under passiver,
indeholder eventuel akkumuler€t nettoovedækning

ringsaktivitet

i

Pengestrøme ft å ff nansiedngsaktivitet omf atter betålineer åfledt af ænd nger

i

PengestrømsoPgørelse
Pengestrømsopgørelsen
viser selskabets pengestrømme fm drifts-. inve-

stedngs- og finansierings-

Afkåstningsglad

Operative aktiver

(kredit)

indeværcnde og tidligerc

ovelskudsgrad

siørrelse eller samrnensætning af selskabeis egenkapita] samt opiagelse af og
åf drag på prloritetsgæld,
anden Iangl stet gæId og
ko(lristet bankgæId.

Likvid€r

Likvider onrlåtter likvide
beholdninger og realiserede

pdma ddft x
----nettoornsæ6inE

100

diftx

100

Resultat af

Resuhat af prlrnær

Cns. opective akliver
Operative akliv-"r eraldvd iah
fratrukket beho dninger andre
rentebærende aktNer
(inkl. aktier) $mt k pilalandele

åssoceede urkomheder

Bruttomargin
Likviditetsgrad

cældsdækning
Forretning af
egenkapital
Soliditetsgrad

nettoornsætn ng

omsætiin8$ktiver x p9._
Konftistede 8ældsforpl 8te ser
Resu

-

tal al pimær dnfl x 100

fti;,e'rtebeta

n8e,

ord næn rsu tat efter skat x !00
Cennemsntig egenkap ta
ESeikapirali 100

Resultatopgørelse
Noie

i

(Beløb

1.000

kr)

R€gnskab

Arbetde udfø1 lor egen reSring

2002

Regnsk.b 2oot

5.:5t.i79

5.986.5t5

41.183

34.282

13.903

Årcrs

.hivitet

Omkonn i8e. vedrøreide køb af

5
6
I l/12

e lalt

Ardre eksleme omkostn nSer

4.491.194

1.s29.5t6

1.237.742

).020.2a9
102.816

Atokvningeraf malerele og immatenelle .nlæSsaktiver

198.650

248.224

R.sult.t at primær drifr

mt.1t

194.2r7

F.åixe

le

onkon. rSer

o.dinarl rerultat før sk.t
Skar aI

ordinæ( resuhai

ordina

rerultår efier skåt

EGtGordLnær bruftolor.le.este ved

t0

4.672.125

i.74a.t40

108591

lndtægter al kapta aide e

l0

6.020.710

Pe6oiaLeomkonninger

I
q

6.420.r65

Skat aI elstraord

iæl

rlE

al Powercom

fonjeneste

ÅRm

REsutrAT

Forslag

ri reslkad sponeriig

3006

3

4.!83

3.365

000

61.441

95.355

t44.944

109.247

45.31I

33.356

10t.6!t

75.891

0
0

10r.6!t

6.t20
a26.7ta

98.981

8.459

Nenoopskiviing efter dei lodre værds metode

2.t09

2.432

OveEkud ved sideordnede aktviteter

2.543

197.429

Ti

bagelølse al tdlSere

åc.eftoopskviinger

0

-46.985

t0!.611

226.154

Aktiver
Note

ll

(Beløb i r.ooo

k,

Pi

ti.t2.2002

Pi !r.I2.2001

lmrnate elle anlægsaktiver
Relt 8heder vedrørende s)stemlenester

50.000
t68.567

100.000

lmmate elle anlæSsaktiver i alt

214.567

274.920

41.8t8
634.517

42.212
440.458

6t t.605
L161.369

t.05t.531

104.264

I16.594

t2

1-74.820

anlægsaktiver

^4ateielle
NVDCanlæg
nansnriss onsnel og lransformedationer

Oriftsmater

e og

nventar

Udføse 08 forudbetalin8 af maler

e le an æ8sah ver

l,,laterielle anlægsaktiver i alt

644.O43

5.267

6.451

15.742

t-/.076

338.905

209.21I

2.917,447

2.528,016

4.897

2.744

Fin.nsielle anlætektiver
Kapita

andele t lkryatede

v rksomheder

Kap,taLandele Nod Poo Spot

290r6

0

Finansielle anlæt$ktiver i alt

3a,913

2.788

3.t69,927

2,4O5,624

t)5

6.899

5 415
499.546

433999

962 569

6ll886

6.274

50.688

1.473.804

1.105.744

1.630.661

l.l39.479

Rese,vedeLe 08 komponenter

7

lilrodehavender
T

l4
l5

lSodehavender hos tilknyltede

vikomheder

lSodehdvender fra sa 8 og tjenesteydeker
PeriodedlgrænsnnSsposter

T

9.174

26412
Omsætningsaktiver i alt

Passiver
Note

(Beløb

i

1.000

k)

Pr.

11.12.2002

Pr.

rl.I2,2d,I

PAsSIVER

Esenlcpilal
opskivnin8sheilæ88elser

18.607

18607

L46t.903

1.46r.903

Reslle.in8 fnansiele nstrumenls t I dagsværd

Nettoopskrviin8 efter

de.

Realiseret oveGkud ved sideordnede aktvileter

ESenkapitalialt
17

1.896

0

4.347

2.274

251.422

152 442

ndre vædis metode

204372

197.829

1.938,584

1.833.059

t.315

r9.200

Hensatie forPli8tigelser
3

5t.lt

Hensatte folPliStigeker i alt

5

l9.2oo

500 000

300.000

cældsfopliStigeker

l8

Langlistede gældslorpligtigelser
Den Nord ske nvenerinSsbank
Den Europæ ske nvesteringsbank
Langf slede gældsfopligtigeker i alt

r 062.310

0

1.562,t30

3oo.0o0

0

0
1343266

Koftf stede Bældsfo.pligtigeker
LanSfrlstede sældsforp igt 8e ser der lorfalder inden tor

I

år

142.051

456274
354068

l3

25
26
27
2A

PeroaeafSrænrnlngsponer

515.981

255.502
I t8.323
75.754

Kortfnstede 8ældslolPlittitelsq i alt

r.464.356

1.792.445

cældsfoelisti8else. i ah

2.850-686

2.O92.445

PASSIVER I ALT

4.800.588

3.945.t03

Eventualf

oryliStiSel*r og sikkerhedsstillelser

valuta- og,ente sicisamt anvendelse al alledte Jinansielle instrumenter
Hono6r lil rcp@sentantskabsval$ revisor

Udvikling af egenkapital
Beløb

i

1.000

kr

Retuleint

al

finansielle

Netto-

opsk vninS

opskivninSs instrumentfl efter den ind.e

Egenkap

ta l. janlar 2002

t8.607

1.46t 903

0
I 896

Overført af årets esultåt

Eænkapital 31. december 2002

t8.607

1.46t 903

t.896

t.46t 903

t.896

t8.607

Eænkapit l 31. december

idet det er uafk

åd

r8.607

2OO2

hv.toidnetuska

1.46t 903

I 896

sideodnede ove.ført

aktivitet$

overskud

2278

197.829

152.442

t.833.059

2.r09

2.543

98.98t

103.633

387

244.372

251.422

t.938.548

246.603

1.7t0.403

4 387

244.172

4 387

244.372

Andekkapihl henlægSelser tildaSsværdi værdismetode

I

1.896

4

4.819

25).422

228.185

t.938.588

ske

Pengestrømsanalyse
Nore
22
23
8
9

(Beløb

i r.00o k.)

Reprkåb

Pengestrøm fra primær ddft før

æidrn8

841.969
35.944

Finanslele ndlæ$er

4.185

driftskapita

Finansleleomkorlniger

Pengestrøm fra

d ftsaktivitet

Køb al kåpltalande
Køb af immaie

e

Nord PoolSpot

ele ailæSrktiver

Køb af mateie le anlæEsakive/

måte ele ailæ8raktiver
Pengestrøm fra investeinSsaktivitet
SalB af

Fremmedfinans

ForrSelf af aigtu slede 8ældsfolPl$

ge ser

PenSestrøm fia finansieinSsatdivitet
Årets penSestrøm lra ddfts,

Likvider

941832
1.a92.9a4
3.365

0

0

427.655

54a.092

.29.016

.t5600

0
-10.70Q

-517190

340.t07

962
-560.844

1.476
-409.331

-t 201.233

649.421

eiiBl

Forøgel* af korrfGtede 8æ dsloplgtL8elser til penSeioslilutter

Llkvder

Regnrkåb 2@r

95555

Betalr selskabsskat

24

2oo2

diftskapital

Ændri8

pr l. januar
p. 31. december

inveneingr

o

g fina

n

si€iinEsåktivitet

alt

I 062 330

100.000

-134.903

949.s21

122.909

-2.90r

26.432

29.134

149.141

26.432

Noter
i

(Beløb

1

1.000 kr.)

SeSmentoplysninEer,resultatopgøreke

Arbelde

465.6t7

4.753.292

t.586.497

224 aAA

'294.121

t66094

690.205

4.454.571

596

I9t6

690,401

4,456,447

ldføn for e8en reSnig

|

_224.404

I 814
t.223.953

317,922

7,123324

317,922
31 955
r2 069

6,683.t01
4 t.183
r3.903

36t.946

a758.rA7

-440.227

|1202
Regu erkraft, specia regu ernB 08 modkøb

111.242

l44.624
827

1,10 62,1

Køb af pr oriteret produkton

a.aoa 827

eing og udE anlnS af pr oriteret produkton
ti Dival VE ener!
omkostninSer vedrøende køb #
alt
Re8u

Pnsiilæq

e

0
690,aol

3 300

243.623
475.449
4.424 299

25) 827

0

36.1S4

97't,127

36r,946

400 kV- oB udlandsfobindelser
lor 1 50 kv rettet
BetalirS for i*eNekåpac tei

243 623
475.449

4.672.)25
2.066,062

Beta ing for

317922

BetalinS

lal.063

r8r.063

236.000

236.000
29.000

UCIE krav vedl effekl- og freklen$e8uledng
Kapacitetsbelal n8 vedr skaSerakforb nde sen
F&U vedl mij@en ig e produhon
F&U

effekiv energianvendeLse

Bræidse sberedskabslasre
Beta iig ti m idste prodlktionskapacitet
Ener8iti

Nelt ls utn ng af havmøler
Mi jøundereSe ser vedrøreide havmøler
øvrige Pso-omkonn nSer
P. st llæ8 lil kaftværkselede VE-anlæg
Øi vest-udl Sning t I kaftværkseFde VE-anlæ8

900

5

900

45.74O

45780

t92 000
25.559

192.000

24.459
19

422

19.422

95.542
8.416
r0.565
422
209.098
4.944
3.553

og vedlSeho

13.028

71 556

syrel oE Eneigislyrelseis ti syi

NelseLskåbers PSO omkostniiger vedr. neniLslutnin8

Dift

29.000
t3 028

-71.556
5

a)7.922

95.442
8.436
10.565

422

209094
4 984

|.428

40.053

55.034

t2.6t5

dese af net

32.615

505

t.298

673.796

|.428

519.359

33.t20

1.237.742

3.437

12.342

43.256
71.452

49.156

108.591

Alskhinger af mmatedelLe ailæSsaktiver
AlsklninEer af maler

t4003

112.795

126.79-/

85.855
to,734

I t2 795
I66.475

203.197

Andre eksleme omkonrin8er i all

Resultat aI

e le an

p ma d ft

æg5akler

0

0

1!.t64

12.414

ndlæEler af kapitalandele
FnansieLe onkonnin8er

Ordinæt resuliat føl skat

t3 t68

12.418

o

o

t0

71.452
198.650

3.006

3

006

4 ta1

4

t8f

oal

25.77)

651

148.292

149.944

0

Slat al ord nært resulat

195

Ordinært resuhat efter skat

456

|5

45 311

104.177

t03.633

45

Noter
2

seSmentoplysninSer,balance

Prio,iter€l

Net

p@dukion

08

sFtem-

rj.resw

AKTIVER

mmater e le an æSsktlver

214.567

Ivdter elle anlæSekiver

96.599

Finansie le anlæSsakver

2.420.444

214.567
2.917.447
33.913
3.169,927

29.016

4.497

o

o

344.142

2.425.745

1.305

5.8t0

7tt5

9)2.154
328.989

406.00r

r40.586

15.063
328.989

).473.844

40000

109.741

\49.141

Oms.etninSsaktiver

Udlign n8

vedøende Homs

Rev

Lilaide beholdninSer
Omsætnin8$ktiver i alt

0

-194.374

1.630.661

526.O74

2.627.37t

4,800.584

t.7tl

r.926_675

1.938.584

31.3t5

3t.Jt 5

437.579

r 362.330

t60.592

r 468.356

2.850.686

4.800.586

1.241.143

406.0ol

1S1.892

1.241.t43

406.001

PASSIVER

E8enkapital

I

Hensatte fopligtigelser

cældslolPliStigelser
Langfristede 8æ dsfop LSliSeiser
Konfristede 8æ dsfopl $igelser
LJdl SninS vedrørende Horns Rev

350.109

)2153

462.445

393.648

162.249
352.070

328.989

cældsforyligtiSelser i alt

1,24t,145

406.001

514.359

328.989
669.r 82

PAsSIVER I ALT

1.241.r43

406.001

526.073

2.627.371

0

Noter
Note

(Beløb i r.000 kL)

Regnskab

Salg af PsO

2002

465.611

5ag af pr o,iteret produkton
5a I al net- og sysremilenene
Lkkelakurerel underdækni.E

4 753.292

Reflsk

b 2001

725.491
4.569.585

1.586.497
-440.227

r.036.t06

6,365.179

5.946.355

ll t ,202
140.624

9AB4

344.626

omkostninSer vedrørcnde løb a, el
oodkøb
AfSn på Konli skån forbidelserne
Køb af pr orteret prodLkton
Reguenng 08 ud8 ahin8 al øiorileret produktion
Prislilæ8 ti prival VE e.er8
Regu erkrafl, spe.ia reSu ernS oE

OmkostninS€r vedrørende køb af

3300.827
243.623
415.449

66.7t l
3.830
5.286.980
r70 r83
864.755

4,672,125

4.491.194

55.014

41.0t7
4.3\9

0

eliåh

Andre ekneme omkostninget
1.298

Drlt 08 ved,Seholdehe af nel
Betalng for I50 kV .etel
Betal ng for resetoekapa.iter

UCrE*c! vedl effekt- og frekvens€glle
Kapac tets beta nE
,

F&U
F&U

ved.

S

kåge raklorb

n8

i delsen

vedl m l@eni8 elprodukloi
eflekv enerS anvende se

Brændsekberedskabs aSie
BetåLin8 rlL mLndste produktonskapac

et

32.6t5

25.)75

181.063

189.326

236.000
29.000

216.000
58.000

13.028
71.556

l2 533
64 415

5.900
45.780

)3.645

192.000

25.559
Energitisynet og Eie€ iyre sens liLsyn
st I æ8 t I

209094

kaltværksejede VE.an æ8

NetselskabeB Pso{mkostn nger

vedl netl

192.000
25.519

19.422

PrstIæg tIkaftvæ selede VE an æg
Øst-vesrud i8n ng al ry

0

ls

ltn n8

Neltis utn n8 al havmøler
Miljøunde6øSelser vedrørende havmøLler
øvd8e Pso'omkostn nSer
Andre eksterne omkostning€r i alt

14.473
r

35.071

4984

3.364

95.542
8.436
r0 555
822

0
0
I 602

1.237.702

r.020.239

2.5t9
98.t43

92476

2.645
5.244

3 930
4.392

t08.591

102.816

243

2a3

740

Pe6onaleomkostninSer

Hoio6. tl

besryreLse og d

rekion

cager oE lønn i8er iøvr8t
Andre omkostn nger tlsocial sikrnS
øvnge peEona eomkosin nge.

Pe6onaleomkostninger i alt
CennemsnnlLge

arta medarbejdere årel

* I delte cl ind8år

eleverr v karer,

16

beldem.v med

iall

13 peBonerfor 2002, 08

t4 peEonerlor2oot.

2414

Noter
Note

(Be

øb

I 000

k)

Regnskab

2002

Regnskab

2001

Re8nskab

2002

Eltra 409

Finansielle anlægsaktiver
Åreis tilgan8

KosFiter

pL

Re8ulennger

ReSuleiin8er

3l

december

ll

Renle ndtæ8ter, aftaleindskld
Renle fdtæ8ter, Eftra
Renre ndtæ$er,

a09

leveraidd 08 kasseGbaner

Finansielle indtægler i alt

ll
500

29.0t6

0

0

0t6

500

500

29

de.ember

Finansielle anlæSsakivd i alt

2o0I

s00

pr l. jan!

pr

ReSnskab

29.016

22AA

4-/.241

0
0

46985
0

3.006
896

3

000
q68

4197

22Ba

4.89-7

2.744

2.319
803
124
736

L564

4.183

3,365

r.r60
130

3l

l

Finansielle omkostninSer
RenteomkostninSer, banker
Renteomkostninger, leveiandør

Renteomkoshinger Commercal PapeE 08 kedituurderinE

rinansielle omkostninger i alt

644

5.423

52.38t
245

84636
3.916

79

54-7

I047

433

95.355

Noter
Note

(Be

øb

Looo

k)

2002

Regnskab

ReSnskab

2oot

2oo2

Regnskab

Re8nstab 2oot

l0
Skai af ordinæn reslltar
Skat af

45.3t

elstraodl.æn reslhat

I
0

33.356
-6.120

45,311

27.236

00
44.4)4
0
896
45_311

21.421
r.r 53

2t7.O52

146.352

Der specLfueres såled$
ReSu

ern8 al ldskudte sk tleahver

Aktle imbeskitn

nSsbidraS

Skal t lknftede v*somheder

ll

lmmaterielle anlægsaktiver

968
27.736

Rettitheder

300.000
00

100.000

Årets tlgang

Kostprirer pr 3t. dec€mber

300.000

,00.000

232.652

217.O52

200 000

r

50.000

50.000
50.000

2l452

42.232

250.000

200.000

64.O45

42.232

50,000

i00.000

168-567

174.420

6år

6år

Afskr v.,n8er

pr r janlar

Alskriøin8er pr.

3

L december

lmmaterielle anlægsaktjver i ålt

t5.600

7A.7AO

0

Iti

l0år

l0

år

Noter
Materielle anlægsaktiver

Transmis Andrc
HVDC- sionsnd teknbke

anlæg

31.12.01

anTæ8

olerf6rr na iSangværcnde adejde

Konpnler

ll. dember 2002

A1!kmingq r. iaiuar 2002

35t.2AA 5$

10.265

134

æ634

la 307

2.391

0
r3955

Alrkivnin8s 3r. d«ember 2002
Måteielle anlæ85kiwr i

2.391

22156

.h

312.934

0

r53560

213.753

Eaigværende arbelne 51 de@mber 2002

lkostprsehe indgår iteme

fianre ngsomlGti

62 425

iger med 26,1 mio

Lr

Fodelin8en ar årets investeinger
ÅrcE il8an8

t

iSangvær.nne b.lde

2anl

Nore (Beløb ! r.0o0

13

Nel

kr.)

Samlet underdæknin8 i regnskab 20ol

samlet lnderdækning ultimo 2002

08

I

ali

systemtjeneste. 31.12.2OO2

Pe odeatSrænsnings poster
311.194
-294.121
79.O72

-516.184
214.544
-291.600

I ak
31.12.2001

62.640
-366.094

-440.227

-344.626

-303.454

-5t5.941

-75,754

264,471

Noter
Note

(Beløb i t.ooo

ki)

Rep.kab

2002

ReSn5kab

2drl

ril8odehavender fra salS oB tieneneydelser

TilSodehavender fia salg

l5

426.)93

24 779

7.746

499.546

433_999

Pe odeafgEnsningsposter
98.569

35.886

lkke opkrævet mindsie prodlktionskapacitet

864000

576.000

PeiodeafSrænsningsposter i alt

962.569

6r

464.000

576.0O0

50.688

78.109
27.421

6.274

50,648

Udskudte skatteaktiwr vedrører:
mmatere le an æSsaktver

201.419

I

\28.47a
74.642

181.863
-56.349
-134.124

Heraf til

t6

ot tienesteydelser ialt

474.766

opkra{nint efter mere end

Udskudte skatteaktiver
Udskudle skatteaktiver pL

I

år

l.lanud

ReSueii8 af ldskudte skateakver
Udskudte skatteaktiv€r i alt

godehavender og 8ældsforpLigt Be

rr

5.969
FremføGelsbereftLgede skatlemæsige undeukud

r.886

o

5.760
53.558

6.274

s0.688

Hensane lorpliStigelser
VedliEeholde se vedrørende lysledere

14.000

r9.200

i8tiSelser

13.3t 5

0

Hensatte lorpliStigelser i ah

3t,315

19.200

65r5

r.200
4.800

Andre

hereite Iop

rodaldstidspunktet Ior henstte ,olPligiSels€r forventes at blive:
Henilte forp iSligelser 0 - I år
Heisate forpiBigelser I - 5 år
Heisalte forpliSligelser 5 år Hensatte ,olpli8tiEelær i alt

12.800
12.000

l].200

3t.3ls

t9.200

Noter
Nore
l8

I

(8eløb i r.00o kr)

Re8nskåb

LanSfistedegældsfopligti8elser
Oen Nord ske nvesterinSsbank
Oen Europæ ske rvesteringsbank

20t

l

2Al2

LanSrrislede gælds,orpligtigelser i all

2lxl2

Regnskåb 200i

300.000
t.062 330

300.000

1,362.330

300,000

0

I

Langfrislede 8ældsforpliStiSelser, der fodalder etler 5 årira re8nskabsårets udløb
Den Nordiske lnvesteingsbank
Den Euopæiske lnvesterln8sbanl
Langf slede 8ældsfo.pliStigelser, derfodalder efter s år lra reSnskabsårets udløb

Kortfrinede 8ældsforp iBiSe ser

218.1A2

iah

272.727

r 062.330

0

r.280.5r2

272.727

19.846

25l..444

t22.186

t 09t.822

t42.O3a

1,a43.266

2a7.951

t59.661

214.323

95.441

456.274

255.502

6.274
21o.174

5.424

r5.594

15.078

2l
Fiaixele

instrumenter opgorl

il

PsO FAU etfektiv enerS aiveideLse

llø!ide6øgeher, havmø ler
^,1

Eltra s F&U.omkostn n8er

ø\t

I

Bæld

mar[edsværd

0

5900

0

8.698
t03.264
234

22.446

926

12.025

3

354,068

61.337
2.013

rr

8.523

Noter
Note

(Beløb

i t.ooo ki)

RetDskab

2002

Retnskab 2OOl

P€ngeslrøm fra primær diJt fø. ænd nE i diftskapital
Regulenng

for kke- kvde driftsposter

m

Ahkdviinger al immaleriele oB materele anægsnktver
Resu rat før skat i ti

knltede vid.iomheder

øvr ge
PenSeslrøm fra primær diJt før
23

103 633

226.735

r98.6s0
45.11l
3.006

207.26)

440.227
59.154

344.626

843,969

94r.832

v:

ændint i driftskapital i alt

33.356
3.000
r32 855

Ænd n8 i diftskåpital

Ændin8

varebehoLdninser

Ændni8

tlSodehavender

I

Ændnn8 per odeafSrænsn ngsæsler
Æidrn8 i henilte forpl 8tiSelser
Æidrn8 i kortfr nede kreditorer
ÆndrinSi diftskapihl i alt

2)7

-595

6r.788

172.24)

350.683

320.811

12.I

l5

r9.200

436.517

35,944

-1.392.934

26832

29.',l34

59.856

2.499

2.414
40.000

20.000

149,741

26,432

21

Likvider 31. december omlatter:

373-7
Banker, uden andsk va

lia

hdenående på sikn8skonto vedL Nord Poo spot
Likvider

p. 3r. december

197

Noter
25

EveniualforpliStiSekei og sikkerhedrnillelser
I henhold til kaltvæikattalen mellem E sm 08 rege n8en er Eftra fopl 8ti8et til al loretaæ belal n8er li Ekam t I 08 med 2004. De smlede
bet,linSer I perioden 2003'2004 ud8ø 878 mio. kr
Ehra har nd8åel afta er med Slatnett hvor Ellra skå betale I 1 mlo. NOK de næsle 22 år for bru8 af Skagera[kablerne Stahelt
fop iSliget
s I til at vedliSeho de udlandsforb ndeken t I Norge i smme pe ode. Eltå skal herudover betale hatudelen af de lak ske driftsudSifter på

h

kablehe. Afta en kan ops ges gens diSt rned s å6 vaM.
D$ er slilet sikGrhed over f$ Nord PoolSpot for E tra's energihande på 40 mio. kL
Der er ind8ået kontBkler med leveEidøer lil4OO kv-strækningen ÅrhusAalbo€ for G.l50 mio. kr, der endnu ikke er €ffektleret.
Der på8år stadlS lohand inSd om belallngsfordelingen mel ern I5o kv-transm sionselskåbehe 08 Eltra led kornbinerede 4ool I 50 kV lrem
føin8er Oete vll påvirke værd en al E t6! anlæ8såkti!€r oE indtægbrammen. De endelige fordelinger fotoentes aftalt i løbet al 2003.
Ehra har i da8 medtaSet den irlde an ægsværd re8nskabel, dv,s også I 50 kv-de en, på anlæ88e.e Vejen-Eidrup ( d ft) 08 på Århus Aalbor8
(i8an8værende an

D.

æ8!6ejde), i det omlang

Elira

h

atho dt disse omkonninSer

'3

de_etrber 2002 e. Eh,a lle 0a,1. roSer €EM8e.
foe i884 ei række ualk arede saær tl af8ørelse i Energ t lsynet o8 Ene€iklaSenævnel, der er næmere beskevet i årsrapporten side
Desuden d ei Ekke uaftlarede e6ttn ngssa8er til Lod5elere forbindeke med by8n i8 af 4OO kV tGnsm rsionsnet
Det er ledelsens opfattelse, åt seLskabeb økoiomiske slillLng pL 3 L deember 2oo2 ikke vi blive påvi*er af udfaider af disse saSer
Der

27

Valula- og rentedsici samt anvendeke ål alledte finansielle instrumenter
Selskbet anvenier swaps som led almindel I sikin8 af indreSnede oB ikk€-indregnede
I D drcg n e d e ua nso ldio ne

13.

tranrk onel

t

sik i8 af indre8rede tansakt oner omfafter valutarisici på gæld lremmed valuta.

Becli,

1.000 usD.

pi8iSelser
r50 000

150.000

Pr3l.december2002udgørrealseredevalutakudabpåswaps2l2,lmio.kc,derrnodsvaresalenikvarende8evinstpådetsikedeLrSDlån. Resuhah/nknLnSen er såLedes 0 kr for 2002.
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