:

\t

I

I

i

\L;;

Arsrapport

2003

,-t--:-l

\>

'\*":,,

Eltro's orgonisotion
Adm. direktør

Ringen sluttes
Nodjylandsledningen mellem Århus og Aalbory tages i
bme i løbet af 2004. Den lyske 400 kv- nglorbindelse Ira
den tyske gænse til Aalborg bliver demed sluttet og det

shup og Hombæk), Mariager I'jord (Katbje4 og Bmmslev) og Indkildedålen (Skudshale og cistrup). Kabel-

vestdånske højspændinesnet væsenuigt stla.ket.

staiioneme rummer bLå. kabelendemutrer spændingsafledere (ti1 beskytielse mod banedslag) oe jordstuttere.

Den første delstrækning frå ltige {Århus) til Fe$lev (syd
for Aalborg) blev tåget i brug 5. marts 2004. Resien åf
strækningen (fra FeBIev over Limfjorden til Nordjyllandsværket) følger i september 2004.

Kabelstationen i Hombæk indeholder desuden en fastindkoblet induktiv rcåktor på 100 Mvar til kompense ng af
den reakiive effekt, som opstår i kableme.

rorud er gået

ån politiske og tekniske forhandlinger/
&øftelser. Et åIs deiailplojekiedng og to årc anlægsårbejde.
11

Projektet, som ud over den 144 km långe 400 kv-forbindelse også omfatter onnægning oe sanednger af eksistercnde 60 kv- oS 150 kv-strækninger især gemem RoId
Skov og i det sydlige Aa]borg, kommer tit at koste ca.
1.050 mio. kr

Billedet på forsiden viser kabeltræk gennem mr på bunden af Madager Fjod i augnst 2003 lra den sydllge brcd
nær Katbjery. Kablet erståtter den eksisterende 150 kVluftledning. som nu er fjemet.
De ø\,fige billeder er fta henholdsvis kåbettrækningen og
fE rejsnineen al den nye desigrmast på strækningen me1Iem Bmmslev nord for Madager Eod og HaveNlev vest
for Rold Skov Billedet på bågsiden viser de nye opstilede
master Billedeme er taget af fotogmf Jøryen Schyite,
København.

I prcjektet indgår strækninger med

14,4 km kablex De er

ånvendt ved krydsning af cudenåen og Madager [jod
samt gennem Indkildedaten I Aa1bory. Der er i d€n forbindelse bygget seks kabelstationer: Ved GudenAen (Tebbe-
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Ejerforhold
Sekkabet ejes pr 31. december 2003 al 44 jysk-gnske netselskaber. Ejemndelen beregnes
som andelshavemes kåpitåIindskud samt en forhotdsmæssig andel af selskåbets ø\.rige
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Informationschel Per Andercen
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Repræsenta ntska bsmøde
Onsdag den 28. april 2004, kl. 09.30, Mukebjerg Hotel, Vejle

Dirigentens underskrift
Vejle, den 28. apri]2004

6.

driftsår

1. januar-31. december 2003

Eltro's vision
Eltra sikrer ellorsyningen og en
velf ungerende markedsplads
E]tra har ansvarct for at elekricitet leveres til all€ Iorbruger€ i det jysk-fynske område ståbilt og sikkelt. Eltra skal bi&age
til, at det sker på en økonomisk, ressourceog miliømæssig forcvarlig måde til ga\.rl for

santundet- Eltra vil i den Iorbindelse sikre,
at systemalriften sker med tilstrækkelig

o Eltra sikrer elfor-

a Eltra indtager
en central rolle
blandt de

selskaber i
Nordeuropa
Eltra er en
effektiv, kvalitetsbevidst og
innovativ en

treprenør for
dansk energipolitik

hensFrtagen til person-, anlægs- og
sikkerhed samt markedsbetjening

drift-

interesser

o Eltra har højt
specialiserede
medarbejdere

Nordeuropa

Eltra engagercr sig i ligeværdiet sama$ejde med sysiemansvarlige virksomheder

i

nabo-områdeme med henblik på at spårc
rcssourcea sikrc Iæ[es kapacitetsrcseNer,
styrke udvekslingsforbindelseme (inmastrukturcn) og udvikle, effektivisel€ både
det nordiske og det europæisk€ elmalked

Ettra samarbejder med områdets transEis-

Eltm samarbejder med Etkråft System om
at skabe €nsartede forhold for elforbrugerc,
anlæesejerc oe mkedsaktører i hele lan-

sions- og netselskaber om at udbygge og

det.

vedligeholde tmnsportsystemet i form af
ledninger, kåbler og stationer vi vil i den
forbindetse inspiErc til og satse på udvil<ling åf nye teknologiske løsninger samt
netsane nger Dette skat båd€ sikre elmarkedets stabile funktion og producentemes
mulighed for at drive deæs ånlæg økonomisk og mitjømæssigt optimalt samt tilgodese hensF til det visuetle miljø.

Eltra såmarbeider med netselskabem€ om
åt betjene virksorfi€der og peson€r som
prcducercr eI og håndler med el. EIba søCer lol, at den jysk-fyoske mark€dsplads

udvikies som en integreret del af det nordiske e]-.narked. hvor håndel med eI for€eår
etrekti\.'t og eennemsigtigl.

Ett.a opretholder ei nøje kendskab til siatus og plåner for pmduktionsa æg og elforbrug i eget ontåde og i nåbo-omdderne. En systemåtisk planiægring skål gøre
det muligt at Iastholde elfo6yningens forsyningssikkerhed og miljøee€nskaber

-

oeså på Iæneere sigt.

Etka er en €ffektiv, kvalitetsbevidst
og innovåtiv €ntreprenør for dansk

o Eltra er ikke
diskriminerende
og uafhaengig
af kommercielle

Eltra indtager en c€nlral rolle blandt de
systemånsvarliSe t6nsrnissionsselskaber i

energipolitik
Det er EItIa s arsvar at sørge for indpasning af den store mængde ulegulerct, vanskeligt forudsigelig, miljøvenlige elpmduktion, som er en vigtig de1 af den danske
ene€ipolitit. Det sker urder hensyn til
systemets

ddft-

E]tla's område er et vlgligt bindeled mellem det nodiske marked og det europæiske
elma*ed. Eltla føler et væsen igt medansvar for. åt de to markedsområder spiller
Eltra er ikke-diskdminerende og uarhængi8

åf kommercielle interesser
Eltra er en åben virksomhed, der lægger
vægi på at irlormerc maikedets aktøre!
myndighedeme og offentligheden i almindelighed om elforsyningens indretning og
åktuelle forhold.
Det e! Eltra's ambition, at omvedenen
oplatter selskabet som kompetent, krcativt,
fleksibeli. økonomisk, neutmlt oe trcværdiCt.
Eltrå h.r høit sp€cialiserede medarbeidere
Som en korsekvens aI visionen er det nødv€ndigt for Eltra at råde over en medarbejderstab med høj speciålisering inden for en
bred vift€ al lagomådet På udvalgte fagomåder vil Eltra lægge vægt på at $de
ove. eksp€rtise i globål topklåsse Eltra vil
systematisk udvikle sine nedarbejderes
ekspetise gennem efter- og videreuddannelse samt hæning og ved samarbejde med

relevante foNknings- og uddannel§esinstitutioner i ind- og udland.
En prcCressiv medalbeideryolitik skåI eive
mulighed for individuel b€Iønnirg af med-

og forsyningssikkerhed.

EIha inspircr€r og medviiker ti1, at dei
sker nødvendige forsknings- og udviklingsarbejder på VE-området.

Eltm indkrcdser og beskriver tekniske og
markedsmæssige pmblemer og vi indgår i
et snævert sama$ejde med mlmdighederne
om en hensigtsmæssig gennemlørelse al
nye besteErmelser på elfo$yainesområdet.
EItm medvi*er iil at løse samfundsmæs-

sigt rcIevante udviklingsopgaver'

Ved,tag

et al bestgrelsen

19- d.ecember 2001

Bestyre Ise n s be retn
Et år med struktursnak
Under indtyk af den forlsatte markedsåbning og

komercialisering af en
europæisk ene€if orslniDg
blev den hjemliee eneleiforc}1lines struktur taget op
til grundig politiske overvejelser i 2003. Et væsentligt tema i disse oversejelser var ønsket om at udbygee den offentlige indsigt og
kontrol med sysiemansvar
og hansmission inden for
både el- og naturyassekto-

Tidliet på året tegnede der
sig et klaft politisk neftå1 i
Fotketinget for at skabe
rammer de. også i fremti
den kan sikle et systeman-

svarligt tmnsmissionssystems ualhængighed åf
markedets aktører og kommercielle lntel€sser
EIim tog bestik af d€ politiske signaler og Iorsøgte at
skåbe opbakning til at
overf øre Eltla's aktiviteter
tit ei rent forbrugerejet og
f orbrugerstlaet selskab med

ståtslig rcp!æsentation
selskåbets besty€lse.

i

9. mai-aftalen

Ettra

s

initiativ blev dog

ovelhalet den 9. maj af en
aftale mellem de fleste aI
Folkeiingets partier Den
politiske aItale gav rcge
ringen mandat til at indlede
dmftelser med energisektoren om åt eiablere et eller
flerc uafhængige enereitmnsmissiocselskaber f or
el og naturyas.
SpørgsmåIet blev behåndlet
på Eltra s ekstaordinære

Epræsentantskabsmøde

.

in

Forhand.lincene omfu tter

ektoreB uløste proble ner og lorhandles sd.nlet
ned, ELFOR som hoædlorek

hønallet id,et Eltrt' aLeltaser
med. oid.en og løsningsmo

delLer i

folhold til slsten-

ansodr og transmission.

.

BestArelsen sikret und,er
drøft elserne, at svst enønsoar oq tfansmission er tulfhængigt øf konmercielle

interæser

lortsat lorankrct i lorbrusercjet os fotog

bru s e tin d,f,s d, et s en.

.

Resultatet øf d,røftelseme

lorelæsses tiL god,kend.else
for Eltra s repræsentent-

I Folketinget var dei opfat-

telsen, at bdkkene iil en
aftale vi]le værc på plåds
inden udgangen sf juni. De
egentlige f orhandling€r
mellem regeringen og branchen kom dog føst i gång
sidst på året. Meget tyder
på, at der politisk sigles på
en pakkeløsning, som ud

over sirukturcn for systemansvar og tmnsmission
blandt andet også nlrDer

elfols)'rlingens kapitalfo!hold, økonomien omkrine

relse

til i samrbejde

Ethaft

med

og ELEOR at indlede dmftelse. med rcge ngen ud fm følge.de rct-

ningslinjer:

på så vitate omåder kan

gøre det svært åt fastlolde
og tiltrække medarbeiderc

med de kvalifiIationea der
e. nødvendige for at sikr€
system- og fo$dngssikkerhed i det turbulente
vestdaNke elsystem.

Xltra vil i sirukturprocessen pege på, at det er vig-

tigt for hele tandet -

også

for hovedståden. at Vestdanmark får mulighed for
også at bevare og udbygge

videntunge, otrentlige vi*somheder Hvis mån væIger
at samle systemet lor el og
eventuelt også gås i 6t selskab. vil det derfor værc
båd€ godt og togisk åt plåcere hovedkontoret lor selskabet i Skærbæk. Iredericiå. Godi, fodi det vil
vise, at der er politisk vilje
og e\.ae ti1 at placere væsentlige offentlige opgaver
vest for Storebælt. Logisk,

fodi Eltra for

1ængsi har

bevist. åt vi er i stand

tll at

tiltrække den ekspelt1se,
der er nødvendig for at
kunne stlae og udvitle det
vestdanske elsystem og

-marked. som teknisk set er
det mest komplicerede i

nye halhølleparker, den

fortsatie udvikling al vedvarende energi, Co,-kvoter
samt en generel styrkelse af
F&U-indsatsen på energiRegenngen lægger i

Ior-

handlingeme entydigt op
ti1, at sysi€mansvar og

transmission for både et og
naturgas skal placeres i ei
statsligt ejet selskab.

den 18- iuni.

Representantskabet bemlardigede Elt.a's besty-

g

BektaSelig usikkerhed
Eltra er opmærksom på, at
der skåI ske fomn&inger,
men det e. u}letdigt, hvis de
endelige bestutninger om
systemansvarets Ircmtidige

ejerforhold og struktu forttækker ud. Usikkerhed

sat

dører/aktør€! nåturligvis
supplerct med et tæi, Iigeværdigt samarbejde m€d
nabo-områdemes systemBetydningen af denne uafhængighed kommer dagligt
til udtryk, når der skal
f1€mskatres den rcguler-

kmft, der er nødvendig dels
for ai åfbalancere vadationerne i vindkåften, dels for
at sikrc den rcserve. som
skal træde til ved håvårier
på produktionsanlæg.
I ffrc år har E]tra, ifølge
den politiske kraftv€erks-

aftale, været pålagt at købe
s)§temtjenester og reguledngsrcseryer hos Elsam. Nu
er Kraftvæ*såftalen ved at
værc udløbet. Systemet har

fortsat brug for rcgul€rkmft. men for Ettra er det
et vigtigt mål at definerc
produktet på en sådån
måde, åt flere forskelige
leverandøre. stoE som
små kan komme på tale-

Ud over kontrakter med
Elsam er der for 2004 indgået aftale med Statnett i
Norge om gensidig udn)'ttelse af regule ngsreseft€r
Det er håbet, at en ]ignende
åftåte også kan indgås over

glæaen
Flere midler og leverandør€i
Det vestalanske elsystem et
med den voldsome tilgang

al urcgulerct elproduktion
tua miljøv€nlig energianlæg,
blevet stadig mere afhængig ål sine nabotande. Det
er altid dyri at kome over
i en sådan alhængighed.
Det er derlor målet for det
]øbende systemudviklingsarbejde, åt EItm skal have
så mange fo$kellige mulighed€r at spilte på. at vi i
pmksis bliver uafhængige
af bestemte ]øsninger.
Det vil sige frit våtg mellem
Iolskellige markedsmæssise
løsninger Ieverct af indblades konkunercnde leverån-

til lvskland.

D€r arbejdes desuden med
at få Iorbmgere til åt indeå
i markedet med pdselastisk
forbrug. Endelig er der de
ca. 500 decentale

kråftvar-

meværker som iilsammen
har en kapacitet på 1.500
MW. Her står den gæIdende
lov indtil videre i vejen for
at klDne gøre noget.
Frå aftagepligr fil mårked
Det var i 2003 en væsentlig

opgave for EIim åi få fll'ttet
støre mængder hidtil

,aftagepligiige"

miljøvenli-

ge prcduktionsanlæg over

markedet. Det drejede sig
om ætdr€, veltjente vindmølter Samtidig€ bestræ-

i

belser på osså at fl\,1te de
decentrale kraf tvameværker til spotmårkedet og

systemsåmmenbrud
Den meget varme sommer
af slørede både f orsynines-

eventuelt regulernårkedet

og siklelhedsmæssige

Iøb ind i politiske forcin-

bt€mer i både det ame kånske og elmpæiske elsy-

Det er imidlertid afgørcnde,
at hele den øvrige e1prcduktion - inklusive den
decentrale kaftvarme - fø1-

gel malkedets pdssiSnaler
for åt det kan lykkes at
indpasse den stærkt vade-

I

juli var der så lidt vand i
nod- og vesteuopæiske

de

floder, ai kemekraftværkerne i flerc ]ande måtte begrænse pmduktionen, fodi
de manglede kølevand. Da

rede vindkraft fornultigt i
elsystemet. Der er behov for
Iovændlinger som gør det
murigt åi anvende de
decentrale ånlæg operativt,
og f.eks. oeså tillade at det i
bestemte siiuationer er

voldsom bmg af aircondi-

mullgt ai nedfegulerc eller

aflastning

standse anlægget helt, og i
stedet anvende "el-drupekoger€" ti] opvamrning åf

Der er konstateret politisk

vitje i Folketinget

til at

eennemføre de nødvendige
Iovændringer Det er Eltra's
håb, at ænddngeme gennemlores så hutigl, at de
kan få betydning ftå næste

$,

nsssæson.

Da energimyndighedeme

i

efterålet lorberedte udbud
af e! ny havmøllepårk, var
der næ\,nt forskellige placeringsmuligheder men ud
fra en vurdedng aI bl.a.

vindfo

oldene s),Bes en
udbygniDg på Homs Rev at
være den mest åttmltive.

I et brcv til eneryimyldighedeme har Eltra peget på,
at det vil værc betænlelig1
for den vestdanske sysiemsiklerhed, hvis der bygges
mere vindlaaft, lør forholdene for den decentråle
prcdukion e! ændret. Der

blev samtidig føjet tit, at
såfrcmt lovgiveme indfør€r
ændringer der både gør det
mulig1 og økonomisk ai-

tEktivt for

mark€dets ak-

tører at reagele fleksibelt og
operationelt på p ssignaler
vil Eltra kunne påtage sig
at håndtele væsentligt merc
vindhaft i slstemet.

E

prc-

tionanlæg samtidig ffk elforbruget til at stige til
usædvåi ige højder måtte
sysiemansvårlige selskaber
flere gange udsende advanler om behov for forbrugs-

og

siko for sy-

Det var dog i det nordøstliee USA, det føIst gik gali.
70 mio. mennesker var uden
strøm, nogle af dem i op ti1
et par dage. Forud for sam-

menbmddet var ledningsnettet overbelastet. Produktionsånlæg havarcrede, og

ledningsnet blev udkoblet
på grund åf kotslutning€r

til tætoppe. Den egentlige
åIsag til systemsammenb$ddet var dog dårligt
f uger€nde IT-systemer,
manglende overblik og dårIig kommunikation hos systemansvar og imnsmisI slutnineen aI septemba
mmte et systemsamrnenbrud flerc end b0 mio. iialienere. Som optåkt ti] sammenbruddet var flere højspændingsledninger i
Schweiz blevet afbrudt,
også elier de havde fået
kontakt med trætoppe.

SysterNanrmenbrud i det
indre London oe Helsingforc, også i løb€t af s€ptembea kunne henlørcs til havarier på tekniske anlæg,
mens sammenbruddet i
Sydsvedge, som også råmte

østdamark den 23. septembea skyldtes en kæde af
uheldige sarnin€nhæf.
Systemsarmenbmddet,
som mørklagde vest- og

Nordjylland i slutningen åf
december 2002. er blevet

evalueret intemt i Eltra. I
en mpport, som blandt andet fndes på EIha s hjemmeside, er å$agen til sammenbruddet indkredset til
en kombination af kommunikations- os rctæfei]. Med
baggllnd i ana\sen er der
siden gennernført en række
tekniske, prcceduie- os
kommunikationsmæssige
forbedrineer.
Systemfo$tyrr€Iser er ikle
noget n},.t inden for elfolsyningen. Men de indtræffer
normalt ku med flere års

mellelnl:m. De mange næster samtidig€ forct).nelser
i 2003 var defor uvani, og
de afslørcde, at d€t moderne samfund €r blevet Iuld-

stændig alhængig al stabil
og tilstrækkelig e1f orsynine. Bae$unden for forst)melseme var forskellig,
men de havde alle det til
fæ]les, at det tog uventet
iång tid at retabler€ elforslningen ud til de enkelte
Det er vansk€Iigt, fom€ntIig umuligt at undgå systemkollaps. Men når de

indtræffer er det et vigtigl
nål for EItIa, at begænse
deres udbredelse mest mu-

Iigt og derefter få systemet
r€iableret så hurligt som
muligt.
Udspil lra Et -Kommissionen
Både i otrentligheden og
blandt politikere opstod der
på bag$und af de mange
hændelser helt fo$tåe1igt
mistro til elsystemet, som i
manee år havde vær€i et
tawinteresse-om de på
gund af dets tilsyneladen-

flydelse på I pct. svarende
til den del. det danske eIIorbrug udgør af de fire
Iandes samlede forbrug,
elle. vil man insistere på en
f jerdedel af indfl ydelsen?
Transit og nettoeksport
Vestdanrnårks place ng
mellem to store elsystemer
har i mange år gjort området tii ei af de vielige trånsitomåder i det europæiske

om etablering af €n kabel-

fo$indelse
afklar€t.

til Holland er

I d€ poliiiske rcaktioner
efter spændingskollapset på
Sjæltand i september 2003
kom ån]æggelse af et Storebæltskåbet atter på tale. En
kabeuorbindelse mettem
Øst- og Vesidånmark kunne

gyndelsen af september da
den vestdanske spotp s i
seks-s).v timer lå på 3-4 kx
pr kwh, mens der samtidig

blev eksport€r€t fra Jylånd
til lyskland for under 30

Eltrå indberctiede naturligvis hændelseme

til konkur-

rencem)ndighedeme. Myn-

menbruddet, men retable-

dighederne \,uderer Iortsat,
on noele af saeeme har
karaker af ulovlig brug al

de uf€jlbådighed.

elmalked. I2003 blev dei
tydeligt, at området også er
en væsenilig nettoeksportør
Ikke mindst markedsforhol-

nE åf svstemet ville måske
være gået noget hurtiger€.
Nordels markedsbercgninger viser at et Storebælts-

Alt tyder på, åt

kabel fomentlig vil flytte

ne havde været merc mode-

Eu-Kommissionen satte
fokus på {orsyningssikkerheden. Der blev således

dene i den særprægede nordiske tøråEperiode 2002/
2003 skåbte emndlaget for
at øge den vestdanske net-

storc mængder energi fia
Vesi- tit østdanmårk, og at
det vi] give lavere priser for
de østdanske og sydsvenske
forbrugerc (men højere p
ser for vestdanskerne).

rat, hvis markedsmekånis-

til6,3

peget på mangeHuld infrastruktu\ og d€r blev lagt
pres på de systemansvarlige
selskaber og de enkette lan-

toeksport fra 2,6

des regulatorer

lise selskaber. sqniet I Nor-

for at få
disse pa(er engagerct ak-

nodiske energiministre
udtrvkte enighed om at få
skabt en aktiv indsats omkring fæltes udn,.ttelse af
De

produktionsapparatet og
udbygning aI infmstn <turen. Ministr€ne låede lisefrem op til, ai d€r skulle
arbejdes frcm mod et fæles
nodisk systemansvarligt
tansmissionsselskab. Der
€r

klæ

fordele ved et

væsentligt tætterc og merc
f orptigtende nordisk samarbejde, end vi har i dag- Det
er helt afgjort muliel at
komme viderc. Ministrene
bar lkke nævnt, hvilke op-

TWh.
De

nodiske systemånsvar-

del, fo$øgie i årets Iøb at
nå til enighed om at udvide
den eksisterende transitaftale (om dæknine af nettab)

til også ai omfatte bidrag
til intuastruktuen. Det lyk-

kedes ikke ai blive enige. I
stedet har de enkelte lande
hver lor sig tilsluttei sig
den mindrc avancerede eu

ropæiske tmnsitordnine

xTSo-CBT (Cross Border
Tlansit). EIiIa beklager. at
det ilke tykledes at fastholde en fæles Nodeloptræden på dette viglige

ikke håve forhindEt sam-

Hertil koDmer be&e folsyningssikkerhed i Sydsvedge
og i Østdanmark. Men laverc elpdser og bed]€ forsyningssikkerhed i Sydsve ge
og på SjæIlånd vil også
kunne opnås, hvis svenskerne folsiærker det mangelfdde højspændirysnet mellem Nord- og Sydsvedge.

til at løse sin
del af opgaven, hvis der
trætres politisk beslutning
om. at StorebæIiskablet
skal bygges.
Eltra er parat

nodiske

stemansvårligt selskab, med

mklorbindelsen (Nodjylland-Sydnoqe) og anlæg-

sig et stykke under dei
tyske niveau, lagde de vestdanske pliser sig iæt op ad
de iyske prisex FIerc gange
i årets løb opstod der desuden pludselige pdshop,

Eltla uda$ejdede sammen
med Statnett i årets begmdelse et foBtudie vedrørende bygning af et fjerde Ska-

ningssilkerhed i de nordi-

gerrak-kabel. Det videre

sk€ tande. ViI den danske
r€gering acceptere en ind-

arbejde er stiltet i berc,
indtil no$ke overvejelser

kedskobling melem Tyskland og JyUånd-Fln. Med

odning, der minder meget om flaskehalshåndte ngen i Noden kan
han sikre, at elektriciteten
altid bevæge! sig fra det
billigste til det dlaeste mrkedsområde. I praksis vil
det kunne sk€ ved, ai Nord
Pool Spot oe EEx disponerer den daglige lediee kapacitet over den dansk-tyske
en sådan

kume træde i kraft den
januar 2005-

på en st],rkelse af Skager-

gelse aI en StorebæItsfor-

bedre. Eltra og Nord Pool
Spot har de o! startet
drøftelser med E.ON Netz
oe den tyske elbøs EEx i
Leipzig om at indføre mar-

aftale om markedskobling

ke&udviklingen peges bl.a-

fæl]es ejerskåb til i.frastruktuen og med måndat
tit at træffe mark€dsmæssiee dispositioner, som f.eks.
geogafisk opdeling af Norden i pdsomdder samt
overcdnet ansvar lor Iorcy-

meme over den dansk-iysk€
graense havde fungeret

Det vestdanske marked
viste flere gange i å€ts Iøb

nåtional opbakring til et
egentligt, ovemationalt sy-

som udkom i 2002. blev i
2003 fulgt op med en sta-

ssvinge-

I bedste tald vil en eventuel

tusrapport om flaskehalse i
det nodiske hansmissionssvstem. Af særlig interessante investednger for mar-

gaver og beføjelser et sådant fælles selskab i givei
fald skal have. Det er
Eltra's opfattelse, at det vil
blive meget vanskeligt ai få

p

ræt på de hsiest€ prisel
tegn på, at det endnu ikl<e
er helt modent. Den vestdanske spoipds 1å i fø$te
hatvår meget tæt på den
nodiske sysiempds, det vil
for det meste sige en he1 del
over P sen i Tyskland. I
årets anden halvdel. då den

Skagerrak og Storebælt
Den nordiske systemplan,

MårkedskoblinS

p

s stabiliserede

som umiddelhår+ hverkcn

kunne forktares med ekstreme forbrugs-, produktionseller netforhold.
Kulminationen kom en
smuk, vam ti.sdag i be-

1.
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Videnressourcer
Eltla hår gennem det seneste par år gennernført en intem oqånisationsændring
med henblik på åt intensivere samarbejdet på tvæIs

melem de faglige miljøer.
den pioces er tlaEden aI

I

teorctisk og paktisk udviklingsårbejde blevet sar et i
Systemsektionen, som, ud
over at stå for elsystemeis

desigr og udvikling, også
har ansvaret lor at servicer€
de to operationelle sektioner (Dritt oe Mårked) med
nødvendiee værktøjer os

Eitla's brugenilfrcdshedsunde$øgelse i 2001 afdækkede p.oblemer omkring
temaer son "kundebetjening", "komunikation" og
"imaee". Efter en målrcttet
indsat§, som inddrog de
fl este af medarbejderre,
blev der i forår€t 2003 gennemløIt en ny underuøgelse
blandt Eltm s daglige bru-

- i lig- udført
af Markedsconsdt i Åihus.
Unde$øgelsen blev
hed med den fø$te

Humankapital

(omresnet

1

I

ind.eks,

h\ilket må

betegnes

son a\erord,entligt tilheds s t il Len d,e. D et I o rb edr in $ arbejd.e, son EItru hM genLenføtt på bassrund. al
2 0 0 1 - ønø

fame og højt specialiser€d€
nedarbejderc, som tilsam-

ho.r således giaet d.irekte og
hltlhdi. r.sltltdtP, D Pn

dng eller jobskifte.
EItm har i fo$indelse med
at indkrcdse løsninger om-

kring indpasning af storc
mængde! distdbueret produktion siraket sine Iorbindelser med højere teloiske

uddarulelsesinstitutioner
både herhjemme og i udlandet. Ikke mindst det senesie
åIs mange systemkollapser
har øget interessen væs€ntligi for systemansvår og
eltransmission blandt de
studercnde. Eltm håber, at
der dermed €I ved at blive
skabt nye rckniterirgsmuligheder for den videre udvikling åf nn]lået.
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"Åre* PsøltdtcnisPr .n
narkant lrcmgdng på a\e

Eltra råder over mange ermen sikrer at Eltm er i
stand til at løse sine opgaver på ei professionett niveau. D€t e! derfor en vigtig opgave for ffmaets tedere at lokusere på videndeling, så tab åI vigtig viden
begrænses mest muligt i
forbindelse med pensione-

2ao3

tuldrid)

I konllusionen skdver analys€firnaet:
Som Ied i senerationsskifte
blev der udpeget ny chef
for Dnftssektionen, ligesom
der blev startei en målrettet
proces lor at finde en afløser for chefen for System-

2002

2001
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24

lO år

t6

t5

t9

2t

lg s en s r e sul t øt er,

generelle tiured.shed er steget med 13 in.lekspoint,
hoilket er meget fl.ot".

5

l0 - l5år
l5 -20år
2A åt

Eltm supplerede undelsøgelsen med dybdegående

iDtewiews af udvalgte
rcspondenter Det samlede
mataiate blev gennemgået
afdelingsvis mellem ledere
og medarbejdere. Ud fia
d€nne ploces blev der aftalt
nye indsatsområder såmt
yderligere a|tlviteter for at
lorbedrc betjeningen af
brugeme.
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Lovgivning og ofgørelser
Bekendtgøretsen fastsætter endvidere, at de systemånsvarlige lirksomheder er ånsvårlige for udarbejdelse oe
ajourføring aI stamdata-registerct for elproduktionsånlæg
Bekendigør€lsen indeholder i ø\.rigt bestemmelser vedrurcnde kontrol af aftegdngsmåIing.

Lovændringer og bekendtgørelser
Kabler til mindre øel
Lov m- 452 af 10. marts 2003 gør det muligt for økonomiog erhveNsministeren at pålægge den systemansvarlige
virksomhed åi anlægge og ddve nye søtednirgsa.tæg til
varetagelse aI {orc}.iingssikkelheden på mindre øer
Baggrunden for loven var, åt ingen håvde søg1om netbe-

villing til20 kv-søkablet melem Jyland og Læsø. Det ejes
i dag af Læsø kommune, men kommunen ønskede ikle at
søge om bevilling, fordi kablei står foran en kostbar udskiftning.
Minisieren tuIgte i december ]ovgivningen op med åt
pålægge Eltra at overtåge det eksisterEnde Læsøkabel
osleller eiablere et nyt.
Bedre forsynlnSssikkerhed
Lov n]: 1232 åf 2?- december 2003 åbner mulighed fo{ ai
de sFternansva ige selskaber kan kræve. at etprcduk-

tionsanlæg mod betåIing hotdes ddfisklaa så det inden for
et fastsat valsel kan levere et til d€t sammenlængende
euols)ningsnet.
Nye bekendtSørelser

Der blev i årcts løb udstedt løIgende bekendtgørclser
xltoven med betydning for Eltra's virksomhed.

.

ti]

vindmøltebekendtgørelsen blev æn&et, så æIdre vindmøler med økonomiske problemer kan opnå et ekstE
pristitlæg på 10 ø!e/kwh. Bekendtgørelsen fastsætier
samtidig, at den sysiemmsvårlige skal siloe, at pdstitlæg samt den særlige balæc€ringsgodtgø!€tse på 2,3
ørel&wh til ilke-aftagepligtige møIler løtger EUs staisstøtteregler.

Bekendtgffelsen gør det desuden muligt, at en vindmølteejer i perioder kan handle frit pA spotmårkedet uden
dermed at tabe retten til senerc igen at modtage pristil1æg m.v som låstsat i EUomyningsloven.
Bekendtgøelsen præciserer åt fo$tærkninger på 60 kVnetiet, son skyldes tilslutning aI vindmø11er på 10 kVnetiet, kan dæktes som en Pso-omkosining.
Bekendtgffelsen fastsætter også, at nettab i opsamlingsnerer fra og med den 20. raj 2003 skal udligres som en
PSO-omkosinine.

.

Energist),rc]sen udstedte ny bekendtgørelse om 'Kontrot
og tilsya med udbetalinger til visse elproduktioner og
elpmdultionsånlæe m.v". Den fastsætteq at net- og
transmissionsselskaberne skal Iåde en revisor kontrolerc

udbetalinger ti] miljøvenlig elproduktion og nettilslutdng af elproduhionsanlæg og vindmølex Revisoren
skat også konircllere omkostningemes fordeling på
elforbrugeme. De systemansvårlige virksomheder skal
efterføIgende lade en rcvisor udarbejde en å$beieining
om, hvordan den samlede kontrDl- og til»rsopgave
udføres i aIIe ted.

.

Som en udløber af Kraftværksaftalen udsendte Ene€isilaelsen en bekendtgør€lse, der med virkning fm 1.
jaDuar 2004 afskaffede pnstillæg til kraltværksejede

vindmøllei opstillet før

1.

januar 2000-

Afgørelser i Energitilsynet og
Energiklagenævnet
Energitilrynet godkendte Ellra's tariffer
Energiiilslnet godkendte den 20. januar 2003 Eltm s budgetter og tarifrer lor 2003. Tils)nei påIagde EltIå fm 2004
at arbejde med særskitte tadtrer for henholdsvis net og
system- Net- og systemtådffen er opdelt i Elim's Budget
2004, som Enereitilstalei godkendte den 15. december
2003. Godkendelsen skete på baggl'und al et notat om
opdeling af de systemansvarlige virksoEheders taritpuljea
som Energltilsynet godkendte særskilt den 29. september
2003.

EnergitilsFet vi1 senere vurdere og tage stilling til PP- og
Pso-tarifreme for 2004EnergltllsFet alviste tre klåger
EnergitilsFet afviste en klaee, som var rejst mod princippeme båg Eltra's tarilerine af net- og systemtjenester i
2002. Tjklalet godkendte, åt Eltm betagter nettab på linje
med alnindeligt forbrug og således også belaster det med
Elta s forbrugsta trer.
Tilsynet afviste ligeledes en klage ove! at onl<ostninger iil
nettab i forbindelse med tansit dækkes åf Elim's nettadf
for forbrug. Tilsynet fandt, at disse omkostninge! skal ses i
same æng med indiægter lra tansit, f.eks. flaskehalsindiægter der Iigeledes indgår i nettådtren for forbmg.

TilsFet godkendte endvider€, at nettaritren for prcduktion halrnoniseres i fo old til Nordel, sami at Eltla ikke
opkæver nettårif for decentral, afiaeeptigtig produktion.
I en anden afeørelse fastslog Energitilsynet, at mikohaftværker kun er fritaget lor at betale den del aI Eltla's

Pso-tarif, som vedrører p stillæg til miljøveDlig etKlagerBn har anhet afgffelsen til Energiklagenæ\,net.

EnergitilslDet har endvider€ afvist en klage over en række
forhold vedrørende Eltra s indtægtsmmme for 400 kv-neitet i 2002. Der blev i klagen især peget på, åt indtægis-

4ll

mlrmen ikke bør indregne afskril,ninger på anlæg, som er
fransieret ved henlæggelser efter den tialligere ellorcyningslov

iadffen, men at det var muligt at lave en vestdånsk udligningsoldring. Eltra og EUor etåblerede dedor en ordning,
hvol€fter Eltm dæklede netselskabemes omkostninger
mod at opkræve dem ovel net- og systemta ffen for 2003.

Energiklågenævnet stadf æstede

Eneryiktagenælaet alviste en klage ve&ørcnde EltIa

PSO-iåif i

s

2002. Derned stadfæstede det Energitilslnets

åfgøIelse om, ai omkostninger

til

miljøunde$øgelser ved

harmøIepmjekt$ og nettilslutniDg af hå\Døller, vindmøt1er på lånd samt deceniråte kEftvameanlæg indgik i
tadffen for 2002.

Verserende sager

EItm budgetterede i 2000 og 2001 med at skulle beiale til
Elsams miljøvenlige anlæg. Beløbet kom ikke til udbetaring på $und al lorsinkelser i lovgivningen. EItm har

Såger

tilbagebetalt pristillæggene til lorbrugeme via Pso-tariffen i 2002 og 2003. nnergiklagenævnet stådfæstede, at
EItm måtte refurdere de underkendte poster ved at modregne dem i fiemtidige ta trer. Klage:€n havde ønsket

kontånt eftereguledng bagud i tid.

i Energiuagenævnet

Ett.å har ank€t Energitilslnets afgørclse om, at xltm's
åftåle med Nv Net om kompenserende beialing er ugidig.
Ekam har anlet Energit slnets afgørelse om, at Elsam
skal betale pladsleje på Hons Rev

til Eltla.

En klager håI indbragt Energitfls).nets afgørelse om
mikmkmftvåmeværkers betating åf Pso-omkosininger

Energitilsynet om Homs Rev
Energitilsyn€t besluttede ligetedes den 26. mai 2003, at
Elim måtte lorhøje sin indtægtsramme med 3,5 mio. kr

SaSer

årligt med virkning fm 2003 på gnmd af nye &ifts- og
vedligeholdels$udgifter på Homs Rev

eDdru engarg Eltm's klage over Ene€icruppen Jylands
aft€gningspdser lor biogas- og biomassefrrede laaftvar-

w

i Energililsynet

På grund af en pmcedur€fej] behandler

Ene4itilsynet

Net-aftale underkendt

Energitilsynet den alviste den 26. maj 2003 Eltra's IøIte
om at ville betale NV Nets ekstmodinære omlostninger
på 150 kv-nettet i forbindelse med anlæg af Nodjylandsledringen. Baggrunden lor beslutningen var, åt der iklre
fol€tå en bekendtgør€lse, som kunne forpligte Eltrå til at
dække Nv Nets tab. Senere har Energlst),r€lsen udarbejdet udkast til en sådan bekendtgørelse. Bekendtg$elsen,
der er udsendt til hørins, hd direkte bassund i NV Netsagen, men hel vil den ikke kume dvendes, fordi hjemm€l ikke gives med tilbagevirkende kiaft. Elim og lw Net
har i Iællesskåb anlret Energitils).nets afgørelse til Enelgi-

Udligning af netiab
Eneryitilsj,net meddelte, at nettab i opsan ingsnetiet Ior
vindmøller føI den 20. maj 2003 ikke måtte indgå i PSO-

toldglfts- og retssaSel
Eltra er part i voldgiftssag mod Elsam om betalingen for
regul€rhaft.
Vestrc Landsret håI startet behandlingen a{ en halv sneg
prøvesager vedrørcnde erutatninger til lodsejere langs 400
kvledningen Vejen-En&up, som blev byggei i 2000-2001.
To syns- og skønsmænd udpeget af landsretten afgav
erklærineer i januar 2004. Hvis der opnås forlig, ventes
sageme afsluttet i foråret 2004. Hvis låndsretten skal afsige dom, sker det fomentlig i elteråæt 2004. FøIst nåi prøvesageme er af6o$, vit de rester€nde 31 voldgiltssager
blive behandlet. AJgørclseme vedrørende vejen-Endrupledningen ventes også at lå indflydelse på rcsultatet af de
lodsejer-forhåndlingea som xltla har gememlørt langs

Nordjyllan&ledningens tmc€.

Somorbejdsorgoner
Brugerrådet

Tra

Brugenådet skat sikre en løb€nde dialog mellem Eltra's
bestlrelse og elsystemets åktørcr Bngenådet har rct ti1
at blive hør1i væsen ige, generelle spørgsmål vedmr€nde markedsadgang og kan kræve at få sine slaspunlter
fremsendt ti1 Eltra's besllrelse.

Udvalg€t skaber rammerne for det sanarbejde, de. er
nødvendigt, for åt transmissionsselskabeme og Eltla

Elha s best).relse har i over€nsstemmelse m€d Eltrå's
vedtægter nedsåt Brugerådet efter indstilline fra en
række brancheorganisationex

M€dlemmer (ultimo 2005)
Kim Nielsen, NV Net

nsm issionsudva get
I

kån løse deres opgåve i ovelensstemmelse med loven- I
udvalget behandles blandt andet Eltm's årlige anlægs-

pIån.

Bø€e Terkelsen, N1
Poul E. Thoms€n, vestjyske Net

M€dlemmer (ultimo 2oo5)
Professor Jørgen Gmnneeåld Chdst€nsen,
Århus Universitet (f omand)
Dirckiør Eans Chdstian Sørcnsen.
Dånmarks Vindmøllelorening
Dl]tktør Asbjøm BjeIIe,
Dånmarks vindmøllelorcning
Adm. dir€ktør Michåel Mikkelsen.
Dansk Elhandel
Cand.polit. Leif Nielsen,
Dansk Elhandet
Adm. dnektør Chr. Pedersen,
Dansk Industri
Ene€ichef Niels O. Gram,
Dansk Industri

Direktør Erik NøIregaad Hansen,
Foreningen Danske Kraftvåmeværker

Ddftsleder Mogens Uhrskor
Danske Fjemvameværkers Forcning
Adm. dircktør Ebbe Seligmann,
EUor

Dircktør Hans Duus Jørgensen,

EIlor
Lektor Finn Lunde Nielsen.
EIsam

Direktør Erik Folkersen,
EIsam

Chefembedsdlrlæge Niels-Ole Bjeregaard,

Eorbrugerådet
Fru Rut Jørgensen,
formånd for Familieudl,åIget, Fo$rugenådet
Ws-installatør Per Storm Mortensen,
Håndværksrådet
Energipolitisk medarbejder Henrik Lilja,

Håndværk$ådet
Projekileder Steen Schiitt,
Landbrugsrådei
Energichef Jens Astmp Madsen,
LandbrugsIådei
Økonom Martin Windelin.
Arbejderbevæselsens xrhveNsråd {ekstem deltaeer)

E

Sør€n T. Niels€n, FyrsNet

Paul-Frederik Bach, EItm (fomand)
Per Sørensen, Eltra

Cå$ten Jensen, Eltra
Rikke BiIIe Jørgensen, Eltra (sekretær)

Netudvalget
Udvalget er et teknisk Iorrrm Ior sanarbejdet mellem
områdets nehelskaber, æeionale harsmissionsselskaber
og Elha, sådan som det er forudsat i Lov om euo$yning. Ellor udpeger fem medtemmer fra de jysk-&aske
netselskabe4 de regionale transmi$ionsselskaber udpeger to og EIta trc. I udvalgets møder deltager desuden
en rcpræsentant for Ellorc sels€tåfiåt.
Medlemmer (ultitrlo 2005)
Jacob Andrcasen, Sydvest EDelgi Net
Jan E. Ardersen, EnelgiMidt Net
Jens Høgsberg, MES Net
Kim Nielsen, Iw Net
Leil Juul Jøryemen, HEF Net
Niets Enk Knudsen, Energi I).n Net
SøIen T. Nielsen, FrrsNet
Robert Otsen, EUor
Påul-Er€dedk Bach, Eltra (formand)
Carsten Jensen, Eltla
Per Sørensen. Ettia
John Eli Nietse., Etta (sekrctær)

Ledelsens beretning
Systemånsvar

Eltra måtte alerede ved

3 mio. kr. Disse overckud på
tilsammen 6.5 mio. kr. over-

årcts begmdelse levidere
budgettet for 2003. Det
skyldtes især den nodiske

føies til den fri egenkapital
Den lesiercnde del af overskuddet lægges til den bund-

tødrssituations påvirkning
af markedspriseme. Eltra
nedsatte på denne baggrund
PSO-ta tren fia 3,0 til 2,2
ørclkwh og den eennem-

snitlige net- og systemtarif

fm 3,2 til2,1 ørelkwh.
Begge nedsæitelser ffk virkning tua 1. apdl2003. Den
særlige mårkedssituation
gav uventet store flåskehalsindtægte\ ligesom den
høje spotpris, samt dårtige
vindJorhold. skar €n væsentlig del af det lovbestemte

pdstillæg til kraf tværkseje-

Sanrmei ignet med sidste
årc odinæI€ ovelskud lør
skat €I der tal€ om et fatd
på 3 mio. kr

I lorhold til Budget 2003 er
ove$kuddet øget med 25
mio. kr. Forskellen skyldes
hovedsageligt lavere ffnansieringsomkostninger.

budgetterct tit 0 kr.
Den san ede overdækning
er indrcgnet i taritrene for
2004 og tilbågebeiåles således

i

2004.

Transmissionen

tansmissioDen ffk et odinæft ove$kud Iø skat på
145 mio. tn I beløbet indgår
7 pci. forrentning af indskudskapitalen svårende ti1
0,5 mio. ln, et ove$kud ved

Andelskåpiialen på 18,6
mio. k. e! fonentet med 7
pct. Beløbet er lagt til deD

fti egenkapital
overskudsdispon€rin8
Overskuddet i systemansvar
og tmnsmission på r02 mio.
kr. Ioreslås anvendt til kon-

solide ng.
Høj rating

til

Eltra
Eltra fastholdt sin rating på
"AÅ' ved det årlige møde
med kreditvxrderingsf maet Standard & Poor's. Stan-

dard & Pooi's begrodede
den høje råting med, ai
EIha operercr m€d en 20årig bevilling i et monopolmarked, at rcgule ngsformen er gennemsigtig og
støttende. samt at EIlrå s

sideordnede aktiviteter på 3
mio. kr. samt oveBkud ftå
dåtterselskabet Eltra 409 på

U

ne

til

400 kv-tansmissions-

virksomhed overctieer den
tiladte indtægtsmmme, at

Eltra risikercr tunge investeringer som lølge al politiske beslutninger, samt at
der er en risiko for tåb på
modparter i balancemarke-

i 2003 har Etta gjort
flittigt brug aI det svenske
Comercial Paper Proglåm
(CP). xltm h i årets Iøb
udstedt CP-erc for i alt 3.?
Også

mia- SEK med en gememsnitlig stykstørelse på 85
mio. SEK og en Iøbetid på 3

til

6 uger. Ultimo 2003

håvde Eltrs udestående CPere pÅ

i alt 325 mio. SEK.

Den gememsni ige låne-

Standård & Poor's beskdver også den igangvælende
debat om systemansvarets

Forentning

de vE-ån1æ9.

Den sanlede ovedækning i
sysiernånsvaret, der ved
udgang€n åf 2002 var 516
mio. kr.. faldt i løbet åf året
iil 209 mio. kr- men var

Standard & Poo!'s peger
dog også på, åt de! er en
siko fot at omkosiDinge!-

Iremtidige placering. Den
usikkerhed. som debatten
har skabt, er ikke indarbejdet i ratingen, men Standard & Poor's forudser. åt
prccessen ikke får negativ

betydning for Eltra's mting.
Finånsieringsrorhold

XItm hjemtog i december et
variabelt f omentet 8-ådgt
lån på 500 mio. kr hos
Depfa Bank tit finansiering

ål de igångværcnde anlægsarbejder. I årets Iøb blev et
vadabelt lån på 300 mio. kr.
omlagt

til

fast r€nte indtil

rcnte for disse korle papircr
va! på 2,08 pct., svarende
til CIBOR - 0,09 procentVed udgangen af 2003 var
der udnltt€t 2,08 mia. kr. ål
den sannede eodkendte

langfristede låneramme på
2,6 mia. kr.
Der var ikke tul<ket på den
kotfristede lånemmme for
kassekleditter og backupfaciliteter (700 mio. kr).
særlige risiko-områder

Ior Eltrå
EIha s daglige cash-flow
stlres viå fuldmågter m.v
godkendt ål Eltra s besty-

2006.

xltlå's låneportef ølje ultimo

Optagelse al lån, krcditter

2003 vån på 1.694 mio. kr.,

og ffnansielle instrumenter

all€ on agt

til daBke lco-

er ud ovei sæ ise fuld-

mgtmeter eodkendt i en
80 pct. er variabelt fonentet, og 20 pct. €r tit fåst

rente. Den eflektive lånerente i 2003 var på 2,5? pct.

fnaBieringsstrategi, der
behandles af besty,€lsen en
gang om året.

nderdaekning i systemansvarets tariffer
(Beløb i 1.000 kr)
Periodeargræff ninSsposter

eP

PSO

N€t-

08

I

alt

syllelrlienester
377.794

-5r6.188

62.640

-75.754

-294.721

224.544

366094

444.227

Samlet und€rdækning ultimo 2002

79.O72

-291.600

-303.454

-515.941

Underdækning 2003
Samlet und€rdæknin8 ultimo 2003

-23.414

225.471

t05.686

301.343

55.654

-66.524

-197.764

-208,634

Samlet und€rdæknin8 ultimo 20ol

Underdæknin8 2002

Regnskab 2OO3 fordelt på bevillingsområder

systemansvår
SaSafPP
lndtæ8ler v€drørende PSO
SalB åf

net og synedjenener

lransmission

Eltra

4,425,7\4
495.698

4.425.714

1.132.807

1.132.807

495.698

307,a41

0

307.343
315.740

0

Arbeide udføn for egen rcsnin8

omkostnin8er vedrørende køb af

Betåling for 400 kV- 08

e

alt

4.642.172

1,733,222 17t.176

ldlandsfodindekei

Andrc ekslerne omkostninger

l.7aa,a5a

315,740

0

1.223.644

1.257.692

66.620
95.798

AfskdvninSer af malerlelle og immatedelle anlægsaktiv€r

4.642.172

34.476

124.247

t60aao

216.664
194,256

rdtæ8ter al kåpitalande e
Finansie le omkostnlnSer

43.421

455

Ordinæ.t rsultat efter skat

tot

453

tot

SO9

FodaS t I rcsultatdispone ng:

98.0r0
NettoopskhinS efter den indre værdis metode

r.883

OEukud Ed sideordned€ aktviteter

2.016

t01.909

vit€{er er såLenes ndab€jdet
der emleie eu t t tor E tø.

tr

sm

en omkoshing synemairare§ regnskab under

p6ten

Bei.linS

tu

aoo [v- og ud andslob ndeke/'. oenne inieme bera ns er eliminercr

EIba

s finansieringsstmtegi
skå1 vær€ Iorsiglig, dvs., at

der er fastsat snæ}ae mmmer for åbne positioner De
væsentligste elementer i

stmtegien en Modparler
skal som udgångspunki
have en AAC)-mting.

Einansielle instrumenier må
kun anvendes til afdækning. Mindst 25 pct. af
Iåneportef øljen skal være

variabelt forEntet. Minimum 60 pct. af Eltm's valu-

taku$nsiko skal være åfdækket i danske kon€r
Der skal ske løbende mpportering

til

Fo fi eh in g s m

bestlTels€n

æssig e

i s ici

Som systemansvarlig

ha Eltra

frister vil gæld og iilgodehavender ved årsskiftet
værc meget beiydelig, hvilket gør udb)'tte iliusodsk.
Et nlt afrcgningssystem er
imidlefiid på vej. D€t betydea at afregningen fta 2004

vil kume gennemføn?s væsentligt hutigere. I stedet
for ugentlige afiegringer
bliv$ det nu daglige afrcgninger. Balancen btiver derved mærkbar mindE, og
sandsynlighed for frEmtidig
udbetaling af udb)'tie tilsval€nde støre. Markedschef Peter Jøryensen er

Eltra's repræsentant i
besila€lsen for Nord Pool

Eltra vil nlr suppleie sin

mangeårige tillo,'tning til
Nordel med futdi medlemskab af UCTE.

Driftsledelse
Eltua er gået i gang med at
hiemtase hele drif tsledelsen
af de ledrings- og stationsanlæg, som xlha ejer. Det
sker Ior åt silae, at lovgivningens kmv om ansvars-

placering

også i en periode med storc foran&inger

inden lor elsektorn

- kån

håndteres ensårtet og efter
en veldeff nerei skabelon.
Driftsledelsen af staiioner!e har hidtil ligget hos de
rcgionate transmissionssel-

Spot AS.

virk-

en række
kunder der rummer en teosomhed

ningss]stem og betalings-

rctisk

siko for iab. Eltm
har krævet gårmtistillelse
for de aktøre4 der er godkendt som baianceansvarlige. AIe aktørcr skal stille
en bankgamnti fos hvåd
der svarer ti] €n måneds
udestående med Eltrå dog

mindsi 2 mio. kr. Eltrå har
indiil nu ikke håft tab på
Som imnsmissionsselskab
betåIer Eltrå som hove&egel først for ydelsea når de
er leverct. Der tilbagehotdes

normalt et beløb, indtil
varen er endelig godkendt.
I nogle tilfæIde, f.eks. ved
køb af kableB kræver leve-

randøren en forudbetåIing
på ca. 30 pct.I sådanne tilfælde lreditvudercr Eltra

Nord Pool Spot AS

Elkraft System og Eltra har
siden 1. juli 2002 værct
medejerc af Nod Pool Spot
AS hver med en andel på 10
pct. NoId Pool Spot gav

ove$kud i både 2002 og
2003, men på grund af sær,
lige noske rcgler betales

der ikke udbFte til aktionærcme. Regleme siger, åt
egenlapitalen skal udgørc
min&t 10 pct. af balancen,

før aktionæreme kan få
udb)'tte. Med Nod Pool
Spots nuværcnd€ afrcg-

Nord€l

Nodels selo€tdiatsopgaver
k]åres af Eltra, mens Xltla's
adm. dir€ktør Georg Stla.bro er fomand for Nordels
bestyrcIse, dvs. i perioden

juni 2002 til juni 2004.
Seto€tariatet tiLrttelæeger
best)ælsens møder udarbejder beretninger og rapporte! v€dligeholder Nordels hjemmeside samt står
for kontakten til eksieme
relationer som Nordels
Markedsform, nordiske
r€gulatorcr UCTE og
ETSO,
Ud over at deltaee i Nodets
tre pe}]rlanente komiteer

(Ddft, P1an1ægning og Mårked) yder Eltm s medarbejdere en indsats i Nodels
arbejdsgupper under

Beredskabsmæssige rorhold
Elsektorcn er kommet I
lokus i den nationale sårbårhedsudr€dning, som d€
c€ntrale myndigheder har
gennemført. Elsektoæn udgøI en stadig vigtigere det
af dm tekniske inftastruk-

tu,

som er en basal fomdsætning for at det modeme
samfmd kån tungere. Ikke

mindst samfudets afhæneighed af et veltunsercnde
n-netværk har skærpet
kravene til en velfugeien-

hlværdig og stabil e]Selv korte afbrydelser kan meget dårligt
de,

forsring.

virksornled

Iige

som en

vigtig opgave hår ansvårei
for elsystemets &ift og d€rlor døgnet rundt ove åeer

kontroler€r og justerer
ddfien.
25.ooo VE-c€rtifikatel
deliåeer i det europæiske samarbejde om certiffce ng ål vedvårcnde energi
(BECS = Renevable Energ/
Cediffcate System). I p€rioden ap l-juni udstedte

Xlta

Eltla ca. 25.000 RECS-certifkater til danske vindkmf tproducenter. Certiff kateme blev solgt til hollandske fo$rugele for en pris,
der va. noget større end det
p stillæg, møIleme kume
opnå elter d€ danske afresningsregler. Holændeme

æn&ede rce]eme for

til

skud tiM-el den 1. juli, og
siden da har det ikke været
interessant for de danske
mølle-ejere at ekspotere.
EttE ejer sammen med de
øldge nordiske systemansvarlige virksomheder den

software-Iøsning, som
håndteær RECS-certi6kat€r
udstedt i de nodiske tande
samt Østrig og Slovenien.
No$ke Statnett står lor den
daglige administation al
slstemei foi samtlige brucerc.

Elsystemets sårbarhed
kn]'tter sig dels iil infta-

oprindel6esSarantier

strukturen: hDduktions-

EUs

tmnsmissioN- oe distdbu-

\rE-dir.kfiv irådte i
kraft den 27. oktober.
Dir€ktivet giver blqndt

tionsnet, dels til elsystemets
mange foIskeilige akiører
Man peger på elsystemets

andet VE-pfoducenter ret
tilat modtage op ndelsesgalanti på deres elproduk-

samarbejde med os demed
afhængiehed af nabolåndenes systemer. som et modstykke til sårbarheden peger udredningen på den mbusthed, der er bygget op

tion. EnergistFelsen har
påIagt systemansvaret at
udsted€ disse garantier i
henhold til Bekendtgør€lse

ånlæg, brændselsf ors}1ling,
Eltra 08 UCIE
EItIa er veksetstømsmæssigt samm€nkoblet med det
tyske højspændingsnet, som
udgør en vigtig del åf det
kontinental europæiske
elsystem. Drif tsikkerh€dsmæssigt er EItm derlor
meget afhængig åf samarbejdet over den dansk-tyske
grænse. xltm har i nogle år
værct ei åssocieret medlem
aI UCTE, som e! et fomalis€ret samå$ejdsorean f or
alle de systemaDsvarlige
tmnsmissionsselskabex der
har såmmenhængende net i
det europæiske kontineni.

End€Iig mderstrcges betydnineen af, at en e.l<elt
aktør dens]stemånsvar-

inden fo. e]loa}l1ingenl
Elsystemeis daglige bercdskåb samt planlægnirgs- og

driftsprincipper
Fo$igtiehedspdncipper ved
bygnine af nye anlæg samt
de store reservekapåciteter
der normalt er ti1 stede i

om

op

ndelsesgamnti

Ior

VE-elektricitet.
M6ller på markedsvilkår
Lovænd neen om åIreening af vindmøI]er på markedsvilkår blev vedtaget
den 1?. december 2002 for
at træde i kmit to uger
senerc. Alklarirg af lovtekst og implementedng al

de komplicerede regler blev

år€is største udJordring

for

EItm s Aktøratregning.
Aldeling€n videreudviklede
WIM (Web Interfac€ til
Marked) lor åt lette udvekstingen af stamdata, opeørelser og andre oplysninger
metlem Eltra og markedets

Netvirksonneder kan såIe-

i dag se og rctte stamdåta for alte vindmøler og
decentrale kraftvameværker viå intemettet. Selskades

mod syd. Månedsauktioneme i år€ts Iørste kvartal
uddybede fo$kelien.

xltla arbejder

Auktionsprocedurcn. der

jekt, der lokuserede på to

gennemførcs elekronisk af
E.ON Neiz, kørte meget
stabilt det meste af året.
Kun den 13. december var
det nødvendigt at aflyse den
dåglige auktion på grund af
prcblemer med e-mailsy§temet. Netop den dag
var der eloverløb og nulp+

udvalgte steder i JyIIand, er
forløbet så godt, at det nu

ser

i Jylland og på r'),]l i

2 1

berne kan også se de løbende afregninger fra Eltm.
Det gælder lm 2004 også
for de balanceansvarlige

MARS mod hårk€dsmågt

Eltra videreudviklede

i

også

samen

med det new zealandske

institut Metm. Et pilotpro-

føtges op med et projekt,
som skal udarbejde prognoser for hele Jytland og Fyn i

kv-ledninger under Guden-

2004_

kv-ledning mel1em Maria-

vindkonlerenG
HalanøIleparker indpåsning åf storc mængder

vindkmft i elsystemei og
bedr€ vindproenoser var
blandt temåeme, da 160
fo$kerc fta hele verden i

2003 markedssimuledngs-

dagene 20.- 22. oLtober de]-

modellen MARS (MARket
Simulation), som kan simulerc forholdene i Nord Pools
spotmarked. Modellen sætter særligt Iokus på store

iog i en irt€mational vindworkshop i BiIIund. Konferencen var mangerct af
Kungliga Tetoiska HogskoIan i Stockholm i samarbej-

akørels stategiske budgivning for åt øge deres indtæg1 - såkaldt narkedsnagt.
Modellen har vakt stor

de med Eltra. Eltra stod
således for hele pmglammet den sidste då9.

netvirksomheder, som levere! stamdata og måledata.

intercsse hos systemansvarIige, myndigheder rcgulatorer m.fl. i mange lånde.

Kontolopgaven blev i 2003

EItm blev således inviterei

udført i samarbejde med
revisionsffmaet Emest &

til

F&U i miljøvenlig ener8i
Eltm har siden 1998 brugt
ca. 300 mio. kr på forsknings- og udviklingsarbejde
koncentrcrct om miljøvenlig

ISO-.ertifi.erinS
I slutningen af marts fft
E]tra ceftiflceret kvalitetssiyringen af åfregnineslunktionen efter ISO 9001:
2000-standaden. Som led i
kvalitetsstlrineen Ioretager

Eltra leverandørkontol hos

Youg.

at demonsuerc modellen
på en iltemational konference, som ETSO og EU-

Komissionen gennemlørte

kaftvame. Se i ølrigt den
sæ ige rappo{ om "r'&U i
miljøve.li8 elproduktion',
som Elhå udsendte i maj

Competition Po]icy'. En

2003.

blev ledet af de to sysiemansvårlige vtksomheder
Al<tør€mes rcttigheder og

ptigter er fastlagt i et sæt
som er iilt.ådt
af Xnergistlaelsen og
Ene4itilsynet. Den endeli-

stor del af de regne-eksempler der indgår i rapporten,
er leveret al MARS.

foskriftea

ge markedsåbning var

pre-

get af begynderyrobtemer,
men i moderat omfang, når
der sann1enlienes med forIøbet af markedsåbninger i

Auktioner på grænsen
Årsauktionerne f or kapaciteten over den dansk-tyske
grænse blev gennenlølt
medio november Under
indtyk al tørårssituationen
i Noden blev prisen mod
nod væsentligr højerc end

vindprognosel
EItm ålbejder på flere frcnter samtidigt for åt fo$edre

det brcd accept i området.
Der sker lortsat en omfåttende intemåtional loIsk-

ning omkring magnetfelter

fta højspændingsanlæg.
2003 gav ikke yderliger€
klårhed på om!ådet.
Elim har i forbindelse med
anlæg åf Nodjyllandsledningen iitbudt åt gennem{ø-

rc før-oe-€fter målineer af
magnetf eltstyrken lor interesserede lodsejerc.
Se i øv gt miljø-artikel

Brændselsceler og mikrc-

i

Eltra's åIslappor12002.
De(€ntrale på markeds-

konkur€ncem)'ndigheder
præsentel€de blandt andet
mppoften A Powedul

i samårbejdsprcjek-

Eltra en nyudviklet 400 kVmast, hvis design har vun-

vilkåt

ne for markedsådgang er

tet "eMarked 2003", som

ger og Haverslev En 150
kv-luftledning g€nnem
RoId Skov blev fjemet. På
en 22 km siræLing syd om
Rold Skov introducered€

satsorniådeme i 2003 var:
Biomasse og afa]d. Solceller. Emissioner fta decentrale kraf tvarmeanlæg.

den 2. okrober i Bruxelles.
Korlercncens temaer var

f astlagt

Ma ager Eod samt
ved kabellæening af 150
åen oe

eneryi. (PSO-F&U). Ind-

"elMarked 2005"
Frå den 1. januar 2003 blev
det danske elnarked åbnet
Ior alle lorbrugere. vilkåre-

mårkedsmagl og "flaskehaishåndiering". Nodiske

er Eltra landets siørste
elf orbruser Tabei udsjorde
ca- 2 pct. af eltlanspolteme.
Visuelte påviikninger f ra
lufuedninger blev imødegået med kabel]æg ng ai400

Lo\.'loNlaget om, åt eleki citet fta decenhale kraftvårmeværker skal sælges
på markedet i konkun€nce
med anden elprcduktion,
ventes efter nogen forsinkelse at blive vedtaget i

Eolketinget i forålet 2004.
overgången til mårkedet vll

sandslnligvis ske i to
Flere planer
Eltra udsendte Miljøplån
2003 med status for 2002 og
piognose fl€m tll2012 i

tempi. Anlæe over 10 MW
(21 på tilsammen 559 M14)
overgår straks til markedet.

apdL

Resten (486 an1æg på titsammen 852 Mw) slutter

frivilligt til i

Eltrå's Systemplan 2003

sig senerc

kvaliteten af windpmgnoser.
I 2002 var Xltra med til at
ff nansier€ et ph.d.-proj€kt,
der førte til udvikling ål et
nyt pmgnosekoncept. I 2003

blev afleveret tit energimj'ndighedene midt i iuni.

ove4angspedode. Eltra
forventer at værkeme vi1

blev konceptet implementerct i et nlt prognoseværktøj, son nu er under prak-

AIIe planeme kan bestilles

tisk afprøming. ved hjælp
af et pc-netværk udaibejdes ffE gange i døgnet en
meteorologisk prognose for
vindhastigh€d, vindretniry,
temperatur og nedbør

Eltra's Anlægsptan 2003
blev otrenuigdort ultimo
december 2003.
hos

nltla's informationsaf-

deline,
Eltrå og miliøet

xltla's væsentligste påvirkninser af miliøet komaer
fra hansmissionsnettet.
Med et neitab på 513 GWh

en

deltage akti!'t i spotm kedet og i det omlang, d€t er

teloisk muligt og økonomisk intercssani også i
regulerkråf tmårkedet.
Ænddngerne skal godkendes al EU i henhold til
ståtsstøttercgleme, inden
lovændringen kan træde i

kmit.

,l'

F

Drift på markedsvilkår

jævnstmmsforbindelse

For at lorberede anlæeseje-

Konti-Skan

ie, &iftslederc og makedet
om den nye siiuaiion gennemføte Eltm i 2003 nogle
mindIe. praktiske prcjekter
under ove$kriften'DecentråIe anlæg på markedsvilkår". Fosinkelser i lovgivnineen har gjoft det nuligt
åt gennemlørc det merc

omlattende "PUDDEL-prcjekt" i 2004. (PUDDEL =

iil Udvikling

Pilotprcjekt

og Demonstråtion af driftsstøtteværktøjer oe komu-

nikationsværktøjer f or
Decentral Elpmduktion i et
Libemtiseret marked).
Resrntateme af projekteme
vil kune læses på hjemmesideme

weltra.dk

og

www.dhmarked2004.dk
Konli-skån

I

lornyes

I april 2003 unde$krsv
Eltrå og Svenska Kraltnåt

kontmkt med Æstom T&D
(nu Ar€va T&D) om fomyelse af konveteme på

jyland

1 m€Ilem

Nord-

og Vestsvedge

(Gøtebo€). Konti-Skan 1
var blandt vedens første
HVDC-f orbindelser da den
blev taget i brug for snart
40 år siden. Som led i fornyels€n udskilies de kviksølvbasercde ensretterventiIer med tidssvdende tlaistoteknik på omfomersta-

tioneme i beege lånde,
samtidig øges overførsetseffekten fta 270 til380 M\M
Kontiskan 1og 2 vil derefter tilsammen hav€ en
kapacitet på ?40 MW.
På vekselshømssiden fl ,'ttes
tilstuidngen til nettet fra
150 kV- til 400 kv-niveauet

i Nodjylland. På svensk
side fll'ttes tilslutningspunktet fta Ste.IuIIen til
Lindome syd for GøteborE.
Det medlørcr samtidig en
øget risiko for begrænsninger i udnyttelsen åI
Konti-Skan. Fomyelsen
omfatter i ølTigt ikke 1ed-

ninger og søkablet. DeD nye
konverter ventes i drilt i
oktober 2005.

deise mod Nordjyuands-

værket. AIle reaktorcm€
ventes i drilt i lobet al
2004.

Station Askær i ddft
Eltra tog 400/150 kv-station Askær ved Bmnde i
bmg den 3. december efter
en meget kort og hektisk
byggeperiode. Stationen,
hvis vigtigste turl<tion er at
sikre euorsyingen i Øst- og

Midtjyland, er tilsluitet

150

kv-nettet gemem et f€in ktr
Iangt kabel ti1 150/60 kVstationen i lh).regod.
R€aktiv erfekt
På

fleE transfome$tatio-

ner installer€s der i den
kornmende tid rcaktorcr
kompensedrg af leaktiv
efrekt. I Tiete os Eerslev

til

(syd for Aalbotq) dr€ier det

sig om to 70 Mvar rcaktorcr
Desuden fl)'ttes den eksiste-

rcnde 140 Mvar r€åktor i
Tjele til station Fe$l€v og

titsluttes som fastindkoblet
rcåktor tit den nye forbin-

Proiekt Kassø-veien

Sade4yllands Amt genoptog i oktober 2003 behandIineen af Eltra's planer om
at udbygge 400 kv-forbindelsen mellem vejen og

Kasso med to ]ednin$systemer og deraed at øge
overf ørselskapaciteten til

lyskland. Søndedyllands
Amt vil i tøbet af 2004
uda$ejde wM-redegørelse
og gememløre en offentlig
hødng. Et godkendt regionplantilæg vit fomen ig
foreligge i beBedelsen af
2005.

HøJe nabopriser smittede
til

Årei staltede med det hidtil

skydende elektricitet kun

Eltra håI pligt

højesie prisniveau i Nod
Pools histo e (.å. 80 ørcl

kunne indbnnge en fjerdedet al det, den havde kostet
på spotbø$en. Denne meget
store fo$kel mellem spotog regulermårkedets prise4
ramie ikk€ mindst de æIdre

våge, om betingelseme

kwl).

Både mårkedets par-

ter og politikeme holdt
hovedet koldt, og det viste
sig, at markedet selv kunne
klare den alvorlige udfor-

at ov€r-

for

markedsdannelsen i systemansva$omddet er de
bedst mulige under hensyn
tit de fysiske begrænsnin-

ge. Derfor kontakter Eltra
konkurencemyndighedene
og Nord Pools mårkeds-

dring på tilfredsstilende

vindmøller som frå den
januar 2003 var henvisi

måde. Den anstrengte en€r-

at sæIge dercs

gisituation mde$tregede

på normale markedsvilkår.

ovenågning, når åktører
opfører sig anderledes, end
mån kan fori,ente i et tuit

Konkurencemyndigheder-

På dei nodiske eneleimi-

I de ekstemt varme sommemånedei blev højprisomådet fl)'ttet fta Norden

nistemøde i september blev

til Kontinentaleuropa,

konku$enceloven er over-

der udtrJkt dyb tilfrcdshed
med, at markedet rcagercde
så hurtigt og præcist, at dei
var unødvendigt at gribe
politisk ind over lor mar-

JyIIånd og Flm fl,tiede
med. I strid med mårkedsteorieme opstod der nemlig
ikke som ventei en permå-

fordelene ved og behovet
for et tæt nodisk samarbejde på elomådet.

De høje prisea som skyldtes

tøråBsituation i Norge og
Sverige, 6l< ovenåskende
stor indflydelse på det vestdanske pdsniveauAf smitningen var uventet,
lodi der i Jylland og på
Fyn skulle være så dgelig
med pmduktionskapåcitet,

ai kabeuorbindelseme mellem Jylland og Norge/Sverige straks ville blive fyldt
op, hvorefter de noget lavere kontinentale markedsp ser skullP sæif.e nivc.rci i
Jylland og på r')n. Sådan
siger alle nolmåle markedsieodet men i praksis udnyttede €kspoft ørcme sjætdent kableme iil det nordiske højp som*de så
meget, at der opstod egentlige fl askehålse. Derlor
havde de kontinentale p ssiglaler svært ved at sIå
igemem i JyIIand og på

til

pmdultion

men

nent flaskehals på grænsen
me]lem Dånmårk og IYskIand. Der var næsten hele
tiden ledig kapåcitet på
$ænsen ti1 det kontinentale højprisomåde. Dertor
kume de tave nordiske p ser kun slå igennem i Jylland og på r')a1 i de time!
der vd sior dånsk vindmøt-

leprcduktion.
lndicier på markedsmaSt
Eltm har gennemført en
foreløbig analyse af udviklingen på det vestdanske
elmarked i 2003. Arå1ysen

.

.

ryl1.
Den anspændte situation
ffk også indflydelse på det

1.

.

Pdsdamelsen og de kommercielle akørers ådlæd
har værct anderledes, end
man oplever i et marked
med etrektiv konkurence
Der er indicier på, at der
er anvendt markedsmagt.
Konkun€ncestlrelsen er i
fæId med at analysere,
om der i konlaete tilfælde
er skei misbruC åf domi-

vestdanske rcgulerkaftmarked. hoblemet btev

FlaskehatshåndtednC på
den dansk-tyske grænse,
som sker ved årlige,

særligt stort for aktører
som havde brug lor ne&egutering. De måtte gang på
gang opleve, at den over-

månedlige og daglige
auktionea sikrer ikLe tilstrækkelig markedsd),namik i kritlske perioder.

ne vurdercr dercfter om

ilådt. mens Nord PooI vurdercr om børsområdets
'Codes ol Conduct er kIæn-

Eltm's markedsovewågning
&ejer sie også om at kontro11ere, om markeds-f

skrilteme - især dem,

or-

dd

sælder flaskehatshåndtedng - forlsat er optimale,

eller om de eventuett skal

Ir
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Store energitra nsporter
2003 var præget af meger

stoE enereitmnspofter i det
vestdanske transmissionsnet. I årets begmdelse gik
transporteme mod nord.

hvor prisniveåuet var højt
på grund af kold vinter og
tørårssituation i Norge og
Sverige. En lang, våm
sommer satte det kontinentale elsystem under tekrisk
og økonomisk pres oe udløste store energitrånspor-

ter fra Danmark ti1 lysk1ånd. Stor vindkmf tproduktion i perioder med lalt

elforbmg skabte af system-

gunde flere gange
storc energitmnspoter, som
mæssige

nabolandene qfregnede med
pdser on*dng 0 ør€/&Wh.

Intemationalt set hlev
efter§ommeren præget af en
sede af d€ normåIi meget
sjætdne systernsammen-

bmd: I USA, Sydsverige/
Østdanmark, Italien, London oC Helsingfors.
Der er eftedølgende uda!bejdet iet detaljerede ha-

varimppofier som ffndes på

Nettoeksporien lra Jylånd
og r',n til nabo-områdeme
især Norge og Sverige svar€de til 1/3 åf det v€stdanske f orbrug. Ekspolren
stee fiå 2,6 TWh tll 6,3 Twh.

Traft portbehovet illustrercs
af, at deD 27-ådge Skagerraklorbindelse saite ny
oveførselsrekod med brut-

Gwl til

tmds for
at po1 3 (500 MW) var ude
to 5.417

af drilt i fem måneder og
fr€ dage på sund al tran§fomerhavad i Norge.
Også Konti-Skan-lorbindelsens pol 1 (2?0 MW)

havaler€de. Xn loaftie
brånd ødelagde den 3. oktober en strømrcttertransf o.mer i den svenske ende al

kablet. Ved at omsiitle omsættercn tit o-pulsdrift kom
pol I atter på nettet næste
dag. Men dens kåpacitet
vår halverct (til 135 Mw).
Sådan vi] dei være indtil
eftedret 2005, når en ny

Konti-Skan 1 med modehe
omfomerteknik er klar til
brue.

ninger al irånsmissionsnet
og forbeddnger af kontrolog kommunikationsforhold.
Det jysk-§1Nke transmissionsnet var svækket af
ombygninger og nyanlæg,
da behovet for at kunne
klarc store energitrånsporter meldte sig ved åIsskiftet
2002/2003. I årcts begyndelse måtte kræfieme derfor samles om ai skatre
mere ovedøringskåpacitet
mod Nord€n. Det skete bt.å.
ved at lorcere albejdet med
den nye Nodjyllandstedning, således at en plantagt
udeiid på det østjyske 150

kv-net kunne aftortes
nogle ueer.

ciell€ arlæg oe eksport til
nabolardene er udtømte.
Konkolstruktur€n

ovewågning og stlaing al

150 kv-selskaber og

Net, Sydøstjyske Net og
Syd Net er nu ualnøntet

i

rumslunktionen for de tre
selskabea som dække!
hatvdelen af det jysk-g,rske omlåde. vil blive sar et
i Hasle, Århus i løbet af
2004.

kv-om$det er der
samtidig ved at ske en opsplitniDg. Det betydeq åi 60
På 60

lidt elter lidt ovedlyttes

iil

Regulerkraft h.m.

Kråftværksaftalen, som
hådte i kraft den 1. januar
2000, har betydet, at

t
,

I
I

Elsams centrale klaftværker har sihet de nødvendige rcguteringsrcserver og

lÅrhus-AålborE-vester Hassing) kan tag€s i brug. Den
lørcte og læneste de1 af den

systemtjenester i det vestdanske s)§tem. DeIe af
aftalen udløb den 1. januar
2004, og rcsten føIge! efter
den 1. juli. Eltra genneh-

nye 400 kv-ledning sættes
under spænding i beglardelsen af marls 2004. Hele
shækningen ventes kla
pdmo september 2004.

Iørte i elteråret 2003 et

Nødplan
Eor trcdje år

blev gennemlørt for føste

An]æggene skal efter ordre

a

de lokale netselskaber

Nodjyllandsledningen

Eltla inddraget decenhale
kraftvarmeanlæg i en nødplan Ior vintennåneder.

Det ventes, åt både de

hjemlige decentmle loaftvarmeværker og haftværksselskåber i nåbolåndene vil bvde ind, så snart
de får murished lor at være

operatørselskabet N1, og
det betyde4 at kontrol-

den nye 400 kv-Nordjyl-

i træk har

udnltelse ål

Eltla.

Arbejdet med anlægget af

flydelse på transportkapåciteten i 2003. Meget vi] derfor blive bedre i 2004, når

om C€nsidig

Et stadigt tættere samarbejd€ mellem Midtjyske

vær€t ejet, organiserEt og
stlret sarirnenhængende,

låndsledning gjorde det
nødvendigl at albryde pamlelle 150 kv-f orbindelser
i lange pedodex De måDee
udetider 6k væsenuig ind-

lykkedes det for xlta at
indgå aftale med Statnett

det jysk-$aske tansmissionsnet sker i et tæt samårbejde mellem omddets

kv-nettet. der hidtil har

de rcspektive systemansvar-

tige selskaberc hjemmesider. Som en konsekvens af
uheldene ventes der b1åndt
andet gennemlørt Io$tærk-

fta Elha's kontolrum
kume nedftguler€s eventuelt stoppes i situåtioner
med stor vindproduktion,
hvis alte muligheder for
nedr€gule ne på kommer-

'.

Eu-udbud om en rækle systemtjenester og reguleringsresewer. Udbuddet

I

kvartåt al2004 og Ior visse
ydelser andet kvartat og
hele 2004. Elsam rcågercde
som den eneste på EUudbuddet. men herudover

a

t

I

H
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Hoved- og nøgletal for det vestdanske elsystem 2003
Fysiske

Produktions-

udveklinger

.pparat ultimo

med nåbo-

året samt

områdei

udlandslorbindelser

27364 GWh

Effeklr

3.6r9 GWh

Decefiale anlæ91:

*b%

\%

3.516 MW

Effekt

1,5671\,1W

Efiekt

2-374 Mw

2r.043 CWh

Ekpot:
9.940 CWh

=
Energibalance i Gtlrh

TilSang og ar8anr

1999 2000 2æl 2002 2003
cenlra prcduhion 8730,6 ft40,t 123619 129234 16t6r,2
De.entr. produhon') 6431,9 6)4r,t 63112 67232 6319,5
vindpodukron 21a31 3.3s31
hollkon ia[
226a2,2 )0959,1 )!.067,9 7t.416,6 21.364,\
Nen@k on
2.125;7 299,5 2136,9 2513,6 6320,9
Fobtug n[ nenab 20.476,5 20669,3 20376,] 20353p 2l.Ir'13 2
ÅrlighSang
+o,2 +0,9$ + r,oqb .o,r ft +o,gqt
*) E n!
på
oæn
biolede
en wd Ennedvæ er ol l
floduh
b

ElbelastninS i ,ylland 08 på Fyl!

a alanlæ8
9
13

anlæg
Aiang neæ hle anlæ8
rilgang decenldle

Ilgang vindroller
Afuan3

vindruller

150

Mw
22
5

ls

Systemet

2000 2@l 2002 2003
Årnalslutunder
r,6mio. l,6mio. r,6mo. r,6mo
Antal ne! rrsomheds
54 54 50 70
Anraltånsmissonsrhtzber(]5ok\46666
B€ancænsva ige aktørcr
20 25 32 3\
Decentråle ånlæ& udviklinS i Mw
2 500

5m
1999

Meteorologiske datå
Vndlorhod iforhod tilnomalår ipGent (normalår- 100)

2001

2Aa2

Månedsauktioner al kapacitet mod Tyskl.nd, DKX/MW
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Eldeklaration lor el leveret i Jylland-Fyh 2005

Udvalge markedsdatå, årsværdier
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57

af

5r

52

36

a,2a

29p

lobtuge! [øb i Dånma vest

af JobruBet,

$B

iDanmark

\€sl

er n8 i

cwr Gum)

3,2

4,2

0,02

21

1,5

63a
Nedrqu

1,9

519

;,"

op- og nedregulerinSspriser i Eltra's område.

rrelklvh

*

sF68as er lndreSnet
Sam

icor{ærdien som co,ækvvalent med,al(tor 23.900.

el ud8ø SFdsas 96 ion ud ai r 4 m o. ton
se met.

N,O

Laie'pas,

on el.t ll.6don.r

dfunuspas

co,
på

w3(r..dt

RcP, åfiå

d

RøirasEnsninsproduker

økonomiske hoved- og nøgletal

i+
E$

r04

162 2 r0A 3054
572
25
541
t2
2.040
2A2A
301
347
0
123,64 154,72 79,21
4,02 q6
5,91%
5,r2%
5,13q)
39,52% 0,53% 56,409b
5

I

r09
227

nresler nser i mal. an æ3eld,rer

E

:

lar
hn
PSOlail
Nettaif forbrlg

4\,7
2,3
0,4
4,4

Hoi.
hn

spids. odi€n.

hn

54,6 55,8

2,3 2,3
0,6 r,0
4,7 4,8

$ll
47,3

2,3
0,7
4,6

s.9a6
o
0

319
109

227

4A0r 2)L
2621
496
5r7
21
r9l9
))
1921
-444 440
11,05 139,36 31,33
4,761:k
5,65qb
5,50%
5,51%
40,33% 0,54% 73,34%

46,46% 0,32%

ta+ Hoi. spidr c.ni.m.
hndd$ir
a8:t 47,0 51,8 43,9

La[ Hoj- spid, cermm
lael la5l lan $ir
18,7 47,0 51,4 43,9

3,0 3,0 5,0
0,4 0,6 07

3,0
0,5

)1
)2

a23

t.a2l
0

63,56 74;/6
5,34%

24,05

6,14%

4,4\%
7r,30%

2,2 2,2 2,2
0,4 0,6 4,7
,9 2,2 2,3
1

2,2
0,5
2,1

Året, som gik
Det sidste t n i den dånske
markedsåbnine åbner markedet for alle elfolbrugerc.

Xltra's inteme havad$ppoft om syslemsarnmenbmddet 28. december 2002

M€d økonomi- og erhvervsminister Bendi Bendtsen og

miljøminister HaN Chr
Schmidt som væter gennemlør€r regedngen en velbesøg1 klimakonf ercnc€ på
Børsen i Københåvn.

godkendes af bestyr€lsen.

2. optil

Rapporten bliver der€fter

Rapport om fo$kningspmjekt ve&ørende forurenine
fta decenimle kraftvarmeværker blive! modtaget

ofi enuiggjort på intemettet

26.lebtuot
EItm og Eltm's Netudvalg
arangercr den første
"xlim-netkonfercnce" med
80 deltagerE. Et væsenuigt
tema er behovet for brcdt

såmabejde om håndtenng
af dist bueret pncduktion.
Blandt taleme er den holIandske konsulent rrank

25. opril:
På Xlha's rep!æsentantskabsmøde vedtages, at

bestlrelsen skal udårbejde
et op]æg v€&ørcnde Eltra's
struktur og ejerforhold.

ændring aI

ejerfo old

og

struktur for systemansvar
og trammission af el og
naturyas). Aftalen indgås

mellem regeringen og

Socialdemokrateme, Dansk

Oplægget skal behandles på

Iolkeparti, Sq Det Radi-

ei ekstraordinæfi rcpræseDtantskabsmøde inden

kate Venstrc. Kristendemo-

24. optil

t8. juni
Elhå holda ekstmodinært

MARS (markedsmagtmo-

rcpræsentantskabsmøde

ornkrirg shukurdrøItetse.
9.

gennemlørt projektet i smarbejde med blsndt andet
Dansk Gasteknisk Center.
Kedelf oreningen, Dånmarks

dellen) præsenieres på et
seminar hos Ettra- Blandt
deltageme er rcpræsentan-

ter for de nodiske energiog konkurrencemyndighedea Nord PooI Spot, DTU,
oC RTE (ftansk TSO).

Skage$aklorbindelsens po]
3 afbrydes af transfomeruneu i No4e og kommer
føst tllbage på neitet 13.

Miljøundelsøgelser, Danske
E emvdneværkels forening oe Tech-Wise (Elsam).

Politisk aftale om udvik-

15. ougust
Systemsammenbmd tammer otte delstater i den

meget positid på E&Useminar hos Eltla. Eltm har

lingen af det danske energimarked rn.m. (henDder

j
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400/150 kv-station i Askæi
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Eltla's Brugen'åd såmlet til møde i Skærbæk, ftede cia.
Forrestr Direktør E k Nølaegaad Hånsen (Foreningen
Danske Kraftvarmeværker), professor Jdgen Grørmegåld
Chistensen (fomand, Aarhus Univercitet), dircktør Hans
Duus Jørgensen (Elfor) og dir€ktd Erik Folkersen (Elsam)
og cand.pol Leif Nielsen (Dansk Elhandel).
I midten: Energichef Jens Astrup Madsen og projektleder
Steen Schiitt (begge Landbrugsrådet), chefembedsdyrlæge
NieIs-Ol€ Bjen€gaad (Forbrugenådet), enereichef Niels
O. Gram (Dansk Industd),Iektor Finn Lunde-Nielsen
(Elsam) og Eltra s adm. dircktør ceorg Stlabro.
Bagest: Direktm Hans ChI. Sørensen (Damarks VindmølIeforening), økonom Madin Windelin (Arbejderbevæeel-

nodøstlige del al USA og

mørklægger hele Italien
næsten et døgrr.

i

Erhve sdd), adm. di1€ktør Ebbe Seligmarm (E]lor),
adn. dir€ktør ChI. ?ede$en (Dånsk Industi), adm. dnektør Michaet Miklelsen (Dansk Elhandel), dircktør Asbjøm
sens

Bjerre (Dmnarks VindmølleIorcning) og Elta's fomand,
lektor }tuns Schiøtt. - Ffaværcnde: ftu Rut Jørgensen
(Forbrugenådet), enerEipotitisk medarbejder Henrik Lilja
(Håndværksrådet), \rvs-irstallatø. Per Stom Mortensen
(Håndverksrådet) og &iftsleder Mogens Uhmkov (Dacke
F jemvarmeværker§ Eorenins).
De organisationer d€I hår udpeget medlemmeme, e!

Ove$igt over Eltra

s

Bmgerråd på side 14.

kåpacitei (135 Mw), indtit
h€le anlægget btiver fomyet

i efte*rct 2005.

Eltla's inYitation til at

l. oktober.
Spotpisen går amok i det
vestdanske elmarked
23. september

Spændingskollaps rammer

fr€ mio. mennesker i Sydsvedge og Østdanmark. Det
varer syv timeri før systemet åtter er i orden.
28. sepEnber

Kortsluininger på høispændingsledninger

i

Schweiz

29. november
400-500 menneske. i Bmnde-o ådet tager imod

kv-

Eltra holde! sin anden brugerko.lercnce i Kolding.
Btandi tåleme er ETSOS

20.-22. oktober

besøCe den nye 400/150

Intemationaf ind-work-

station i Askær. Stationen

generål§ekrctær Arå
Aguado oe ådm. diEktør
Jøm Limarur, Nod Pool
Spot AS.

som medarmngør samler
160 eksperter fra hele ver-

shop" i

Bilund med Ettm

sættes

undff spænding

3.

2. decembet

Eltm orienter€r en

snes

til-

rcjsende borymesh€ og
3. oktober

Eltra holder ordinært

Konti-Skan 1 afbrydes aI
transfomerbmnd i Sverige.
Det lykkes senerc at Iå pol
1 iil at furgerc med halv

rcplæsentaniskåbsmøde

vejle.

i

kornmunale teknikerc fra
Østdg om Nordjyllandsledningsprojeket med hovedvægten tael på kabelægning.

Økonomi: Transmission 2OO3
Principper for
transmission

Årets indtæ6sramme
Ettrå's f oreløbige indtægtsråmme for 2003 er ber€gnet
ti1 316 mio.

kr Ramen

er

reducerei med det akkumuIercde effektivitetsl an
som ved udgangen af 2003

udgør i alt 12 pct. Det svå-

rcr

til i alt

23 mio. kr.

Råmmen er samtidig øget
med 3,5 mio.1o. tit dæk-

ning al drifts- oe vedligeholdelsesomlostninger på
Homs Bev

Transm ssionens akiviteter

været reSulerel via idtæBE
rammeL lndtægiyammei

&ift

og vedligeholdelse åf

pitalen på ? pct. (0,5 mio.
kr.), sideordnede aktiviteter
(2 mio. kr.) samt datteffetskabet Eltra 409 (2 mio. kr).
På erurd af forestående

Iinans eriSs!dgifter ved in-

ndtæStsrammeme t!steres

invesieringer i transmissionsnettet biuges hele

årlg lor eventuel e ændrin

fo(enf

ila

tion. Krav om øget effektvitel
skærer 3 pcl. af rammerne

overskuddet

tit kosolide-

Iing. Herved

øges den

bundne ege.l<apital med
96,5 mio. kr. og den fti

hvei år Rammeme Siver
mu iShed/risiko for at opar
bejde oveEkud e ler unde.

egenkapital med 4,5 mio. lc.

RegulednSsregnskab
tra skal

ldabelde el re8ule-

Regnskab for transmission
(Beløb

i L000 kr)

Regnskab

2001

Retnskåb 2002

Transm ssionsreSnskabet be-

sur på indtæ81ss den hoved$ge i8t al ndtæStsrammen.
OnrkonninSss den for lran$
missions.etlet indeholaer
drt, vedlgeho d, F&U, afskvn iSer på nehkver, pe6ona eomkostninSer samt om-

kostn n8er tllfinans ern8.

arbelne unføft for eSei re8n.g

lt5.7rt0

3n.922

15 874

3r.955

l9 76t

Andre eksterne

omtonnl.ger

t2.069

471.376

361.946

34003

33 120
49 156

53.621

AhkNn iger al nateriele 08 mmaten.le anæBsaktver
Resuhar af pdmær ditt

LovSrundlag

r22 866

|2.794

I60.840

166.475

2.715

1.006

Lovgrundlaget for r-"8!lein8

en er

El

ovens § 70

emt

tI

høreide BEK nL I 182 om
rdtægsrammer og åbn n8$
båan.er for transmi$ort
v *somheder med ellorsy-

I

kr En del af
oveftkuddet stammer fla
lon€ntning af indskudskablev 101mio.

på anlæSsakiveme saml

ings,egnskab. E ta har valgt
at kalde dette for "Re8.skab

-,

ÅEts resultat efter skat

ve for at drve ogvedligeho
de 400 kv-neltet 08 ud ånd5
forbinde serne, afskrv.in8er

E

i

Årets resultat efte. s16t

aigiver de maksimale id
iæ8ter som Ehc kan opkræ

ningsgrundlagemt{or

Årets resultat lsr skat
Transmissionsresultatet
lm skat blev 145 mio. kr
(3 mio. ki rindre end i
2002). Årsag: Et lille fatd
indtægtsrammen, dyr€re
nettet samt en biUigere

hd siden den l. januar 2ooo

8er i afskivn n89 og

ri
a

lndtægter ai [apital.ndele

F.an5ele ohkostninSer
o.dinæd .€suhat

fff

skat

3.1t9

4.183

22.530

25.77)

144.ø74

43421
t01.453

148.292
45

|5

103.177

t

!

Ib--.
i

.J'![

.->

r;F
'{,

h

I

I

fr
T

Systema nsva rets ta rifregnska ber
ningsodingen €n bespare]se for de vestdånsk. forb$gere på 323 mio. kr sva-

Tarifregnskab for aftagepligtig produktion (PP)
Salg

.f

for storc efforbngere og

PP

Altagepligtig el Irå vind-

nettoalregrede egenproducenter, som flk r€duceret
udgilteme med henholdsvis
6 mio. kr. og 81 mio. kr.

møIlo og decenhale haftvarmeværker dækkede 43,3
pct. af elforbruget, svarende

rcnde

til8.635 GWh. Herfor

betalte de vestdanske eHorbrugerc 3.839 mio. kr., svarende tit 44 øre^Wh. Den
gennemsnitlige markedspris på elbørsen var 25 ørel

øst-vesl-udligninE
De østdanske e]f orbrugere
betatte 58? mio. kr. til Eltm
{or 1.060 GW}l altågepligtig

kwll.

lE-anræs (vindmøller og

el produceret på vestdånske
biomasse&aede decentrale

omlostningeme til altagepligtig el fordeles ligeligt
på elforbrugeme, dog er

kraftvanneværker). Når
mån modrcgner markeds-

vædien (1.060 Gwt å 25
øelkwh) betød udlig-

der særlige mbatodninger

til

1,6 ørel&Wh.

AftagepliSrig produktion
Elta's samlede omkostninger til aftagepligtig el
var 4.405 mio.10. inkl. en
regulefing på 6 mio. kr. Det
var 1 pct. mindrc end i

2002. Å$agen var et fald

lavere alregningspris til
decentrale anlæg, samt at
Randersværket udgik al

åftågepligten i 2003.

vindmsllel
Af tagepligtiee vindmøUer
alrcgnes efte! "Bekendtgørclse om nettilslutning af

Udviklingen i den aftagepligtige produl«ion
12.000
10.000

8.000
6.000
4.000

Principper for PP{ariffen
Eltra har som systemansvar ig p igt

Et

på indusiielle og de@ntrale

k

2.000

il

al afta8e elekt ctet prodlce
ftvameæ*er o8 visre pivate

vndmøller (§ sZ stk. r, m r 3).

0

1998 1999 2000 2001 2AO2 2003

I vrna.au I

o"."nnu

r,uruu,."....

*A{a8epliSlig prcduklion ko igeEt lor d-€n-udligning
Eiergien og omkosln igerne ved den aftaSep i8lige prcdukton
skal (1øl8e § 9 oB § 28,
2, n.4) lode $ lige i81 på eforbru
8el med fø Sende undlaSelsei

{[

Fordeling af omkostninger til
aftagepligtig produktion

- Øsldanrnark sk l aftage en lorho dsmæssi8 andel al den
afta8epl 8ti8e podoklion, der er base€t

(§

I

a,

stk

l)

p: vedvarende energ

("6t-vest-udli8nins")

- Den delal ellorbr!æ1, derove6tiSer rO0 cw4r, frnaSes lor at
- prisriLlæ8ti VE,energ (§ 8, stk. s).
- piskompensnton 1 I E sams decentra e anLæ8 (§ 8,

nk A.

NettoalreSnede egenproducenter kdn modreSne deEs eSen

elp@duklion dees altagefopl gtigeke (§ 8 a, stL 3). De sGl
således ikke betale PP-iarffor denne delal ders forbru&
Elt6 s omkoshlnSer

vei

at købe 08 fordele energ en bliver opkræ-

vet via PP taiffen. Tariffen
e

v

ieErover døsnet. Eventlele over

ler underdækninSer reSnsk bsårer ti bagebetales eller

opkæv*

.

i

vindkmftpmduktionen,

vindmoller og prisalrcgning
af vindmølleproduceret
elektricitet m.m.". Der er
tale om en fast pris på 33
ørel&wl i de første 10 åa

hvorefter de får markedspris. VindmøIler får desuden ei plistillæg på 2? del
kwh, indtil de har opbrugt

Tarifregnskab for aftagepligtig produktion (PP)
(Beløbil000k4

Regnsk b

200,

3.839.081
585.633

ReAnrkab 2(x,2
4.169.1

t

6

584.t76

den tildelte fuldlastkvote.

23,414

-294.721

Herelter falder pdstillæg-

4.402.!00

4.454.571

2.618

1.916

3.146.275

-3.300.827

get rll 10 ørc^wh.
Vindmøl1er, der har været

tilsluttet i

10

år

opbrugt dercs fuldlastkvote, udgår af aftagepliglen
og afregnes med pdstiltæg

via PSO-ta ffen.

EIin

Arbejde udlør( for

e8ei reSrin8

I

og som har

Prstlæg til

købte 3.368 GW}l

lra

åf tagepligiige vindmøIler
Det var 103 GWl) minalre
end i 2002. Faldet skyldtes
dels at 2003 var vindfåttigt,

dels at mange vindmøller
gled ud af aftagepligten i
2003.
Ved udgangen af 2003 var
den samlede installercde

etrekt f o! af iagepligtige

vindmøIler fåIdet
MW C7 pct.).

xøb af altdSepl $ 8 produkl on
ReguLering og ud8latning af aftageplgig prodlkton

iil

1.861

aftagep igt g vE'energi

omkostn nSer vedrørende løb

al.

alt

A.dre eksleme drflsomkosh nSer

371.69J
a53,566

241.623

4.37t 535

4 420 299

33,1ø4

36.laa

455

I1.428

12

875_849

12.442

3617

0

p mærd ft

2,90t

r23t8

0

0

Fna.tele omkost.rn8er

2.901

)2 4)e

0

0

Afskvn n8er af maierele anlæSsaktiver

R6uhat al

Afregning af vindmøller og decentrale anlæg
Retnskib 2002
cennemsnldi8

afreSningsøis omkostinser

øteluln

mo.

k

Prcduktion

alre8ninSspris Omkostninger

CWh

ørelk\4h

mo.

kL

EneElåfE8nin8

5.96t
3.309

Aft a8epllStiSe kraf tvanneværker

AftaSepll$iæ vndmøller under
AftaSepll$iæ

v ndm,Eller

l0

år

t:

over r0 år

34,4

2.O44

5.889

35,7

2.142

33,0

t.090

3.471

33,0

1.146

195

27,0

53

3.146

9.555

34,5

3.301

20,2

9,324

33,4

Pristillæ8
Aftagepl $i8e VE kaftuannevæ*er

27,4

Aftagepl giSe v ndn'øller

49
245
808

10,0

Aftagepl 8li8e v idmøller

2.559

27,4

AftaSepl 8li8e VE

kraftvamevæ*er

62

10,0

6

266

2t,o

12

8t

821

ro,o

82

691

2.650

21,O

716

5

10,0

454

Eltm udbetalte 1.8?4 mio.

Den gennemsnitlige åfreg-

kr. i eneryiafregdng oe

ningspds vår 34,4 ørclkwh,
1,3 øre mindr€ end i 2002.

pdstiflæg

til

de aftageplig-

tise vindmøller. Det svarcr
tit en gennemsnitlig pris på
55,6 ørelkwh. 0,4 ørelkwh
mindfe end i 2002.

476

Årets underdækning
(Be øb

Afhængig af brændsektypen lår decentrsle ånIæ9,
der pmducercr VE-elekt -

i L00o k)

Samlei underdækning prmo

Re8nskab
2003
å€t

citet (halm, biogås m.m.),

Deenkal€ anlæg
Altageptiglige industdelle
og dec€ntrate arlæg afrcgnes elter bekendtgørelse om

afrcgning af decentrale
anlæg eller efter aftaler
mellem værkeme og elforslningen. P seme alhænger na\,ntig af udviklingen i
kulpdsen. I afregningsaftå1er melem værkeme og
euorsyingen indeår også

udviklingen i oliep

ser,

om pdsiillæ8 til elektricitet
produceret åf visse vedvarcnde €nergiantæg.

ne skal aftage trc måneder
sener€. Da etproduktionen
fra vindmøIler og decentual

Der blev i alt udbetålt 82
mio. kr. stoft s€t det

Laltvame

såmme som

i

2002.

Ved udgangen af 2003 var

der

1.465 MW decentral
etrekt (- 21 M14,).

Udglåtnin8 og regulering
EItm fastsætter løbende en
bindeDde prognose for den
mængde aftagepligtige prc-

dukion. som netselskåber-

Regulering af den aftagepligtige produktion
GWh

tO05

l(?b af aftngepl 8tig poduk on

9.324
1.060

øst-vest-udlignin8

Ekstra køb på

R€Snskab

2002

79.O72

377.794

23.414

298.721

udbetalt pristilæg på 10
etler 27 ør€lkwh. Tnhgget
er fåstsat i bekendtsøretse

lønninger og renten.

Eltra købte 5.961 GWh
af tagepligtig produktion af
decenimle anlæg for 2-044

I

spot oS ba aicerna*edet

er umulig at
Iorudsige så Iång tid i forvej€n, må Eltrå hver dag
købe og sælge el i spot- og
balancemarkedet for åt
overholde pmgnosen og for
at sikr€ den nødvendige
balance i systemet.

Eltla's bindende prognose i
2003 omfattede i alt 8.635
Gwh, men der blev kur
prcducerct 8.268 GW11, når
der korrigercs for øst-vestudligYringen. xltm va. dafor nødt

til at

opkøbe 36?
GWh på spot- og batancemarkedet. Det kosiede 91

De san{ede omkostninger
til denne udgtatning og
r€gnledng var 372 mio. k!.

Eltra's såmlede omkostninger til varctagelse af
bålaDceaisvåret for den
af tagepliglige produktion

var s,4 ør€I{wh. (+1,1 ør€l
kwh). Stieningen skyldtes
især et generelt højere prisniveau på spotmarkedet.
Finånsiering
Renteomkostningeme

til

PP-tåriffen fåldt til 3 hio
kr C10 mio. kl). Faldet
skyldes, at underdækningen oparbejdet i 2002 næsten blev alvikiet samt et
g€n$elt lavere renteniveau.

2002
9.555
r

o8l

For at udjæEe variationer-

i den altagepligtige
elprodukion var det
ne

Årets underdækning
Ved udgangen aI2003 var
underdækningen på 56 mio.

kr

C23

nio. kr).

derudover nødvendiet at

Underdækringen er indreg-

købe/sæIse 1.365 Gwh for
åt sikre systembalancen i
hele d fkdøgn€t.

net i iariffen for 2004.

I

Tarifregnskab for offentlige
forpligtelser (PSO)
lndtagter vedrøiend€ PSO
Pso-tådtren vqI i første
kvartåI 3,0 ørelkwh oe i
2.-4. kvafial 2,2 ør€lkwh.

til21,6 ørelkwh. r'aldet på
4,? delkw1l skyldtes især en

Det samlede afregningsgrundlae var 20.?99 cwh,

Pristillæg til ikk€-åftagepliStige vindmøll€r
Ældrc vindmøl]er (over 10
år) få. et til1æg på op til 10

hvilket gav en samlet PSOindtægt på 496 mio-

kr

Stor€ elforbrugere fl< en
råbat på 2 mio. kr.
I

genercIt højerc markedspris.

betale Elektricitetsrådets

kwh for selv at stå for
balance ngen af produktionen, undtaget lra rcg1en
er landbrugsejede vindmøller Der blev udbetalt 4

virksomhed. EIim opkrævede 28 mio. kr. ligeligi på

øst-vest-udligning al
pristillæ8
Omlrostninger ti1 kaftverksejede \E-anlæg og
ikle-af tagepliglige vind-

som

møi1er er med

i

"øst-vest-

Mindsle produktionskapacitet
Eltra har indgået en aftale,

lorplieler EIsåm iil at

opretholde en pmduktionskapacitet på mindst 2.900
MW i pe oden 2000-2003.
Aftalen sikrer. at der er så
megen produktionskapaci

ør€lkwh. Der blev udbetåIt
21 mio. kr. for produktion
på 269 Gwh. Det sv$er til

udligningen". EItIa modtog
30 mio. kr. mod en omkostning på 5 mio. kr året før.

tet iit lådighed, at Iorbru-

Elektricitetsrådet

fføtge§25iStærkshøms-

pmdukiion) altid kan blive

EjerE af ikke-af tagepligtige

virdmøIler modiaser en

Ioven skal Systemansvaet

Nettoafregrede egenprcducenter sparede 4 mio. h.

omkostningel
De sannede Pso-omkost-

kompensation på 2,3 ørcl

geme i det jyskjynske område (eksklusive den del,
d€r dekkes af pdoriterct
dækl<ei ved køb

i marke-

det, selv når der er uforud-

ninger udgjode ?22 mio.

kr, svarcnde til3,5 ørcl
kwl aI det samlede forbrug. Folskellen mellem

Pso-indtægter og onkostninger C225 mio. kr) dækkes af overført overdækning fD tidligere år
Pristillæg til krattværkejede VE-anlæg
Kraf tværksejede \E-anlæg
får et ti]læe, som sv$er til
f orskelen

melem mårkeds-

prisen og en garanteret
afregninespris, som va erer med anlægstwen.
Endvidere gives de. et biomasse-til]æg på 100 kr./ton
til Studsbupværket og 50
kxlton til Hemingværket.
Elsam \D-anlæg ploducer€de 1.295 GWh (+528

Tarifregnskab for offentlige forpligtelser (PSO)
(Beløb i 1.000 kr)

495698

465,517

225.011

224.544
690.205

720.770
Abelde ldført for eSen resnin8

OmkchinSer vedrørende køb af e iah

Pdslillæ8lil kraftvæ*sejedeVEnnlæ8

øn vesl udllSring af pdstlllæg

300.549
24 449
-29.743

dpoduk oi

53 072

Prislillæ8

Gwt).

rnr til

ikl€-aftaSepligtiSe vindmøl er

F&U i rni jøv€nlig

F&U i etrektiv ene'Sianveidelse

14.750

Brændselsbe€dskabslase
Mindsie produkionskap€citet
E

(+3?3 c14h). Her

0
r92 000

ekiichersdiet

Nettilsldning af

v

ndmøller og dec kraftvannsæ

Nenilslutning al

hemøller

skyldtes stigningen udelukkende, at ha\,nøleparken
på Homs Rev kom i normal

-

ddft.

-Andre e[qerne omkost.rn8er

Det samlede p stillæg til
Xlsam blev 301 mio. kr.
(+44 pct.) - inklusive et biomasse-tilæg på 20 mio. kr

0

721,610

VindmøUer producercde

Glrh

841

72t.610

skyldies især opstart m€d
fl is$ring på Hemingværket.
72?

Retnikab 2ot 2

lnitæ8t$ vedøEnde PsO

læggene med 568 cwh
(+155 Gwh). Stigdngen

I

2001

Årets underdækning

Heraf bidIog biomassean-

I

Retnst.b

Miljelndel§øselser vedørcnde havrnøller

er

24.427
74.409
t6.482
)2.725

driftsmkonninrer
ah

0

209.098

0
4.9A4
7

t,556

5.900
45.740
r92.000
25.559
95.542
8,456
10,565

'/3

422

999

3,555

69t.192

673196

621

3 437

øvrl8e Pso{mkostn iSer
Andre eksteme

I
I

s96

3

4

r.t55

0

Resuliat af pdmær ddft

24,636

13.t68

0

0

Fnansiele omkoshin8er

14.636

r3.t68

0

0

AGkvninSer al maler

e le

elierregule ng fra
tidligerle år (+ 3 mio. kr.).

anlæSqktiver

oe en

Det gennemsnitlige pristilIæ8 faldt lm 26,3 ørelkwh

Pristillæg til kraftvaerksejede VE-anlæg
ReSnskab 2O0J

R.gnskåb 20@

Produktion Pristillæ8 Omko5tning

Produklion P.inillæ8 Omk6tninS

cwh

!,indmøLler netti sluftet

fsr l.la.uar 2000

Vndmøler nmlslultet

elter I

janu:r 2000

mio

kL

192

38,9

75

232

43,2

r00

75

t6

7B

24,9

20

460

2\,6
235

r08

s68

14,4

BI

r6,9

280

21,6

1.295

P sl llæ8 i ah
ri skld li afbrændi8 al bioma$e

ørelkwh

Pistillæg i ah

413

)7,9

767

26,3

242

2A

6

301

209

Eltra's Pso-tarif i 2003

Principper for PSO{ariffen
Pso-raiffen dækker ud8ifterne tLl offeit i8e fop igteker (forsy
n nSssikkerhed og rni joven i8 el) boftset fra dem, der er omfattet

a

s ke t htrækkel 8 produktionskapa.itei (§ 27
- oprelholde brændsekberedskabslaSre (§ 30)

ørelkwh
PSOrarf

L

sto€ elfodruBere 08
netoafregiede
Rabat t I

eSenpodrcenter 1,8

ti

kraftværkemes m løvenLige e produk on

(§ 59 a)
udb€tale piini læg 08 balancedn858odtSørelse tl lindmøl er,
udsår af anasepligen (§ 59 b)
- Fo6knin8 08 udvLkinS i m ll@e.|8 elprodukrioi (§ 29)
FoEknlng 08 udviking ieffekiv ener8 aiveide se
(§ 22, srk 5)
M lrøundetsøgelsr lorbindeke med havmøler (§ l7 slk 6)
Nett lslutning af vindrnøl er og de.entrale kaftv nrevæAer
(§§ 67 08 68)
- Neltils utn n8.f havmøllei (§ 9, stk.l, nL a).

d

omkosfiinSeme led at Sennemføre de offent i8e folPl Steker
deLes fohoLdsmæssigt pi alt efiorbrug i.lylland 08 på Fyn
(§ 9, stk. I ).

lor

omkostnLnserne tLpistlllæg 08 balancer n8s8odi8ørehe ti kraft_
værkernes VE e prodlkion og ikk*afta8ep i8ti8e vindmøLler ska
iføL8e § 9, stk. 3, ud ignes mel em øn' og Vendanm L

ciffei beta es af brutolorbirSet store eLforbrusere 08 neno
afreSiede egenpoducenier ei do8 fdtå8et for dele al omlostn i_
8eme t I pr siillæ8 tll kaftsvæ sejede VE.an æ8 08 kke afiageP i8PsO

Rabatten ydes for den
CWr (§ 8, «k. 6)

delal lorbru8et, der ove6tiSer 100

. NetlodfreSnede egenproduceiter får er lLSneide cbål for
deres egenproduktion (§ 8 a, stk. 3).

Eltm betaler 480 mio. kr.
om året i aftåtens tøbetid.

år til dette arb€jde. Eltra's
andet udgør 59 mio. kr. I
2003 blev der be\'1lgei støt-

Den samiede betaling på
1.920 mio. kr. opkræves hos
forbmgeme over 10 år, svarende til 192 mio. kr årtigi.

milirvenlig elproduktion
Eltla skal sikrc, at der genF&U i

nemløres F&U-al<tiviteter

i

i€

til prcjekter inden lor

biomasse. lsaf tvarme, so1-

celler og vindhåft for 56
mio. kr Der blev desuden
anvendt 4 mio. kr. til faglig
bistand og administration
af ordningen. Der blev i
Iøbet af året opgjort borl-

Fordelingen af PSO-omkostninSer

I

øvd8e omkoniiiSer 0,2

esen over-/underdækning.
bagebetaLes

0,8

ml]jøvenlig etploduktion.
Mlndighedeme har fastsat
en ml]me på 100 mio. kt/

tl rystlæ8 til kafts!ærlsejede VE.anlæ8 08 kke
aftagepl Stige v ndmø ler er udrk lt i et slvstændigt reSnskab med
t

kv.

2,2

landslorbindelseme.

Omkonn nSer

Eventuelle over eler underdækninSer
ves i de(t) efterlølseide resnskabsår

2.4.

Eloven)

sete begrænsninger på udUdbetaLe pistillæ8

kv
3,0

eleropkæ'
ieniklutnlnS o,s ørelkwh

ø€lkwh

rr
h

:
"§

I
I

it

/*

-^

-

fsldne forpliglelser på
mio. kr. Disse stammer

?

lIå

prcjekter som er afsluttet
uden, at det samlede budget er bruCt, eller er blevet
stoppet b1.å. som følge af
manglende frcmddft. Efter
deme modregning er der

ophævet 53 mio. kr. i 2003.
De sarnede IoryIigtelser
ve&ørende igangværcnde
pmjekter var ved årets
udgang 100 mio. kx

Teknologiudvikling vedrørende miljøvenlig elproduktion
(Be øb

i

1.000 kr.)

Decentral kaftvemeprodlkr

oi

2003

2002

15716

t5.0i3

87tO

668
8.955

Ivæ18ående projekte,

6)2

t61

43.930

24.818

5

634
3.)42

3.\22
0

8.776

3.122

52.706

27.940

Hensai til senere udbetåling

2.84t

29.370

AdministGrive omkoshinger

4.091

t,690

Miljdenli8 elproduktion i alt
fodindehe med pålæt
Bomasepålæ8 al 6 december 1993
HavmøLl€påæg af 13 februar 1998

Prcjekter i

F&U

i effekliv €nergi-

anvendelse
Netselskaber skal udfore

F&U-åktiviteter til Iremme
af etrektiv energianvendelse
omkostEingeme hertit (15
mio. kr) betåles via system-

Udbetalt

fl

prciekter i ah

ansvarets PSO-Iå f.

Ordningen administrcrcs af

EUor Eltm skal sikrc, at
der sker en koordination
mellem de forskellige F&Uaktiviteter som støttes viå

PSO-ta fen.
Nettilslutnint åf vindmøller
08 decentrale kraltvarm€-

Oml<ostningerne ved nettilslutning af vindmøller og

59.øA

opkæde ud8ilter til forpligrelser
vedrørende pålægsprojekt€r - ei udb*alt
Boifaldne forpliStelser i året

OpkrEEt til P§O-F&U i

.lt

o

59,000

t7

5

-6.566

-4,554

5!.O,,

7t.ta6

""".. \

,{

!a
decentrale an]æg på de lave
spændingsniveauer skal
fotdeles ligeligt på alle forbrugere. Det beløb sig til ?4

Netseiskabeme brugte ?
mio. kr. ved tilsluining af
decentmle ån]æg (især nye
biogasanlæg og udvidelser
på eksisterende krafivar-

Nettariffer i år 2003
tavlast Hojhrt spidrl.sl

a,6
1,3
2,2

0,4

PSO-omkostninger elsklusive
aftagepligtig produktion

3,1

1,9

meaniæg). Omkostningeme
ved tilslutning aI vindmøIler blev 66 mio. kr. Beløbet
er støre end veniet. men
skyldes, ai mange nettil-

slutninger uitimo 2002 først
blev afreglet i 2003.
Udligninesodningen kostede 0.8 mio. kr. at admini-

I

1998 1999 2000 2001 2002

2003

MiliøundersøEelser vedr6rende havm.ller

Årets underdækning
(Beløb i r ooo

kr)

sam et underdækning primo året

samlet underdæknin8 ultimo årct

Nettilslutning aI havmøller
Det kostede 337 mio. kr at
slutte Horns Rev møilepank
til neitet. Beløbet opkræves
over 20 år (1? mio. kr./år).

Resnskab

2005

6an
225471
.56.52A

,qr

Resnskab
2002

5t6

188

Miljøundersøeelser i f orbindelse med ha!1nølleparker kan afholdes som en
Pso-omkostning, hvis undersøgelseme har væsentlig
beiydning for frcmtidige

224 543

291.600

Det beløb sig

til

13 nuo.

h.

Gennem_ hdtæ8t
5nit

0,7
3,1
2,3

o,5
l'2
1
2l )

92

on.

FinansierinS

Omkostningeme til ffnansiedng steg med 11mio. kr i
forhold til2002. Det skyld
tes

p

mær't en øget lånefi-

nansiering, som Iølge af
mindste produktionskåpacitets-betaling samt nettl]slutning til Eoms Rev
Renteomkostningeme blev
på 25 mio. kr. i 2003.
Årets underdækning
Den sannede ovedækning
Pso-tarifren var ved årcis

i

2S2 mio. kr., hemf 133
mio. kr. vedrørcnde pristil-

start

læ9. Ved årets udgane var

ovedækningen bmgl ned
til6? mio. kr, hvoraf 54
mio. kr. kan henførcs til

pristillæg.

Tarifregnskab for net- og

systemtjenester
Netbetåling

Af et forbrug på 20.404
GWh C115 cwh) blev der
over nei- og systemtariffen
opkrævet 493 mio. kr. G44b

skellen opsamles som flaskehåIsindtægter hos Nord
Pool og fodeles mellem de
systemansvarlige vhksomheder efter overcnskomst i
Nordel Eltra's and€I blev

2?7 mio. kr (+15 mio. kr.)
heraf blev 65 mio. kr overført til EIsåm som l€d i
aftålen om Eltra's ldkøh åf

skuddet på 47 mio. kr. er på
niveau med ove$kuddet i

SkaeerakJo*indelseme.

Oveftkuddet opstår, fodi
ubalancer bliver afrcgnei
efter et to-prissysteml

2002.

R€8uleft raft- og balancemarked
Eltra købte rcgulerkaft for
94 mio.

- Ubalancer, der går i
samme r€tning som syste-

kx og videresolgte

den til d€ batanceansvarlige for 141mio. kr. Over-

Den il<ke-åf iagepligtige
produktion, der teveres til
nettet. belastes med "Net-

mets ubalance og dermed

bidrager

til

en øget uba-

taril for prcduktion". Det
drejede sig om 1?.595

G Ij

(+4.660 Gwh), som måtte
betale 92 mio. kr. (+25 mio

kr).
I2003 var ETSOS transitudligninesodning samr
Nodels inteme trehsihrdiigningsordnine

f or

tmnsitodning be-

tød, at udveksling over den

dansk/tyske grænse blev
belastet med

1

(Beløb i Looo k,)

nettab

gældende.
ETSOS

Tarifregnskab for net- og systemtjenester

€/Mwh.

Prcvenu fm impod-ta ffen
blev samiet i en fæl]es
Nordel-putje, som f ordeltes
mel1em de nordiske systemansvarlige. Til gengæId betatte Nordel-puljen 1 €/
Mwh Ior eksport til ETSO-

Aukon

Regnslib

på Iyskandsgrænsen

ndtæ8ls f ra balancemarkeder
Faskehals idtæ8ler fra Nord pool
l?lmge ndtæSrer ufder iet og synemtjerester
Sa 8

af ner oB

sy«emleie{er

diske aktøre4 de. eksporteæde til Tyskiand.
Samlet ffk Eltra en indtægt

på 14 mio. kx i transitåfgifi

fta ETSo og Noldel. Hed
indgår en omkostning på 6
mio. kr. som lølge af efterreguledne vedrørcnde 2002.
Auktion på
Tysklandstrænsen
Overf øringskapaciteten på
den dansk-tyske grænse

udbydes ved årlige, månedIige og daglige auldioner i
samarbejde med I.ON
Netz. EItm s åndel af prcvenuet væ 179 mio- kr. G7

1.O23.244

178.17A

146.059

t4l.055

167.276

212.121

246378

2.829

3.539

t.132.807
t05.686

1.586.497

1.2tø,492

t.220.403

8.644

6.716

1.729

1.434

I

140,a56

Nenab opsaml .gsnet for
om[ostn nger t]l køb al

e

v

.dmøl er

at

ReSrsl(åb 2oO2

598.032

Arbejde udlør. for egen re8iing

omådet på vesne af de nor-

2(x,r

-366.094

I

I11.202

25.893

0

103.909

144.624

270.637

251A27

I

I

r50 kv,net

1/5.426

l8r,06l

lor reseryekapåcirer

243.671

236,000

UCrE-kav vedr eflekr og lrekvense8ulerinE

29.000

29.æ0

r

10.774

13.028

l6_564

\9.422

3.085
41.122

-t93

40.053

Andre ek§eme driftsomkonn nSer

524042

519.359

Bdø in8 for 400 kV- 08 udlanisforbindels€r

315.740

417.922

AfskrivninSd al immatedel e anlæSsaklver

47.582
77.452

Ahkivning

11.973

43.256
71.452
t4.003

BeialnS for
Beta ing

K. pacitetsbera in8 ved

Ska8e tra kfo rb

EnerStlsy.et og EnergGryrekens

i d elsen

tisyi

af marede le anlæg$ktver

Flaskehalsindtægter |ra
Nord Pool

Hffiffi,F$ffiBffi

Begænsninger i overf dselskapaciteten mellem Nod
Pools prisområder giver
anledning til forskellige
priser i omdderne. P sfor-

Finansiel e omkoshinSer

xww§iEl§efiw{§

#m*

I

0

0

5,188

t0.083

w§§

I

lance, bliver afregn€t med
et genneNnit aI de priser som udbydeme aI

regxterkraft stiller.
- Ubalancer, der går imod
systemets samlede ubatance og som demed
hjælper systemet, afregnes til spotpds.

ove$kuddet på regder-

kraft- og båtåncekraftmarkedet medgår til dækning
af de ørrige omkostninger
under net- og systemtjene-

til forsyningssilke edenpåIægEltra kan af hensyn

ge elproducenter at stalte

eksi* .hheder eller

ændre
d€n planlagte produkiion
mod betaling. Eor at oprctholde den ovedølselskåpacitet, der er ftigivet til markedet dagen før drifisdøgnet, kan det være nødvendigt at købe r€gul€rkmft i
eget ogleller nabo-området
for at afhjælpe en flaske-

L,

hals. omkosininger til speciåIegule ng og modkøb

rfr

blev i 2003 i alt 10 mio. kx

;;.f f

Nettab
Eltm betaler nettåbet i
150/400 kv-nettet samt
halvdelen af nettabet i

Principper for net- og systemtariffen
Net og systemtarflen dækker systemansvarels omko*n nSer ved
al drlve det overordnede t.ansmssionsnet 08 sikre e systemets
fonkrion i del ysk fvnske elfoByninssområde:

. Br!8

'
'

# 400

kV neltet o8 ud andsfob nde se'ne (§ 21, slk.

4)

af I 50 kV iettet (§ 2 I , stk. 4)
Netab i r 5ol4oo kv-neltet oE udLand4orb ndeLserne
BruS

(§ 69, 5ik. 1)

'.'l

lr)

specal'esrLeins os modkøb (§
Dift m.v al ska8eraklorbindelse. (§ 28, stk 2, nL 3)

- Opretholde den tekn ske kvåltet os balance i det jy5k
elfotsyninSsområde (§ 27 a,

stk I, nL

l)

tiske

- Ener8itlkynet og Eiergistyre sens t kyn (§ s I , stk. 2 08 stk. 3)
- BaLaicema*ed (§ 27 stk 5)
ReSule&rafimad€d (§ 27c, stk. 4)

Skagenåkforbindelsen. Det
til 141 mio. kr
(+30 mio. k). Stigningen
skyldes dels øget netiab på
grund af støne eltransporiea dels generElt højere

omko«nLnSer beiales af ndtæ8ter fra nef 08 systemtariifen og lra
hånireinrei af udlandsforbindelseme tamt indtæ$er lta håndte
rrSen af balance- 08 reSu erkrallmarkedet. Nel- og syiemtarflen
berales af nettets brugere 08 er delt op ei beta in8 {or
ei beta in8 for produklion fra kke anagepl$8e anlæ8.

lobtu8 08

iett

fNetlarflen for produkon Iaslsæit8 ud fra en nordisk
anbeialin& der berder, ai man hdmoniseEr øodu.entemes
fer 08 ader forbtugehe b€tale de resterende omkostn n8el

N€ttab i opsåfilintsnet ,or
vindmøller
Nettåb i opsån ingsnettet

lor vindmøller er efier den
Mio.

cil'

Net- 08 synemtaiffen for folbr!8 betales af fobru8 fra neftet.
Nettoalregnede eSen-producenter kai fGdla8e esenProdukoien

over eller underdæknLn8er i regnskabsåret l lbaSebeiå_
les eler opkæves i de(t) eltedøLSende regnskabsåL
Eventu-.Lle

beløber sig

Tabet

i

i

150/400 kv-n€ttet

betagtes som almindeligt
lorbrug, og der betal€s derf or f orbnssnettådf , PSOtadf og PP-tårif al nettabei. På nettab i udlandsforbindetserre betales kun

forbrugsnettadf.

11

lndlædsråtnme

lt6

FynsNet
Midtjyske Net
NV

NCt

sydøsljyske

r

alr

36
43

Net

Net
Veniyske Nel
syd

20

31
14

32

Omsætning og priser i Eltra's balancemarked
2003

2002

200t

2000

606

715

634

638

Om=tnin8 af re8ulerkraft ;

omsætnin8 af b:låncekraft
OpreS!ern8

CMJh

582

GW,Ir

1.188

awh

605

5r9

1235

1.243

t.157

1.153

1249

1.286

\.172

990

r.083

1.t06
964

2.326

2.239

2369

36
r07

52
100

89

75

35

12

25

20

:

Cn! p(sn Læ8, opregu erng
6nt. prsfødra& ned,egu er.8
Anta ba a.ceansvarl 8e, ulrmo årel

ffi

58

Eltra's indtægter og omkostninger i balancemarkedet

200,
Køblsa 8 af balancekaft ( idtæ8t)
røblsa g al resu ekaft (omkonnins)

,oo,

200t

2000

l4l,l

161,3

106,9

I15,1

94,I

124,6

76,5

76,O

34,4

39,1

9,8

16,0

1,3

26,5

37,2

16,7

29,)

12,6

47,O

UdSifterti modkøb/specia re8u er n8

Udvikling i nettab

2003 2002 2oot
20. maj 2003 en PSO-om-

kostnine, men det er nettab
før den 20. maj ikl<e.

EnergitilsFet pegede på
muligheden for åt etablerc
en midlertidig vestdansk
udligningsordnine for den
udækkede pe ode. Ettla og
Elfor enedes om en ordning, hvorelter Eltra dæk-

Netab I I 50/400 kV nettet
Netab i Skageft k{ob,ndelser

269

låft

5t3

kostnineer ved&rende den

kollektive elf o$)ning. Dei
blev i 2003

til

17 mio. kr.

kede neiselskabemes om-

kostninger (26 mio. kr) via
net- og systemtariffen.

t50/t100 kv-n€ttet oE
udlandsf orbindelsern€

Energiiilsyn€t og

kv-nettet
samt jævnstmmsforbin-

Energistyrelsen

delseme

391

361

indtægtsramme som Energitikynet fastsætter for selskåbe1lle. Betalingen til 150

kv-nettet udgiode i 2003
176 mio.ln, mens Eltra g
indtægturarmer var 316

Ettra opkræver en algift til
dækrine af En€rsiiils\,aet
og Eneryistyrelsens om-

tii rådighed for systemansvar€t mod betaling. Betalingen er maksimalt den

Effekt- og Irekvens.egul€ring
Eltm skal overhold.

UCTE-bav til efekt- oe

l99a

138

to0

r66

r08

t0l

447

246

203

197

150 kV- og 400

til udlandet stilles

2000 1999

frekvensstøtte i det europæiske synkrcni såmkørcnde system. I den forbindelse
skal xltm kunne Ieverc en

plimænegulerine på +/- 35
MW: Elha har derfor indeået en aftale med Elsam,
som stiller denne reguleringsmuliehed ti1 rådighed
mod en årlig betaling på 29

E I

Årets over-/underdækning
(Beløb

i

1.000

kr.)

Retnskab

200t

ømo å€t

Sanrlet liderdækning

s.mlet underdækning uliimo årct

l0l454
to5 6115
-197768

Resnshab

2ll(,2
62.640
166.094

-303.454

an)

[0Ill
B€tåling

lor r€sewe-

kapacitet
Det er nødvendigt at have

.r/

rcser€kapacitet og systemtjenesier ti1 *dighed for åi
sikrc f orsyningssikkerheden. Eltra har indgået en
aftale med Elsam. der Ior-

pligter Elsam

til

Eltla betalte E.ON Energie
15 mio. kr i 2002 lor åt
give afkald på r€ttigheder
på overf ørselskapaciteten
på den dånsk-tyske grænse.
Omkostningen opbæves
via nettarifren med 5 mio.
kr. pr. år i 3 år

at stille en

havarteserve på 250 MW
såmt en række systemtje-

Kåpa.itetsbetålin8 vedrrrend€ skågerrakforbin-

neste! til ddighed.
Systemijenesteme sikrer åt
systemet ikke bryder ned,

dels€n

og at elektriciteien opfylder
de nødvendige kvalitetskrav til spænding og frc-

kapacitetsomkostningeme

kvens. Håva resepen kan
ben]'ttes, hvis støne pro-

duktionsenheder eller
u.llåndsf orbindelsemc f å.

Ettm hår derudover haft en
aftal€ med E.ON En€rgi€
om levering åf 220 MW

opægulenngsrcse

e. De

sarnlede omkostninger var
244 mio. kr. i 2003.

Afskivning på systemtienester
I 1998 betalte Eltm 300
mio. kr for rcttighede. til
systemtjenester i €nergiudvekslingsaftalem€ med

Elta

og Statnett beialer

hver halvdelen ål drifts- og
på Skageralfoibindelsen.

Det blev i 2003 til 10 mio.
kr lor kapacitet og 1 mio.

Finansiering
Renteomkostningerne

til

net- og systemtariffen blev
5 mio. kr. C5 mio. kr).
Faldet skyldtes ændringer i
tarifiens overdæ1oing samt
fåldende renteniveau.
Årets underdækning
Dcr vår ved åreis stårt en
samlet overdækning på 303
mio. kr., som i årcts løb
blev r€ducer€t til 198 mio.
kr. Beløbet betales tilbage
over ta fferne i 2004-

Norye og Sverige.

Betalingen for rcttigheder-

overskud og forrentninS al

ne åfskives over seks år
med 50 mio. kr. pr. år og er

andelskapit l

alskrcvet ved udgangen af
2003.

Andelskapitalen er forentet med 7 pct., svarende til
0.7 mio. kr. Iør skat. Denne

fonenining olerfff
Frikøb å, udlåndsforbin-

Eltra betålte i 2000 Elsam
og StatlaaftÆ.ON Ene€ie
21? mio.

kr

som kompensa-

tion for sæmettigheder på
Skagerakf orbindelseme.
Beløbet opkræves over 10
år med 22 mio. kr. pr. år.

den

fti

es

egenkapitat.

til

Ledelsens regnska bspåtegn i ng
Bestlaelse og dnekion har dags dato behandlet og god-

kendt å$Iappolten.

px 31. december 2003, såmt åf selskabets akiivii€ter oe
pengestrømme lor rcgnskabsåret 1. januar 2003 iil31.
december 2003.

Å$rapporten er aflagt i overensstenmetse med Årsr€enskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspråksis for hensigtsmæssie, såIedes åt åNrapporten giver et rctvisende
billede af selskabets aktiver passiver og ffnansielle stiiling

År$apporten indstilles til repræsentantskabets vedtagelse
Fredericia, d. 24. nurts 2004.
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Revisionspåtegning
TiI åndeishaveEe i Ettra
Vi har revideret årsrapporten for Eltm ambå for regnskabsårct t. januar - 31. december 2003.
Selskabets ledelse har ansvaret fo! åsrapporæn. VoIt
amvar er på grundlåg al vor rcvision at udtykle en konklusion om å$rapporten.
Den udførte revision
Vi har udført vor rewision i overensstemmelse med danske

rcvisionsstandader Disse standader kæve! at I/i iih.ettelægger og udførcr rcvisionen med henblik på åt opnå høj
glad af siklrerhed for, åt åsrappoten ilke indeholder
væsentlig fejlinformåtioE. Revisionen indeholder stilprøvevis unde$øgelse af infornåtion, der uderstøtter de i
årsråpporlen anføne beløb og oplysning€r. Revisionen
omlatter endvidere stilhngtagen tit den al ledelsen
anvendte rcgnskabspraksis og til de væsenuige skøn, som

ledelsen har udøvet, samt vurdenng al den san ede præsentation al år8rapporten. Det er vor opfatielse, at den
udfæie rcvision eiver et tilstækkeliet $undlae for vor
RevisioDen har ikke givet anledning

lyr6*,
/

(

forb€hold.

Konkluslon
Det er vor opfaitelse, at årsmpporten eiver et rctvisende
biltede aI selskabets aktiver, passiv€r og finansiele stitlirg

px 31. december 2003 samt af rcsultåtet af selskåbets åktiviteter og pengesimme for legnskabsåret 1. januar 2003

til

31. december 2003

i overerssternmelse med &$egn-

Elede cia, d. 24. måIts 2004

KPMG C. Jespe$en
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Anvendt regnskabspra ksis
Åisråppoften for år 2003
for Elta er udarbejdet i

henhold til bestemmelseme
i Å$rcgnskabsloven for
klasse C virksomnedex

Indtæeter in&egnes i rcsu1de indtjenes, herund$ indregnes vædir€guleringer aI
ffnansielle aktiver og for-

pligtelser der måles
Årsmpporten er aflae1 etter
samme reg.skabspråksis

Cenerelt
lndregnint og måling
Aktiver indrcgres i balancen, når det er sånds],rrligt,

at ftemtidige økonomiske
Iordele vii tilflyde selskabet,
og at<tivets vædi kan måIes

pålideligt.
F'orpligtelser indregnes i
balancen, når det er sandslrrligt, at fremtidige økonomiske fodele vil fmgå
selskabet, og forpligtelsens
vædi kan måles pålideligl.
Ved første indregning måles
aktiver og forpliBtelser til
kostpds. Ef terfølgende måles aktiver og loryligtelser
som beskrcvet for hver en-

til

dagsvædi eller amortiserct
kostp s. Endvidere indrcgnes omkostningea der er
afholdt for at opnå år€ts
indtjening, herunder af -

skirainge{ nedskriminger

og hensatte foryliglelser
samt titbageførsler som følge af ændEde regnskåbsmæssige skøn af be1øb, der

tidligerc har værct indrcgnet i resultatopgørelsen.

foryligteker måles til amortiserct kostpris, hvorved der
indæ$es er konstånt etrektiv rcnte over tøbetiden.
Amorliseret kostpris opgør€s som oprindelig kostp s
med lradmg a{ eventuele
afdrag samt tillæg/ftadrag
af den aklumulerede amortise ng af foskellen mellem kostpris og nominelt

og måles eftedøtgende tit
dagsvædi. Positive og ne-

gative dassværdier af anedte ffnansietle instrumenter
indgår i åndre tilgodeha-

menter. der er klassiffcert
som og opfylder

begrundes med dattelsetskabets beskedne størelse

Iorhold til mode$elskabet.

i

indrcgnes i rcsultatopgørclsen sammen med æn-

dringer i vædien al det
sikrede aktiv eller den sik-

omre8ning at Iremmed

æde Ioryligtelse.

lYansaktioner i flemmed
valuta omregnes ved Iø6te

Ændringer i dagsværdi af
åfledte ffnansielle instrumente( der er klassinceret
som og opfylder betingel-

indl€gning til trånsaktions-

fo! sik ng a{ Ircmtidige at<tiver eller forplistelser indregnes dirckte på
egenkåpitaten. Indtægter og
omlostninger vedrørcnde
sådanne sihingstansaktioner overfør€s fra egenl<apitåIen ved rca1isåtion af det
silaede og indregnes i samseme

Valutakursdiff ercnce( der

opsth mellem tmnsaktionsdagens kurs og kursen på

i

Tilgodehavender gæId og
analre monetærc poster i
lrcmmed valuta omregnes

toomsætninge. årets ikkef akturerede over-/under-

dætoing.
Arbejde udført for egen re8ning og opføt under akiver
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver indehotder pe$onaleud6lter samt indirekte omkostninger afholdt i forbindelse med egenfrcmstilling.
Andre indtægter
Andre indtægter indeholder
rcgnskabsposter aI sekundær karakter i lorhold til
virksomhedens hovedf or-

måi, henrnder indtægt€r
ved nettilslutning åf hav-

hiterieme

lor sikdng af dagsværdien
af et indegnet aktiv elter
en indregnet foryligielse,

me leg.skåbspost som det

Omkostninger vedrørende
ktb af el
Omkostninger vedrørende
køb af el indeholder direkte
omLostninger til køb af

altågepligtig produktion,
rEgulering- og udglåtning af
altågeplietig pmduktion
samt pristi[æg til privat
\E-energi. omkostninger er
afiioldt lor at opnå årets

Andre €ksterne omkost-

ninSel

Andrc eksteme omkostninger indeholder drifts- og
vedligeholdelsesoml{ostninge4 betaling Ior 150 kvnettet, beiåliDg lor reservekapacitet, betaling til mindste pncduktioGkapacitet

samt pristillæg til kaftvæ*sejede VE-anIæg.

balancedagens valuta-

kurs.

rorkellen mellem

og sici, der frcmlrommer inden ånrapporten
aflægges, og som be- eller
afkræIter forhold, der eksi-

balancedågens kuls oe kursen på iidspunltet lor tilgodehavendets eller gældens
opståen etler indregning i
seneste årsrcgnskab indreg-

stercde på balåncedagen.

nes

tab

Afledte linånsielle
instrumenter
Afl edte ff nansielle instmmenter indr€gnes lørste
gang i balancen til kostpris

selskabets ledelse undladt
åt udarbejde konceml€gnskab for xtha og det 100

pct. ejede datte$elskab
Eltm 409 IL Undladelsen

tion (PP) og net- og systemtjenester samt tnnsmission.
Derudover indeholder net-

daeen.

Ændringer i dagsværdi af
afledte ff nsnsielle instru-

betalingsdagen, indrcgnes
r€sultatopgørelsen som en
ffnansiel post.

i

fremmed valuta, onrregnes
ti1 kuEen på tmnsåktions-

melsene i Årsrcsnskabslovens § 13, stk. 1 nx 3 har

til
Ved indregning og måling
tages hensyl til gevinste4

Anlæesaktiver dd er købt

vender henholdsvis anden
gæld.

Konceanregnskab
Med henvisnins til bestem-

kelt regnskabspost omståVisse ffnansielte aktiver og

under ffnansielte indtægler

tatopgø.elsen i takt med, at

i resultåtopgørelsen

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omlatter
indtægter frå tariffeme for
PSO, altageptigtig produk-

Under andre eksteme omkostninger indr€gnes tillige
forsladng- og udvil<lingsomkostnineea der ikke op-

fylder kriterieme lor akti-

Personaleomkost ng€r
Pelsonaleomkostninger
indeholder lonninger og
gage!, pensioner, andrc om-

kostninea til sociå] sikdng
samt ølaige pe$onaleomkostninger tit uddannelse
m.v.. der er åfholdt i årcts

Af skrivnine foEiages lineært over åktivemes forventede brugstid.

Balancen
lmmaterielle .nlægsåktiver
Immatedetle anlægssktiver
omf atter rcttigheder vedrø-

Der er anvendt følgende

afskdmingsperioder:

rende systemtjenester og

Domicitbygninger

100 år

1øb.

De immaterielle aktiver

Alskrivninter
Af skrivninger indeholder
af- og nedskri\,1inger af
immaiefelle og måteriele

måles til kostpris med toadrag af åkkumuteæde af-

30 år

a,1æg

10

år

3år

Edb-udst],r

Ddfismate el
Finansielle indlægter og

Inmåtedelle anlægsaktiver

omkostninger
Finansielle indtægter og
omkostninger indeholder
rentel, kuNgevinsier og

alsloives lineært over den
økonomiske levetid, dog
maksimatt over den pe o-

-tab vedmrende gæld og
tmrsaktioner i frcmed
valuta, amortisedng af
finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg oe

erhveivet ættighedeme.

godtgøælser under aconto-

Rettigheder ved-

de.

i hvilken selskabet har

Iortjeneste oe iåb ved
af materielle
arlægsaktiver opgøres som
f oNkelten mellem salgspdaf hændelse

ftansiialtaler

6år
3

-

10

I modemelskåbets r€sultat-

Materiell€ ånlæ8såktiver

opgørelse før€s den forholdsmæssige åndet af datterselskabers overskud eller

Mate elleanlægsaktiver

uderskud fø skat efrer
rcgulering af den forhotdsmæssige andel åf intelar
avånce/tab. Andel i datterselskabers skat udgiftsf ørcs
under skat af tuets rcsultat.

.I år€t§ result.t
Den lorventede skåt af årets
Sk.t

skattepligtig€ indkomst
udgiftsføres i rcsuttatopgørelsen tillige med rcsultatfødng al årcts forslwdning i
hensættelse til udskudt
skat. Den andel af den rcsultatføfie skat, der knl.tte!
sig til årets ekstmodinærc
resultat, henløres hertil,
mens den rester€nde de1
henførcs tit år€ts odinærc

Eltla indgår i såmbeskatning med det 100 pct. ejede
dåtte.selskab Eltla 409 IL

EItm og EIim 409 II anses

år

juridi-

omfatter grunde og bygninger, transmlssionsnei og
tansf ormemtåtione4 andE
tekniske anlæe, edb-udstla
samt

d

ftsmate el og

Matedelle anlægsaktiver
måtes til kostpris med fmdrag af åkkmderede
afski\,ninger eller genindvindingsvædi, hvor denne
er lave:€. I kostprisen indgår omkostninger til maierialer komponenter underleverandørca dirckte Iøn

omkostninger og den rcgnskabsmæssige værdi på
satgstidspu.t<tet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resuliatopgørelsen under andr€ eksterne omkostninger.

Firansielle anlægsaktiver
Kapitalardele i datterselskaber måIes efter den indrc vædis metode.

Kapitalandele i datterselskaber måIes i balancen til
den forholdsmæssige andel
af selskabemes indr€ værdi

opgjo eftermoderselska-

forbrug samt indirckte
Firansieringsomkostninger
indeår i kostprisen, hvis

Nettoopslaiming af kåpita-

opf ørelsespedoden er af

land€le i dåtterselskaber

længerc vadghed.

overtø1es

Af holdte oml<ostninger der
tilførcr et materielt å.lægsaktiv nye eller forbedrede
egenskaber eller på anden
måde lorøger det påeældende aktivs

Tilgodehavender måles tit
amodiseret kostpris. Der
nedskrives

til

imødegåe]se

Periodeafgrænsningspost€r (d€bet)
Periodeaf gænsningsposter
indregYret under aktivea

omfåtter åfholdte omknstninger vedrørende efterfølgende rEgnskåbsår herunder eventuel nettounderdækning i indevær€nde og

tidligere regrskabsår.

fta&ag al salgs-

bets rcgnskabspraksis med
frådrag eller tillæg af urcaliser€de koncerninteme

Hensatte
forpligtelser
selskabsskat oE
udskudt skat

Aktuelle skatteloryligielser
og tilgodehavende åktuel
skat indrcgnes i balancen
som bdegnet skat af år€ts
skaitepliglige indkomst.
r€gnleret for skat af tidligere årc skatiepligtige indkomster samt for betalte

Udskudt skåt måles efter
den balanceorienterede
gældsmetode af alle midlertidige foskelte mellem
rcSnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og

foryIigtelser I de tilfælde.

til

ege.l<apitalen

under reserve for nettoopsk vning efte! den indr€
værdis metode i det omfang, den rcenskabsmæssige

værdi ove$tiger anskatrel-

kapitalvædi,

klassiffcercs som lorbeddng
oe tilægges det pågælden-

tr

skatrelsessm under 50.000
kr. udeiftsføles i anskaffel-

afskiidngsperioder:

selskaber

så1edes som samm€

Nyanskatrelser med en an-

sen med

Resultat før skat i dåtteF

Tilgodehavender

5-10 år

Der er anvendt føIgende

ordning for skat.

varebeholdninger
varebeholdninger omlåtter
beholdninger af rcservedele
og komponenter solll indgår
i selskåbets strategiske
beredskab. Beholdningeme
måIes til kostpris.

20-50 år

- dog HVDC-poler

skdvninger eller genindvindingsværdi, såIr€mt denne

s, svarende til kapitalandelenes markedsvædi.

kostp

Kapitalandele hvor den
sån ede ejerandel udgør
mindre end 20 pct. måles

hvor opgørcIse af skattevædien kan foretåses efter
altemative beskatningsreg1er må]es udskudt skat på
$undlae af den planlågie
anvendelse af akiivet henhoidsvis alvikling af forptiglelsen.
Udskudt skat, herunder
skaiteværdien af fremførselsbeæitigede skattemæs-

til

sige underckud, indrcgnes

I
I
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med den væ!di, hvortil de
entes at blive anvendt,
enten ved udligning i skat
af frcmtidig indtjening elter
ved modregnine i udskudte

fo

skåtteforyligtelser inden Ior
sarnme juddiske skatteDer foretages rcgutedng af
udskudt skat v€drørende
foretagn€ elimineringer af
urcaliserede konceminteme

tercgler og skaitesåtsea der
med balåncedågens lovgivning vil vær€ gældende, når
den udskudte skat forventes
udløst som aktu€l skat.
Æn&ing i udskudt skat, som
føIge af æn&inger i skatiesatser, indr€gres i resuliat-

det er sandsyiigt at indlrielse af lorpligtetsen vil medfffe et lorbruC af selskåbet
økonomiske ressoulcer.
Finansielle gældslorplig-

Hensatte torpligtelser
Hensatte foryIigtelser

omlatter on*ostninger

pe

oder indregnes de ffnanslelle forpliglelser til amortiserei kostpris svarende til
den kapitaliser€de værdl
ved anvendelse åf den
etrektive r€nte, således at

forskellen melem prcvenuet og den nominele vædi
indregnes i resultåtopgørelsen over låneperioden.

telser

til

vedligeholdelse af dele af
Iysledemettei samt hensatte
Udskudt skat måles på
grudlag af de dånske skat-

telser indregnes, når selskabei som fø1ge ål en tidligerc
beeivenhed har en rctlig
elter faktisk forpligtelse, og

Iinånsielle gældsforyligtelser indregnes ved låneoptagelse

til

det modtagne

foryligtelser på i&iftsatte

prcvenu efter lradrag åf
afholdie hansaktionsom-

anlæg. Hensatte foryIig-

kostnineer. I efterf ølgend€

Andrc eældsforpligtelse!
som onrlåtter gæld ti] Ievemndør samt anden gæ1d,
må1es til nettorealisations-

Pedodeafgrænsnint6poster (kredit)
Pedodeaf gænsningsposier
indrc$ei uder passiver
indehold€r eventuel akkumuleret nettoovedækning i
indeværcnde og tidligere

PengestrømsoPgørelse
Pengesirømsopgøielsen

viser selskabets pengestrømme fra ahifts-. investedngs- og nnånsiedngsaktivitet for årct samt selskabets likvider ved årcts
begydelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøme Im ddftsak-

tivitet opgør€s efter den
indirckie metode med udgangspunl<t i nettoomsætning med fradEg for dnfts-

udgifter og regulerei for
ikle-kontante ddftsposter,
ændring i driftskapitaten,
betalte ffnansielle og ekstEordinære poster sut
betalte selskabsskatter
PenSestrøm tra inv€ste-

rin$åktivitel
Pengestiøme fta investedngsaktivitet omlatter betaling i forbindelse med
køb og salg åf vi*somheder og aktiviteter materielle arlægsaktiver samt værdipapircr henløt til investedngsaktivitet.
P€ngeshøm f ra f inansi€-

Segmentoplysninger
Setskabeb nsici og den
inieme økonomistlTing
lnlltter sig til de ue funktionsom!åder aftagepligtig
prcduktion (PP), PSO og
net- og systemtjenester. For
hvelt om$d€ er da fastsat
en ta l, såIedes at indtægter og udgilter balåncerer
på budgette ngstidspunl-

Nøgletal
rJ,øSetaler udarbejdet i overenssternmese med Den Danske Finansanay
t kedoreiinSs vejlednln8 1997

De i

ho!€d og

nø8 etakovets Sten

LikviditetsSråd

ringsaktivitet

P€ngesirøme fra ffnansiengsåktiyitet omfatter betalineer afledt aI æn&inger
i størelse eller sammensætning al selskabets egenka-

pital samt optagetse af og
afdrag på

p

Segmentoplysnineer €r opdelt på de trc Iunktionsområder og transmission på
både rcsultatopgør€lsen og

Afkastn ings8rad

Operative aktiver

odtetsgæld,

Likvider omlatter likvide
beholdnineer og letrealisable vædipapirer

Om=hingsakliver x l0O
(onfrinede 8ældsfopl $eLser
Resultai af pimær ddft x

FoffetninS af
egenkapital

Soliditetsgrad

r00

Cns. oæratve ahiver

Operåtiw aklvererakvd i ah
fElrukker b€holdninger, andre
reilebærende akuver
(nk. ake0 saml kapLhLandele
i

anden langfristet gætd og
kotfristet bankgæId.

Likvid€r

anføte økonom ske @Slerdl er bercg-

ascierede vituomheder

Ord nært r€su

bt

Cennemsnit

efter skat

x t00

iE eSenkap ta

Resultatopgørelse
Note

(8eløb i r.o0o

kd

R€tmkab

200!

6.!5t.562
Abejde udføn for eSen reSning

Omkostninger

s
6
lll12

vedøende køb al el

Aidre ekterne omkostni8er

6.4!1.0!0

t3.903
6.420.255

4.641172
t.744.858

t.74a.la0

1.257.692

1.237.742

4.612.125

Pe6ona eomkosin nger

120.247

108.591

Afskivninger af mateielle oE mmaterete an ægsakrver

216.664

198.650

R.rult t åf pdmær d ft

194.256

205.t97

2.145

3.006

hdtæger af kapit landele

I
9

6.!65.179
41.183

21.491

Årets .ktiuitet

R€thskab 2oo2

3 779

4.t83

55.254

6t.441

Ordinæd rcrultat Iør sk.t

145.526

t4a.9a4

43.617

45.31I

ÅRErs REsulrar

lol.909

toJ.6l!

0t0

98.981

1.483

2,t09

Finais ele omkostnii8er

t0

Årets resuhat disponeres således:

Overføn

t

98

netoopskivning elter den l.dre værdG nrerode

OveEkud ved

s

deordnede aktivireter

2.0t6

2.543

i0l.9o9

r0r.6!5

Aktiver
Note

tl

(Beløb

i

r.0c,0

pr.

kr)

p.-

rl.l2

2002

lmmale elle anlæSsaktiver
Retligheds vedrørende sy5lemtjeiener

lmmaie elle anlæSsaktiver ialt
)2

!l.l2.roo!!

0

t4t.5l5

50.000
r68.567

t4t.5l5

218.567

Mateielle 6nlæSsaktiver
41.423
HVDC-anlæ8
Transm ssionsnet og tGnsloimerstat oner

Driftsmateiel oB inventar
UdføBel og forudbeta in8 af natenel e anlægsakliver

lvlate elle anlæSsakiver

ialt

41.8r8

646.852

614.517

579.125

6t L605
r.r61.369

1.21J.120

t53.679
)2.397

144.264

15.967

15.742

625.114

338.905

3.291.436

2.9t1.447

5.261

Finansielle anlægsåktiver
Kapitalandele tikiyttede virlGornheder

Kapitalandele Nord Pool Spot
Finansielle anlægsktiver i ah

R*eruedee 08 kompoienler

l5

T

lSodehavender hos tilki!,ttede

T

lSodehavender fra sa

I

vikomheder

08 tleneneydelser

Per odeafgrænsn nSsposter

t6

6.780
29.016
15.796

4.497
29

0t6

33.9t3

3.469.t47

4,169,927

5.947

7t t5

9.199

5.4t 5

448.234

580.948

r.r576t0

a8t

166

0

6.274

1.6t5.068

L473.404

Omsætningsakiver i alt

71.646
t,692,651

1,610,661

AKIIVER I ALT

5.161,79a

4.40o.584

24

149.-t4l

Passiver
Nore

(Beløb

i t.000 kr)

PASSIVER

Esenkapital
Opsk vrinSshen æg8elær
ReSrleinS fnansiele instrument$

Nettoopskiviing efter
Rea iserel

dei

r8.607

18.607

1.461 903

1.461.903

r I dagsværdi

1.387

1.896

ndre !ærdis melode

6270

4 341

349.412

251.422

oveEkud ved sideordnede akrivterer

Etenkapitalia,t

l6

202388

24o372

2.039.988

1.934.548

37.728

17

Hensatte foPliSteker i ålt

0

t.3I5

21.373

3

59.r01

31.315

GældsfolPligtelser

l8

LanSf dstede

tældsloAlid€lse.

Den Nordiske lnvster ngsbank

300.000
893.640

Den Euopæiske lnvenernSsbaik

LanSl stede gældrlorpligtelse. i ah
Kortf ristede

25
26
27
28

300.000
062.130

500000

0

1,693.640

r.562,330

taldslolpligtelser

Langfdstede 8ældsforp iSteker der foffa der inden tor

l3

1

I

år

Perodeaf8rænsnin8sponer

0

o

206.380
4t6.875
537177
208.638

14203a
456.274

154068
5r5.981

Kodftinede tældsforpli8tel*r i att

1,369.070

r.464,356

cældsforyliSteker i alt

1.062.71O

2.430,646

PA5sIVER I ALT

5.161.798

4.800,58a

EventualtolpliStelserog sikkefiedsstittetser

l€Gerende retssager
valuta- ot rentedsici samt anvendels€ af aft€dte tinansiele instiumenter
Hononr til repEs.ntåntskab*.tgt revisor

Udvikling af egenkapital
Beløb

i

1.000

kr

ReSule ng af

finansielle
Opskvnings' instrumenter

andelrkapital henlæ88elser til dagsværdi
E8enkapital

I

januar 2003

18.607

I46r.903

t.896

Netto-

Reåliseret

opskivninS o!€rckud ved
efter den indre sideordnede
vædis

metode aktivitets

Ovedørt
oveEkud

4347

2(fr.172

251.422

1.938.588

I 883

2.016

980r0

r0r 909

6.270

202.34ø

349.432

2.059.988

34a701

r 806.992

62-/O

202.388

6.270

20234S

-509
Overføn af åreG reslltar
rgenKaptrar 5 r. oecemDer ,looJ

14.607

L461.903

1.547

t.461.903

1.387

18.607

ESenkapital ar. decembei 2003

den

fr

e eSenLpital

e

r der medraget

ldd dd er uamarci hvoNdt dette

a

nneEk

ta.6o7

p

1.46t.904

tn os ryeEkud red s deodn

ede

a

1.547

hivlteter

De r

er

509

5.731

349.432

212996
2.039.988

ilte medaSel en ande al opskivn nSshenlæSe seme i den lrie

eænka p ta ,

skal ske.

Pengestrømsanalyse
Note

(Beløb i r.oo0 kL)

22

Penæstrøm fra pimær dift

23

Ændring idrltskapital

ReFskab

fø ænding idriskapiial

104.3t4
-12.601

I
9

200!

3.779

ReFsk b 2002
443.969
35 944
4.143
-61.441

ele omkostnin8er

-55.254

0

0

Pengestøm ft a ddftsåktiviter

40.2t4

422.655

0
0
-58t.010

-15 600

Finans

lGb al kap ta andeLe i Nord Poo Spot
l(øb al immateielle anlæSsaktver
xøb al materele anlæg$kEr
SalS af

mareielle ailægsakliver

Penæstøm ft a inwstednSsaktivjtet

Forøgelæ

.f

konfrislede 8æLdsfop iglelser til pen8elnstituner

Forøgelse af langfristede gæ

dslop

SteLser

PenSestøm fta linansiedngsakivitet

Åres pengestrøm ka dritts-, invstednSs- 08 lin.nsi€dngsahjvitet

Likvider

pi

31. december

-29.016

-517190

67009

962

-514.001

-560,444

64344

-1201.233

331.3t0

1.062.330

395.654

-134,903

-78.105

122,909

149.741

26432

71.636

149.74t

Noter
SeSmentoplysninser, resultatopSørels€
re8ns\ab 2003

Abqde ldført for eSei rc€n n8

4,425.714
-23.414
4.402.500

495.698

t.l32.ao7

225.071

t05 686

2.6t8

841

4.404,91A

Neltab i opsarnl n8snei for vidruller
ReSu erkraft spedall€gulering 08 modkøb
Køb af afta8ep iEiS podrk on
ReSu e n8 08 ldSlatnin8 af aftaSepliSliS produklion

720.770

721,610

3t5.740

6.054.219
307.34a
6,361.562

_234.492

3t 5.710
35.474

1129

19.761

21.491

r.244.465

471.376

6,4J1,030

t

140836
25 893
r03.909

47.911

140.856
25.893
103.909
3.146.275

3.146.275
371.693

371.693

855.566

omko$

nger vedrøreide køb af

e

i ah

853566

4 371.535

31.384
Beia ins lor
Belal n8

400 kV oq udlandsfobinde æd
for I 50 kv-nelret

B€tallrg for reseruekåpac lei
UCIE*GV vedr e{rekt 08 i€laenseSulerinS
kpactecbetaling vedl Ska8eftaldobindetsei

0

4.642.172

91ø.22a

371.376

1.788.858

3t5.740

0

175.826

175.826
243.671

241.67)
29.000
53.012
14.750

F&U r efiekliv eiersianvendelse

Llind«e prcdlkt onskapac tei

53.472
t4.750
r92.000

r92.000
24.427

EnerS( lsynet og Ener8istlrekens tilsyn
Net slinninS af vindinø ler og dec. kalrvarmevæ*er

24.O27

r6564

Netii slutnin8 al havmøller

74.449
t6.882

Miljøunde6øselser vedrøende havmøl er

12.725

Øvi8e Pso{mkonnirSer

300.549
24.489
-29.783
3.999

mr tL kkeiftå8ep i8r 8e lindmøller

øn vest ldlignin8 af priiillæg

16.842
12.725

300.549
24.449
-29.743

4).\22

Drift og vedliSeholdelæ af net
1.085
12.455

69t.t92

520.A42

4.627

47.542

Afskdvninger af immateiel e anlægsaldiver

AhkivninSer al matedelle anlæsaktlv€r
Resuliat af pimær ddft

Ordinæd rcsuliat

lø

skat

57.576

33.350
653
34.003
53 627

33.550
3.734
1.257.692
124.247

n.452

17.O52

Lt55

r r.973

122

3.617

I t55

2,901

24.536

49.025
5.859

I60.880

t39.6r r
2)6.664
t94.256

2.-745

2745

3 779

3.779
55.254

3.617

hdtæ81er af kapitalandele

Fina.nel e omkostninSer

t6.564
74.409

73

PrisliLlæ8 riL kaftværksel€de VE anlæ8

Andrc ekseme omkosLinger ålt

29.000
14.774

F&U miljøvenlig elp.odlktion

P,islilæ8

270.637

290t

oo

24636

5 r88

866

r22.866

651

22.5aA
]44,474

r95
456

43.421

43.617

tot.455

t01.909

145,526

'T'a-eaEronereralle\Tyd-erDt.åd'gtæ,orseranrd.€.rodFEtnSl?>r*o.e..qrttue-aaflsrdnre'.sreole..udd+€dt6nrmsonensåd.
det sam ede resuha

h

.orLd--ø $ierd1ld.tse8n-rubL-n".po.e.Baa,,,g.o.,o0408Ldo-a\touo.t.e/.De,n6

Fhrå

I dT- b.ia

-g

ei e

r,, d..

Noter
k4

(Beløb i Looo

2

segmentoplysninSer,balance
rcgnskab 20Oj

hmateriel e anlægsaktiver
Materele anæ8rktver
Fians el e anlæSsaktiver
AnlæSsaktiver

t4t.5t5

t41515

ialt

21.505

6.470

71. t 84

3192214

3.291.836

29.016

21.505

6.870

241.715

6.780
3.199_059

3.469.147

35.796

omsætninSsaktiver
91

3l

322

5496

t20.533

t.152 000

2a2211

| 10.324

VeebehodninSer

ri Eodehavender
UdlgiinS ved.øeide Horns Rev
L kv de beho dilnger
OmsætninSsaktivs ialt

r

20.650

AKTIVER I ALI

t42.ta4

312.554

3r2.558

5.947
1.615.068
0

20 000

sr.636

7r.636

1.464.549

252.533

-145.102

1.692.651

L471.459

494.244

3.053.957

5.161.798

2,027,419

2.039.948

59-r0r

s9.r0l

PASSIVER

12,169

ESenkapital

LanSfristede Bæ dsfop iSrelser
Konfiistede gæ dsfopl8te ser
Udl Sning vedrøre.de Horns Rev

cældsropligtelser
PASSIVER I ALT

tr

iak

I

L024

462.244

152.010

I 064.358

I 693.640

l3

t,t t0

696.653

330069

211.237
-312.558

'142.134

1.471.459

442.O79

967.O37

1.369.070
0
3.062,710

142.134

1.47',\.459

494.244

3.053,957

5,161.798

3r2.558

Noter
Note

(Beløb i r.000 kL)

ReSnskåb

2001

4.425.714
lndtægter vedrøreide PsO

495.698

Salg af net- 08 systemltene«er

1.132.847
347.343

6,36t,562

Retnrkåb 2002

4.753.292
465.617
I 586.497

440.227
6.J65.179

omkostninser vedrørende tøb al el

Nettab opsam inSsnet for vindrnøller
RegllerkEfl, specialre8uledng og rnodkøb
&b al altrgepl 8ii8 produkfoi
Regllerng og udSlatnin8 af afta8ep iStig produldon
tu st llæg t I afta8ep iStg VE-energi

omkostninger vedrørende køb af

elialt

r40.836
25.893

II

103.909

140.624

3146275

134O.827

57t 693

243.624

853.566

875849

4.642.t72

4.672.125

57.576
3.734
33 350

55.034

826

t81.063
236.000
29.000

t.202

0

And€ ekstehe omkostninger

Drt

08 vedLiSeholdeke af net

Betål nB

for r 50 kv-nelrer

175

Betalng for reseruek pdcltet
UcrE-kiav vedl elfek' os frel«eneeelledns
Kapacteisbetali.E vedr Ska8erakfobindehen

F&U m løleilg elproduktion
F&U eflek! eneqianvendelse

B.O2A

t92.000

7r.556
5 900
45.180
r92.000

24427

25 559

16.564

)9 422
209.098

14.750

0

Mindste prodrhionskapacitet
Energitisynet og Enere rtyrelsens

tlrn

kaftvæ*selede VE an æ8
Prislilæ8 m.y tl kkedaSepligt 8e lindmøler
øst-ve« udlgiinS af pr stlllæg
Nettlsluriing al vindmøller 08 dec. kafrvamevæ*er
Pdstillæg tL

Nett lsluriing al havnrøller

ha!M

ler

Øvdge PSO omkosminSer

Andre

29.000
53.O72

Brænds-" sbe€dskabs agre

[,] ltø!ndersø8e]ser vedrørende

243.671

ekteme omkostninger i alt

1.298

t2.6r5

300.549
24.489
29.183
74.409
t6.482
12.725

0
4.984
95.542
8.436

r0.565

73

1.257.692

1.237.702

Pe6onaleomkostnin$r
Honocr t I bestyrelse og d rek on
Ca8er oB lønniiSer i øvri8t
Andre omkonnin8er

tlsocia slkinS

2.430
106.671

øvige per$na eomkonninger

3.785
'/.261

Pe6onaleomkostninSe. i alt

120.247

€ennemsnid 8e ania medabejdere Låret

'

253

2.5t9
98 r43
2 645
5.284

lo8.59l
241

Cennemsn t ige anlal melabejdere i året er opgjon på å€is ATp-8rundlag. I dene ral indSår etev€r, v kaler, tssabeldere m.v med i
pe,sore, fo' å' 200'1. 08 13 peEorer fo. å 2oo:.

al )0

Noter
Nore

(Beløb

i r.000 kr)

R€gnskab

200t

ReSnskåb

2(x)2

R€tDskab 2OO, Regnskab 2OO2

rinansielle anlæssakiver

Eltra 40911

0

500

500

Årets rlgarg

29.016
0

29.016

0

0

Kosiprser pr 3r. december

29.0t6

29.016

500

500

0
0
0
0
0

4.397

2.28A

o
o
o

0
0
2.745

0
0

-462

3.006
-896

0

0

6.280

4.397

29.0t6

29.0r6

6,780

4,497

2 449

Re8ule nger

pr

l . januar

Åres atgang

Re8lleinger pr

3l

d{ember

Finansielle anlægsaktiv{ i ak

Rerteindtægter, af taleindskud
Renteindtægter, Ek6 409 ll
Renteindtæ8ter,

lewandø08

kasserabatter

Finansielle indtæder i aft

Finansielle omkostninSer
Renlæmkosinin8er og 8ebr

ti

banker

Renleomkonn n8er, everandør
RenEomkostn n8er på commercal Pape6 og ked tuurdering

Finansielle omkostninter i alt
*

Va

176

2.319
803
324

225

736

3.779

4.143

137

39.449
95

724
52341
245

9.407
6.166

4.447

55.254

61,441

930

litakursleguleingen ud8ør real ærede 08 u€al serede va utakurshb på debnorer 08 kreditorer

$mt

0

vålatukuBtab ved salS al valuta

Noter
Note
I

0

(Beløb

i

r.000 kr)

ReFskab 2003 R€tnskab

Skat af årets resultat
Skar af ord næn resuhar

2oo2

Retnsl@b 2oO5 RernsLb 2ool

43

6t7

45.5r

r

44,617

45.ar1

0

0
0

Årets skat specificeres såledesl
Korcktion vedrørende

t dl Sere

år

-160
44.362

ReguLerig al udskudl skat

Akue sambeskatninSsbidraS
Skat t lknytlede vrksomheder

I

I

).247

0

462

496

43,617

45.311

232.652

2)7452

0

15.600

lmmateielle anlæSsaktivet
kslpriser pr

I

januar

Arets tigang

Kostpriser

pr 3r. d€cember

Afskivninger

pr l. januar

Ahkivninge. pr 31. december
Immaterielle anlægsakiver i alt

300.000
00

300.000

300.000

300.000

232.652

232.652

250.000
50.000

200.000
50.000

64.085
27.O52

42.232
21.452

30o.oo0

25o,0oo

91,t37

64.045

0

50.000

r4t,5t5

I64.567

6åt

6år

30810år

308 l0

år

Noter
Materielle anlægsaktiver

Trånrmi<-

HVDC- sionsner

anlaS

AnsLllehesum pr

I

lanud 2003

AndF
tekniske
anlæ8
r95 457

21.621

2aa3

2391

00

crerføn na igangværen,le adeile

05t

Aiskivnings

236219
-1.352

64.5t2

pr r januar 2oor

n3er

4.522

0

Anska,lehe$um pr 3r. d*ember 2o0l

Allltun

3.514.122

3421
1.151

339.759

37593

0
12430

22264

4.129.629

pr. 31. deceober 2005

41.4)a 6.16.352 419,125 1.211.220
20- 50

& 10.40år
49

20-40

153.679

år

o 247.144
439 424 )94
o t1) 149

lgang!ærende adejde pL 31. december 2003

d.n boCøne værd

rbr

62.325

333 905

14.324

65330

1.151

2362t9

3.427

4.522

I1.269

tansn $ion$etel nd8& inleme bytSerenter

påtøb€t i år 2003 med

r

s mio.

k

Fordelin8en ål åtets inresle nger
ÅreE

I

Sang

Nore
t3

u igangvæ'enne abeide

o
79.564 49.439
0000

424.194
2

(Beløb i r.ooo kr)
PeiodealSrænsningspo«er

303

N€t-

ot

P50

224.544

62.640
-366.094

-75,154
-444.227

-291.600

-4o2.454

-515.941

Underdækiin8 i 2001

79,O72
-24.414

225.071

105.646

307.343

Samlet underdækning ultimo 200a

55,658

-66,524

-197.764

-204,634

samlet und€rdæknin8 ultimo 2001
Underdækiin8

i2002

samlet underdæknin8 ultimo 2002

477.794
-294.721

-5t6,18a

Noter
Nore
l4

(Beløb

i r-000 kr)

Retnrkab

Re8nrftåb 2d,2

r'ilSodehavender lra salg og renest€ydeker

AfreSni.gsdeborer

ø§ vest udliSn i8
ri 8odehavender lra transm sion$elskaber

lilSodehavender fra sals oE tieneneydelser i alt

ls

20.04

t99.t0l

474.766

t8.833
55.428

0
0

74.876

l06.ta2

448.rA

540,946

I

PeiodeafSrænsnin8sposter
Fotudb€talte kleditorer

5.488

r7r66

lkke oPkævel nindste produkionskåpactet
øvi8e periodeafSrænsn n8sposte.

t.t52.000

864.000

142

0

Peiodeafgrænsnin8sposter i alt

1.I57650

aat.t66

960.000

672.OOO

-6274
360

50688
0

H€ral til opkævnin8 efter mere end

Udskudt

skåi pL

I

I

år

januar

Koiieklion vedrøende Id iSee år
Reerlednr af udskldl skt

44162

udskudt skat i alt

37.724

6.274

-226.535

203 419
124 473

Hensættel* til udskudt rkat vedrørei
lmmateriel e anlæSsaktiver
MaterielLe anlæSsaktiver

I

lSodehavender og gældsfolPl $e ser

Hensate folpl 8te ser
Sl,6tlemæssi8t !nde6kud

Hensættelse

l7

til udskudt skat i alt

90.300
252.925

74.642

5.456

-5.969

73.506
47.728

-6.274

0

HensattefoDligtelser
Ved iSeholdelse vedrøende l!5 edere

16.400
4.573

18.000

Andre hensatte folPl Breher

forpliStel*r i alt

21.a73

31.515

Hensatte

Fodaldstidspunklet for hensatte folPliStelsei lotoentes at blive:
Hensane lorpliStelser 0 - I ir
Hensane fopligteGer
5år

r
5

Hensane fopLigteker
år
Hensatte foeliStelser i alt

13.315

1.200

65r5

9-373
I0_800

r2800
r2000

21.373

31.3r5

Noter
Note
18

(Beløb i r.ooo kr)

ReFslåb

2003

Repslåb 2oo,

LanddstedeSælddopliStelser
Den Nord ske nEsledngsbank

2011

Den Europæ ske nvesteringsbank

2012

20tl
Llngldstede gældslolpligtelser i alt

t00 o0o

300.000
893.640
500.000

r.062 330

1,693.640

1.362.130

0

Land nede 8ældsforyli8telrer, der forfalder senerc end s åI16 re8nsk.bsår€ts udløb

ilestednSsbank
nvesteringsbank
DePfa bank
Den Nord ske

163.636

2l8.la2

Den Elropæ ske

893.640
5oo.ooo

I 062.330
0

r.552276

1.240,5t2

0
206340

122.146

206,Ja0

142.033

Lan8frinede tældslo.pligtelser, der fodalder senere end 5 år

Kortt «ede 8ældsfolpl Stelser

Finans e le in§rumenter op8jon

tl

markedsværd

Skyldige feriepenge
PSO

F&iJ eflehv enerSianvende

MiLtøundesø8elser, havmøller
F&U PSO omkostiinSer

Eltra! F&Ll omkoshinSer
ØrtiB gæ d

Anden gæld i alt

E

se

l€

re$skåbsårcts udløb

ialt

t9846

t8t.959

237951

234.916

2t4323

416.475

456,274

4.816
319.373
16.768

210,174

t0.925
8.512

99.538

6.278
r5.594
5.900
8.698
103.264

0

234

17245

3926

537.177

554.068

Noter
Note

(8eløb i 1.000 k.)

22

Pen8eslrøm

Regnskab

f6 p nær dift

Retnskåb 2(x,2

før ændint i diftstipital

ReSrlein8 for lkke-l kv de d ltsposter rn.v:
Afsk vn rger af materiel e 08 mmateiielle an æSsakliver
Skat al ordinæn reslltat
Resu tat iø skåt i tlkny1tede v*somheder

ø\iqe
PenSestrøm frå

2001

pimær dnft før ænddnt iddftskapitaliaft

t0t.909

r05.633

216 664
41.617

r98.650

453

2745

-3.006

1Q7.341

52.211

440.227
59.154

t04.3l4

443.969

Ænddng i drfiskapital

23

ÆndrlnE i varebehoLdninSer

1.t69

217

ÆndrinS i t lgodehaveider

128,926

-143.191

Ændring i per odeafSræirringsponer

276.464
-9.942

-269280

ÆndrinS i hensatte folpli8te ser
Ændring i konfrislede ked torer

143.710

436.517

Ændrin8 i ddltskapital i alt

-12.60t

35,944

149.741

26.432

Likvid pr

I

januar

12.115

Likvider 31 . decernber omfalter
Banker, danske

koner

Banker, udenlandsk va

25.888
23.567

lta

20.000

59.856
2.414
40.000

71.636

149.74t

2.tal
lndestående på s

Likvider

15
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k ngskorto ved( Nord Poo

Spor

31. december

EvenlualfolPli8relser og sikkefi ed$tillinSer
I henho d t I Krafiværksalta en mel em E $m oB re8ednsen er Ehra lorpLiSt gel

EhG
si8

har nd8ået atu er med Slatnett, hvor Ehra skal beta e

llat

kåb

ved igeholde udLaidsforb

eme Altalen kin ops

s

f

r

m o. NOK de

at foretaSe bet llnger

.æsre

2

r

år

li

Elsam i år 2004. De sarnlede betal n-

lor brug al SkaSerak-kableme. statnetr har forp i81i8et

ideken tlNorge $mme peiode. Etra sk lherudover betale havdelen af de faklske difEomkostn ig--r

Bes Bens

Der ei « I et s kkedred over

r

ti

Nord PooL Spot for

E

lra's enerSihandel på 20 m o.

h

nd8ået kontaker med ldeEndører ti heiholdsvis 4oo kvjtrækiinSen ÅrhlsAalb.€ smt ombySn i8en al Kont-Skan pot I
560 mo. kr HeGfer c.. t00 mio. kL endio kke effektuerer.
Der

Der på8år stad

på

digt med 5 års vatsel.

for at

I {orhandlinger om beta inSsforde in8ei irnelem Iso kv-taismlss oisserk berne 08 EltB vedrøende konrbinerede ]5o/4oo
kvjremlør nSer Udfa del af disse forhandl nSer vi påvi*e værd en af E tra's netakriver og derrned æ skabets fremtldiee indlæsrsramme.
Paderne er i løbet af 2003 kommet nærmere en aftale, oE man beslulrede Transmissionsudvalger i lanu 2oo4, at ei forde in8 af d(abteingsonko«n nSerne med 3010 pct på henholdsvis I sO kV og 4oo kvdelen synes at være en r melig beraSrnin& Ett6 ha på baSSrLrnd al
de fremkedne lorhandl nger valSt ar ndregne de foNentede indtæ8rer Ift r 50 kv-lransmisslonrse skaber på de driftsane antæ8 i regnrkaber

Noter
ELtra har

iår 2003 anmodet

ign

nSridet om en bindende lorhåndsbesked vedrøende den skznemas 8e behandling af tab em fø 8e ål
fob ndeke med etab er nSen af højspændinSsan æ8. Den bindende forhåndsb€sked er efterfø

elGpropr at on/overtaSe se dl eieniomme i

gende anket

li

såflemt sn8en

Pr

3

I

andskalteretlen.

nåte

gå EltG irnod, vil det b€tyde

ei

forø8elæ af anskaffelæssummen for hølspændinSsanlæggene.

december 2003 er Ehra ikke pad I nogen retssaSer Der loeliSSer en
bskevet i årrapportens s de 13.

ekle

Lråfklarede sager tiL afgøe se i Energitilsynet og

EierSikla8enævnel, der er næmere

æsudei er der ei række ualklarede erstatninSssager tll odsejere i foibindelæ med by8ninS af 400
Del er ledelsens opfane se at selskåbets økonorniske

stilLinS

p(

3

L december 2003 ikke vil

bl

ve

kV

påv

lcntmiss onsnel.
et af udfaldet af disse

$8er

Valuta- og renterisici emt anvendeke .f afledte finansielle instrumenter
Sekkabet anvender swaps $m ed ialmindeigskrlnS af indregnede og ikke-ndre8nede t.ansahioner

lndrcgnede tonsokioDet
Siking

al

ndregnede transaklioner omfatter væsent iSst 8ældsposle.

Beløb i

8€taling/

l_000 usD

cældsfor
pligigels€r

<lår
I alt

Aidæklet ved
swaps

0

0

I50.000

r

50.000

50 000

r

50.000

r

Pr 31. december 2003 ud8ør realre.ede valutakuEtab på swappene 379,4 mio. kr. der modsvares al
UsD]å[ ResoltåtvidoinSen er såleds 0 k for 2003.

0
0

ei

tilsvarende Sevist på det s kede

tu Ne nted e Ireø ndige to n e kio ne r
5e skabel aldækker foruentede risici vedrørende gældslorpliStigelser med swaps.

Beløb i
1.000 kr.

udskudt indrcgning i resukalopSøreken
a, revinste/tab O, d€r fo entes
realiserct efter balancedagen

1.387

Honorar

1.496

1.387

t.896

til repræsentantskåbsvalgr revisor

Det sam ede honorar
revl5ionsydelsen

r

tl

revlsionslimaet (PMG

7s.000

kr.

C. JespeEen

lor det forløbne reSnskabsår ud8ør 881.000 kr Heral ud8ør honorar for

Ejerandele i Eltra amba
Eænkåpitål-

(beløb

alt
u tlmo 2003
andel

i L000 kr)

ufimo 2oo3

rhimo 2003

ESenkapilal
andel i ah

uhimo 2003

HHE Net A/5

lt7

1.469

12345

13.971

0,58%

ENV Ner A/5

548

6_334

53.387

60.269

2,95q,.)

BOE Ner A,/5

231

2.8r6

23 738

26.785

t,l l%

208

2.538

21.392

24.138

778

9.095

76.656

86.528

523

4.410

4.911

274

3.444

2A.992

32.746

1,60%

172

1.714

t6.335

0,80%

a0l

to.o30

44.537

95.r58

L566

t79l

I

150.966

I70.443

980

4.251

9.322

NEF Net A/S

Sæby kommuna e efiotsyning
ESV Nel A/S

AKE NEt

EnergiMidl Nel !y'S

86

8,36%

104

1.211

10.227

11.544

057%

249

2.943

25,145

24.374

1,39%

NRCi Net A/5

1.394

t6.052

135.297

152.743

ELRO Ner A/5

5t3

5.933

50.009

s6.455

250

2.805

23.644

26.699

l,3t%

153

1.426

15.387

)7366

0,85%

Mbo€ elNet A/5

t.t 69

9.852

I1.109

5.521

46.538

52.523

2,570k)

621

7.6a6

64.365

72.622

3,56(}b

2r8

2.449

20.642

23309

88
østirsk EnerSi Net !y'S

r'.IES

Nel A/5

VOS Veje Oplands Slrømlorsyning A.m.b.a.
TRE FOR NEI A/S

MoM

EifoEyn n8 Net A/S

CEV NeI A/S

$y

HøjspændrnSsvæ* Nel A/S

Sydvest Ene€i Nel Amba

5l

568

4.785

5.4U

l.6al

19.447

t63.9t4

185.042

9,01%

156

1.759

14.824

16.739

o,429/a

70

868

7318

8.257

95

r.091

9.!95

r0.58r

0,5

140

1.603

t3.5r I

15.254

o,751

a,26tk

t%

2.156

23,5a3

198.348

224.037

10,98%

NOE. Nordvenrysk ELloEyning

472

5.321

44.449

50.642

2,48!k

MH

a52

3.841

32.370

36.562

223

2.9a9

24.770

27.932

1,37

569

6.568

55.357

62.494

3,06%

0,t7%

Net A/S

Energicruppen lylland

El

Ringkøbin8 Kommunale

A/s

El

08 vandfoB)ning

32

356

3.4O2

3.391

Struer fouynlng ELnet A/5

79

479

7.412

8.571

Sktem Kommunale Elvæft

76

924

7.744

4.747

0,43%

Ærø Elfo6ininS Net A/5

t8

390

3.284

3.T12

0,t 8%

t.079

11.922

t00.487

t3.489

5,56%

173

t.948

16.420

t8.541

0,91%

NEI A/S

86

946

7.975

9.007

sEF Net A,/5

254

2.649

22.331

L076

12.434

r04.803

t2a

).247

10.508

I

E55 Net Py'S

LEF

Ener8i Fyi Net A/5

I

25.234
t8.314

5,80%

] 875

0,58%

12.197

13.768

0,67%

3jgqo

I

Nybor8 Elnet Py's

123

Odense Elloqning Net A/s

627

7.269

6r.268

69.164

18.607

214349

t.406.992

2.039.944

E

Besø8 ELlra s hjemmesrde

Sidste ny,l om elma*edet
08 det jysk-funske elrystern

-

da8l8 opdaternS.
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