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Ledelsens forord
Ellovens miljøkrav 
Med den nye ellov skal Eltra, som systeman-
svarligt transmissionsselskab, medvirke til
at sikre en effektiv og miljømæssig bære-
dygtig udnyttelse af den danske energi-
infrastruktur.

Det skal ske gennem en fortsat udvikling og
indpasning af vedvarende energi og kraft-
varme og ved at arbejde for et elmarked,
hvor miljømæssige og økonomiske hensyn
forenes med forbrugerbeskyttelse, forsy-
ningssikkerhed og indførelse af øget kon-
kurrence i elsektoren.

En væsentlig opgave er opgørelse, fordeling
og afregning af den prioriterede, miljøvenli-
ge elproduktion. Eltra skal tillige sikre, at
der udføres sådanne forsknings- og udvik-
lingsprojekter, som er nødvendige for udnyt-
telse af miljøvenlige elproduktionsteknolo-
gier.

Energi 21
Eltra's arbejde med udbygningen med hav-
møller og nettilslutningen af disse er et vig-
tigt element i Energi 21. Udbygningen med
vindmøller på land er gået meget hurtigere
end ventet. 

Den fortsatte udbygning med vindmøller
stiller store krav til nettets styrke og mulig-
hederne for at udveksle el med vore naboer
samt fleksibiliteten i den øvrige del af pro-
duktionssystemet. 

For at opnå de ønskede miljøgevinster må
der således tillige investeres i net og ny tek-
nik, der kan øge systemets fleksibilitet.

Livscyklusvurdering
Eltra deltager i et projekt om livscyklusvur-
dering af dansk el og kraftvarme. Miljøpå-
virkningerne er populært sagt kortlagt fra
kulmine til stikkontakt. Eltra har vurderet
forhold omkring transmissionsnettet og
udveksling af el med nabolandene. De øvri-
ge projektparter har set på produktionsan-
læg og distributionsnettet.

Med livscyklusvurdering opnås en bedre
forståelse af kilderne til de forskellige mil-
jøpåvirkninger. Metoden kan indgå som et
redskab til støtte for valg af anlægsløsnin-
ger. Livscyklusvurdering er valgt som tema i
årets miljøberetning. 

Magnetfelter
Eltra lægger stor vægt på, at magnetfelters
mulige sundhedsskadelige påvirkninger
afklares. 1999 har været skelsættende, fordi
der i årets løb er offentliggjort flere vigtige
undersøgelser om magnetfelter. Selv om
debatten ikke er slut, peger disse under-
søgelser i retning af, at der ikke er en sam-
menhæng mellem magnetfelter og øget risi-
ko for kræft.

Georg Styrbro
Administrerende direktør

Ejgil W. Rasmussen
Formand



Eltra og miljøet
Som systemansvarlig skal
Eltra sikre afsætningen af
den prioriterede, miljøvenli-
ge elproduktion. Eltra afta-
ger, via netselskaberne, el fra
værker med status som prio-
riterede anlæg, det vil sige
decentrale kraftvarmevær-
ker og anlæg, der udnytter
vedvarende energikilder.
Denne el fordeles ligeligt til
samtlige elforbrugere i
området. Elforbrugerne sik-
res på denne måde en for-
holdsmæssig andel af den
miljøvenlige el, som de skal
betale over elregningen.
Godt 41 procent af det jysk-
fynske forbrug blev i 1999
dækket af miljøvenlig elpro-
duktion. 

Det er hensigten, at finansie-
ringen af meromkostninger-
ne ved vedvarende energi
efterhånden skal ske ved
udstedelse og salg af "grønne
certifikater". Eltra deltager i
udviklingen af et system til
håndtering af disse certifika-
ter.

Med den nye elforsyningslov
er Eltra blevet pålagt at
udarbejde en årlig miljøbe-
retning til myndighederne.
Der bliver tale om en udvi-
delse i forhold til den hidti-
dige status- og prognosere-
degørelse for værker over 25
MW. Miljøberetningen skal
redegøre for udviklingen i
de væsentligste miljøforhold
som f.eks. emissioner af
CO2, SO2, og NOx samt
mængden af restprodukter
fra det samlede elforsy-
ningssystem i området. Ind-
beretningen skal blandt
andet ses i sammenhæng
med den fremtidige lov om
CO2-kvoter. 

Handlingsplan for
luftledninger og kabler
Handlingsplanen fra 1995,
der blev vedtaget sammen
med de øvrige netejere i
Jylland og på Fyn, løber
over 20 år. Den handler pri-
mært om det visuelle miljø
og medfører en markant
reduktion af luftlednings-
nettets længde. Der er tale

om en samlet handlingsplan,
der også omfatter 60 kV-
luftledninger.

Oprydningen på 60 kV-niveau
gennemføres oftest med kabel-
lægninger, hvorimod der for
150 kV-nettet er tale om sane-
ring og omlægning. Således er
54 km 150 kV-luftledninger,
der gik gennem bolig- og na-
turområder, fjernet ved Århus
og Horsens i 1999, fordi det
har været muligt at hænge
disse op på eksisterende 400
kV-masterækker.

Ledningsomlægning (re-
strukturering) er afhængig
af, at der godkendes nye 400

kV-anlæg, fordi nyanlæggene
giver mulighed for at ophæn-
ge flere ledningssystemer på
samme masterække. Ifølge
de seneste planer medfører
Kabelhandlingsplanen, at ca.
2.000 km 60 kV- og 150 kV-
luftledning kan være fjernet
inden år 2015.

Boligområder prioriteres
højere end naturområder,
jævnfør figur 1 og miljømå-
lene for handlingsplanen i
boksen herunder. Det bety-
der, at der først fjernes led-
ninger i boligområderne.

Eltra’s miljøopgaver

Miljømål år 2000
Eksisterende 60 kV-luft-
ledninger i boligområder
søges fjernet inden år 2000.

Miljømål år 2005
150 kV-luftledninger i
boligområder og 60 kV-
luftledningsudføringer fra
kraftværker søges fjernet
inden år 2005.

Miljømål år 2010
60 kV- og 150 kV-luftled-
ninger søges fjernet fra
særlige naturområder
inden år 2010.

Miljømål år 2015
60 kV- og 150 kV-luftled-
ninger søges fjernet fra
øvrige byområder inden
år 2015.

Handlingsplan, vedtaget i 1995

Boligområde 60 kV

Boligområde 150 kV

Kraftværksudføring 60 kV

Særlige naturområder 60 kV

Særlige naturområder 150 kV

Øvrige byområder 60 kV

Øvrige byområder 150 kV

1995 2000 2005 2010 2015

Gennemførte saneringer
Potentielle saneringer
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Figur 1. Gennemførte saneringer sat i forhold til målene fra
Handlingsplanen. Restruktureringer indgår ikke.

Luftledning
erstattes med
kabler.



Fælles projekt
Eltra, Elsam, ELFOR og EK
Energi samarbejder i et
projekt om livscyklusvurde-
ring af dansk el og kraft-
varme. 

En livscyklusvurdering er
kort sagt en vurdering af de
samlede miljøpåvirkninger
fra fremstilling over brug til
bortskaffelse af et produkt.
Livscyklusvurdering er et
vigtigt hjælpemiddel, når
miljøindsatsen skal priorite-
res.

Den nye vurdering erstatter
en mere simpel model fra
1992, der f.eks. ikke omfat-
ter ledningsnettet.

Eltra's bidrag har været
metodeudvikling, transmis-
sionsnet og udveksling af el
med nabolandene.

Livscyklusprojektet tager
udgangspunkt i de aktuelle
forhold for 1997.

Metoden
Miljøbelastningerne be-
grænser sig ikke alene til
fremstilling af el, men om-

fatter også brugsperioden
for og skrotning af anlæg. 
Metoden, der anvendes, er
udviklet af de danske miljø-

myndigheder.  Den er for-
holdsvis detaljeret og tager
stilling til flere spørgsmål
end de internationale stan-
darder på området. På
Miljøstyrelsens hjemmeside
www.mst.dk findes flere
oplysninger om metoden.

Metoden opstiller blandt
andet omregningsfaktorer,
der gør det muligt at samle
miljøpåvirkningerne inden
for forholdsvis få kategorier.
Kategorierne spænder fra
global drivhuseffekt til loka-
le affaldsdepoter.

For at sikre den bedst mulige
kvalitet af resultaterne i pro-
jektet gennemføres både en
intern og en ekstern kvali-
tetssikring, hvor alle model-
ler underkastes en kritisk
gennemgang. Den eksterne
kvalitetssikring udføres af
Risø og Institut for Produkt-
udvikling og har til formål at
sikre den metodemæssige
udførelse af livscyklusvurde-
ringen.

Livscyklusvurdering af el 

0 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 0,0035 0,0040

Slagge og aske

Radioaktivt affald

Farligt affald

Volumenaffald

Persistent toksicitet

Øko-toksicitet

Human toksicitet

Næringssaltbelastning

Ozondannelse

Forsuring

Drivhuseffekt

mPE

Figur 3. Eksempel fra projektet; profilen for miljøbelastning ved transmission af 1 kWh el.
(mPE står for millipersonækvivalent).

Miljøeffektprofil for transmission af 1 kWh el 

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

Slagge og aske

Radioaktivt affald

Farligt affald

Volumenaffald

Persistent toksicitet

Øko-toksicitet

Human toksicitet

Næringssaltbelastning

Ozondannelse

Forsuring

Drivhuseffekt

Distribution

Transmission

Produktion

mPE

Figur 2. Eksempel på en profil for miljøpåvirkningerne ved at levere 1 kWh el hos forbru-
geren i 1997. (mPE står for millipersonækvivalent).

Miljøeffektprofil for 1 kWh el leveret hos forbrugeren



Systemresultater
Langt de største miljøpå-
virkninger fra el og kraft-
varme stammer fra produk-
tionsleddet. Bidragene fra
transmission og distribution
er i denne sammenhæng
beskedne. Det viser, at der
kan opnås miljøgevinster
ved udnyttelse af miljøven-
lig elproduktion, også hvis
det skulle blive nødvendigt
at udbygge nettet væsent-
ligt.

For at kunne vurdere, om
miljøpåvirkningen står i et
rimeligt forhold til samfun-
dets øvrige aktiviteter, sæt-
tes påvirkningerne i forhold
til en personækvivalent (PE),
der er en gennemsnitsdan-
skers årlige miljøpåvirkning,
se figur 2.

Transmissionsnettet
Der er opstillet livscyklus-
modeller for de væsentligste
anlægstyper i transmissions-
nettet som luftledninger,
transformere m.v. Model-
lerne indeholder fremstilling
af materialer, transport, an-
lægsarbejde, tilsyn og vedli-
geholdelse samt nedtagning,
skrotning og genbrug, efter
anlæggene er taget ud af
drift. Påvirkningerne op-
gøres på fire områder: Eta-
blering af anlæg, drift, net-
tab og skrotning. Hertil
kommer støj, magnetfelter
og visuel påvirkning. 

Nettabene er en af de væ-
sentligste kilder til miljøpå-
virkninger fra transmissi-
onsnettet.

Figur 3 viser en miljøeffekt-
profil for transmissionsnet-
tet. Den gennemsnitlige
effekt er opgjort til under
0,001 mPE pr. forbrugt kWh.
Omregnes tallene til en dan-
skers årlige gennemsnitsfor-
brug (6.000 kWh) udgør mil-

jøpåvirkningen fra transmis-
sionsnettet under en procent
af en gennemsnitsdanskers
totale miljøpåvirkninger. 
Det kan forekomme lidt
overraskende, at volumenaf-
fald er den største mil-
jøpåvirkning fra transmissi-
on af el. Men det drejer sig
om jord, der flyttes i forbin-
delse med anlægsopgaver, og

fremskaffelse af brændsel til
produktion af den el, der
dækker nettabet. Volumen-
affald er også rester fra
skrotning af transmissions-
anlæg. Således er alle beton-
fundamenter forudsat depo-
neret. Genbrug af knust
beton til f.eks. vejanlæg vil
kunne reducere denne
påvirkning. Elsystemets

fortsatte omlægning af
brændsler fra kul til gas og
vedvarende energi betyder,
at mængden af volumenaf-
fald, som skyldes dækning af
nettab, stadig mindskes. 

Den næststørste miljøpå-
virkning er bidraget til driv-
huseffekten, som hovedsage-
lig skyldes dækning af net-
tab. Dette tal påvirkes også
positivt af den øgede brug af
vedvarende energi. 

Ressourceforbruget til trans-
missionsanlæg drejer sig om
brug af ikke-fornybare
materialer som metaller. Det
er i opgørelsen forudsat, at
alle anlæg demonteres med
henblik på genanvendelse af
metallerne. Genanvendelse
er således en væsentlig for-
udsætning for transmissio-
nens beskedne forbrug af
ikke-fornybare ressourcer. 

Livscyklusvurdering
i fremtiden
Undersøgelsen har givet ny
viden om ressourceforbrug
og miljøpåvirkninger.
Resultaterne kan anvendes
til målrettet indsats på
udviklingsområdet og ved
valg af alternativer, som har
bedre livscyklusegenskaber.

Rapporten vil blive offentlig-
gjort, når den er færdigredi-
geret i år 2000. 

En luftledning demonteres, og metallerne fra f.eks. fasele-
derne genanvendes.



Forskning og udvikling 
En vigtig opgave er forsk-
ning og udvikling i miljøven-
lige elproduktionsteknologi-
er.

Der udvælges årligt en ræk-
ke indsatsområder, inden for
hvilke forskningen ønskes
fremmet. Det er Eltra's op-
gave at evaluere indkomne
projektforslag og indstille
projekter til godkendelse i
Energistyrelsen. Forsknings-
indsatsen koordineres med
Eltra's overordnede system-
planlægning og øvrige dan-
ske energiforskningspro-
grammer. En liste over god-
kendte projekter er tilgæn-
gelig på Eltra's hjemmeside
www.eltra.dk.

I 1999 er F&U-aktiviteterne
afgrænset til følgende ind-
satsområder:

● Fornyelige brændsler
● Vedvarende energi
● Decentral kraftvarmetek-

nologi
● System- og netmæssige

forhold vedrørende miljø-
venlig elproduktion

Et af projekterne blev gen-
nemført på Nordborg
Kraftvarmeværk. Det havde
til formål at reducere emissi-
onen af uforbrændte kul-
brinter (UHC) og kulilte
(CO) og derved forbedre
brændselsudnyttelsen samt
fjerne lugtgener fra værket.

I projektet blev der etableret
en katalytisk efterbrænding
af røggassen. Herved dannes
CO2 og vand. Emissionen af
uforbrændte kulbrinter blev
reduceret med ca. 99 pro-
cent, og kulilte-emissionen
faldt med godt 80 procent.

Teknologien kan anvendes i
forbindelse med en lang
række tilsvarende anlæg.

Vindkraft
Udbygningen med vindmøl-
ler på land har langt over-
steget forventningerne. Re-
geringens mål med 1.500
MW vindkraft i år 2005 blev
nået i første halvår af 1999. I
Vestdanmark var der således
1.377 MW vindkraft installe-
ret ved udgangen af 1999, og
udbygningen fortsætter med
ca. 15 MW om måneden.

Elsam og Eltra er af miljø- og
energiministeren pålagt i fæl-
lesskab at opføre to demon-
strationsanlæg for havmøller
ved Horns Rev og Læsø. De
to vindkraftværker bliver på
hver 150 MW og tilsluttes
transmissionsnettet med kab-
ler. Mølleparken og ilandfø-
ringen af el bliver behandlet i
VVM-redegørelser (Vurdering
af Virkning på Miljøet). Må-
linger af vindforholdene er i
gang med henblik på at til-
rettelægge indpasningen i
elsystemet.

Magnetfeltundersøgelser
Mistanken om en sammen-
hæng mellem magnetfelter
og kræft har stået på de
seneste 20 år. Eltra anser
arbejdet med at afklare
mulige sundhedsrisici ved
elektriske og magnetiske fel-
ter for et vigtigt indsatsom-
råde, der følges nøje.

I juni 1999 udkom rapporten
for et stort projekt, igangsat
af den amerikanske kongres
i 1992. Formålet var at ana-
lysere den eksisterende
forskning i magnetfelter og
sundhed, starte nye projek-
ter, hvor der manglede viden,
og udbrede eksisterende
viden. Konklusionerne i rap-
porten er stærkere og mere
præcise end tidligere rap-
porter og støtter den gene-
relle tendens til, at mistan-
ken om en sundhedsrisiko
stadig svækkes.

Rapporten anbefaler således
ikke, at elektromagnetiske
felter optages på listen over
kendte eller formodede
kræftfremkaldende påvirk-
ninger. Rapporten siger også,
at der ikke er baggrund for
grænseværdier eller andre
aktivt regulerende foran-
staltninger af hensyn til
langtidsvirkninger. Den kan
læses på hjemmesiden
www.niehs.nih.gov/empfra-
pid/

EU har arbejdet med græn-
seværdier for felter og har i
den forbindelse valgt at
følge den videnskabelige
vurdering fra den internatio-
nale kommission ICNIRP.
Europa-Kommissionen har
derfor i 1999 godkendt en
henstilling om grænseværdi-
er for elektromagnetiske fel-
ter på 100 µT og 5 kV/m.
Medlemslandene kan selv
afgøre, om de vil følge hen-
stillingen.

Sundhedsministeriet indfør-
te i 1993 et forsigtigheds-
princip om at undgå bygning
af huse og ledninger for tæt
på hinanden. Dette princip
anvendes fortsat, og der er
ikke taget stilling til, om det
eventuelt skal erstattes af
EUs henstilling.

Den til dato mest omfatten-
de undersøgelse af børneleu-
kæmi blev offentliggjort i
Storbritannien i december
1999. Undersøgelsen, der
omfattede 2.000 tilfælde af
kræft hos børn i England,
Wales og Skotland, fandt
ingen signifikante forskelle
med hensyn til magnetfelter
i forhold til en kontrolgrup-
pe af raske børn. Undersø-
gelsen støtter ikke hypotesen
om, at magnetfelter kan give
kræft.

Miljø i 1999

Målemast ved Horns Rev.



Principper for
varedeklarationsopgørelsen
Eltra har udarbejdet en
varedeklaration dels for den
samlede produktion i Eltra's
område (el produceret i Jyl-
land og på Fyn) og dels for
den mængde elektricitet, der
er brugt i området. Forde-
lingen af den prioriterede
elproduktion til indenland-
ske elforbrugere medfører, at
emissionsværdierne er lavere
for el forbrugt i Jylland og
på Fyn end for den samlede
produktion i området.

Produktionsdeklarationen er i
overensstemmelse med Kyoto-
aftalen, hvorefter emissions-
tallene tager udgangspunkt i
de enkelte landes totale elpro-
duktion. I forbrugsdeklarati-
onen er der korrigeret for
import og eksport. Tallene
viser på den måde de miljø-
mæssige konsekvenser af det
aktuelle forbrug i området.

Ny model for
fordeling af emissioner 
Størstedelen af den danske
elproduktion sker på anlæg,
der samtidig producerer var-
me. De miljøbelastninger og

emissioner, der er forbundet
med den samlede produkti-
on, fordeles mellem de to
produkter – el og varme – i
varedeklarationen. 

Fordelingen sker ud fra Ener-
gistyrelsens nye beregnings-
model til fordeling af brænd-
sel og emissioner mellem el og
varme ved kraftvarmepro-
duktion. Modellen kaldes 200

%-modellen, idet der for al
kraftvarmeproduktion anta-
ges en gennemsnitlig varme-
virkningsgrad på 200 procent.

200 %-modellen er udtryk
for en gennemsnitsbetragt-
ning med hensyn til opgørel-
sesmetoder og anvendelses-
formål. Det er tanken, at
modellen skal erstatte de
tidligere modeller, der var

baseret på energi-indhold og
energikvalitet og dermed
repræsenterede yderpunkter. 

Energistyrelsen anbefaler
200 %-modellen anvendt ved
beregning af en elforbrugers
miljøbelastning ved vurde-
ring af elbesparelser og ved
varedeklaration af en virk-
somheds produkter.

Af hensyn til virksomheder,
der har behov for at kunne
sammenligne miljøbelast-
ning og varedeklaration med
andre virksomheder, der
bruger energi-indholdsmeto-
den, præsenteres denne
metode dog fortsat. 

Elregnskabet vedrører udeluk-
kende el leveret via nettet. Så-
ledes indgår egetforbrug hos
producenterne uden afregning
med elforsyningen ikke. Im-
port/eksport er nettoværdier
opgjort på månedsbasis. Brut-
totransporten er væsentligt
større. Produktionen på den
tyske andel af Endstedværket
medregnes her som eksport.

Varedeklaration

Varedeklaration for el leveret via nettet i Jylland og på Fyn, 1999

Emissioner fra elforbruget hos elforbrugeren skal tillægges
nettab på i alt otte procent. Heraf er to procent nettab i
transmissionsnettet og ca. seks procent nettab i distributi-
onsnettet.

Forbrug af brændsler for 1 kWh el, g/kWh
opgjort efter energi-indholdsmetoden

El forbrugt i El produceret i
Jylland og på Fyn Jylland og på Fyn

Kul, g/kWh 103 128

Olie, g/kWh 3,4 3,3

Gas, g/kWh 28 26

Affald, g/kWh 28 27

Biomasse, g/kWh 9,4 8,9

Andet, g/kWh 0,9 0,8

Emissioner for 1 kWh el, g/kWh
opgjort efter energi-indholdsmetoden

El forbrugt i El produceret i
Jylland og på Fyn Jylland og på Fyn

CO2, g/kWh 330 381

SO2, g/kWh 0,3 0,4

NOx, g/kWh 0,7 0,7
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Nøgletal

Elregnskab for nettet 1999

Ind Elproduktion til nettet (ab værk) 22.602 GWh

Import 3.754 GWh

Ud Eksport 5.880 GWh

Nettab i primært og regionalt transmissionsnet 467 GWh

Salg an distributionsselskaber 20.010 GWh 

Prioriteret produktion

El produceret på vindmøller (ab værk) 2.384 GWh

El produceret på decentrale anlæg

eksklusive vindmøller (ab værk) 6.384 GWh
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Emissioner fra elforbruget hos elforbru-
geren skal tillægges nettab på i alt otte
procent. Heraf er to procent nettab i
transmissionsnettet og ca. seks procent
nettab i distributionsnettet. Præcise tal
for nettab i distributionsnettet kan ind-

hentes hos de lokale distributionssel-
skaber. 

Tabellen viser endvidere omfanget af
prioriteret produktion fordelt på vind-
møller og øvrige decentrale produk-

tionsanlæg. I forhold til 1998 har der
været en forøgelse af elproduktionen
fra vindmøller på ca. ni procent. Med
samme vindforhold som i 1998 ville
stigningen have været godt 25 procent.

Varedeklaration for el leveret via nettet i Jylland og på Fyn, 1999

Emissioner for 1 kWh el, g/kWh opgjort efter 200 %-modellen

El forbrugt i El produceret i
Jylland og på Fyn Jylland og på Fyn

CO2, g/kWh 578 596

SO2, g/kWh 0,6 0,6

NOx, g/kWh 1,2 1,2

Produktionsfordeling
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Produktion og forbrug

Forbrug af brændsler for 1 kWh el, g/kWh opgjort efter 200 %-modellen

El forbrugt i El produceret i
Jylland og på Fyn Jylland og på Fyn

Kul, g/kWh 169 191

Olie, g/kWh 5,6 5,1

Gas, g/kWh 49 45

Affald, g/kWh 46 42

Biomasse, g/kWh 15,1 13,8

Andet, g/kWh 1,9 1,7
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