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Sag nr. 186____________

Eltakster 1998

Journal nr.:

13.01.00029/32

Indledning:

Der foreligger nu nye priser fra SK-energi på elkøb samt transmissions
afgift. I forbindelse hermed skal der ske en regulering af de eltakster,
der er indarbejdet og godkendt i budget 1998.

Lovgrundlag

Lov om elforsyning

Sagsfremstilling

De nye priser på elkøb og transmissionsafgift samt stigningerne fra
1997 til 1998 er følgende:
Spidslast
53,5 øre/kWh
svarende til +3,6 øre/kWh
Højlast
33,5 øre/kWh
svarende t il+3,1 øre/kWh
Lavlast
18,2 øre/kWh
svarende t il+2,9 øre/kWh
Gennemsnit
29,45 øre/kWh
svarende til +2,95 øre/kWh
Transmissionsafgiften stiger fra kr. 294.000 til kr. 324.000 pr. måned,
således at den samlede transmissionsafgift bliver på kr. 3.888.000 i
1998.
Stigningerne skyldes hovedsageligt, at der skal ske henlæggelser til det
kommende havmølleprojekt hvor der skal investeres ca. kr. 8 mia. i de
næste 5 år samt påbegyndelsen af Avedøre 2 kraftværket.
Endvidere sker der en forhøjelse af de statslige elafgifter:
1997
faktisk
Energiafgift
40,0 øre
Energiafgift (elvarme)
36,5 øre
C02-afgift
10,0 øre
Svovlafgift
0,9 øre
Alle ovennævnte priser er excl. moms.

1998
budget
43,0
39,5
10,0
0.9

1998
faktisk

øre 46,6 øre
øre 40,1 øre
øre 10,0 øre
øre 0,9 øre

I 1997 er der budgetteret med et samlet elkøb fra SK-energi på
115.000.000 kWh. Ud fra det nuværende salg forventes der et samlet
køb på 118.000.000 kWh i 1997 samt 120.000.000 kWh i 1998 og
overslagsårene.
I forbindelse med fastsættelse af eltaksterne for 1997 på byrådsmødet
den 10. december 1996 blev det besluttet at nedsætte eltaksterne, så
ledes at normaltariffen for en rateforbruger blev på 1,0363 kr./kWh incl.
moms og afgifter.
NESA's normaltarif for en rateforbruger har i 1997 været på 1,0750
kr./kWh incl. moms og afgifter. Grunden til at Frederikssund Elforsyning
satte taksten ned i forhold til NESA, var et betydeligt større salg i 1996
på ca. 20.000.000 kWh mere end budgetteret, og på grund af dette en
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forøgelse af formuen. Elforsyningens formue skal på sigt nedbringes jf.
gældsafviklingsplanen.
NESA's eltakster til forbrugerne forventes at foreligge inden møderne i
TU, 0 U og BY den 9. december 1997. NESA afholder bestyrelsesmøde
den samme dag.
I forbindelse med fastsættelse af eltaksterne for 1998 er der gennem
regnet forskellige gældsafviklingsplaner. Udgangspunktet har været at
få en rimelig formueafvikling og dermed likviditetstræk.
En gennemsnitsforbruger (uden elopvarmning) bruger ca. 4.500 kWh
pr. år. De statslige afgiftsstigninger samt den dyrere indkøbspris hos
SK-energi betyder en øget udgift incl. moms til el pr. år på ca. kr. 540
for en gennemsnitsforbruger. Såfremt Frederikssund Elforsyning udover
ovennævnte stigning regulerer elprisen, vil en prisstigning/prisnedsættelse på 1 øre pr. kWh medføre en årlig merudgift/mindreudgift incl.
moms for forbrugeren på ca. kr. 56.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Fremgår af gældsafviklingsplaner.

Bilag:

Oversigt over takstudviklingen på normaltarif for NESA, EFFO og
Frederikssund Elforsyning fra 1991 til 1997.
Gældsafviklingsplaner samt forslag til eltakster i 1998.
(Bilagene udsendes fredag).

Indstilling:

Forvaltningens anbefaling vedr. eltakster i 1998 vil blive forelagt på
mødet.
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