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Hovedprincipper
Anlægstyper,omfang,levetid,idriftsættelse,ydeevne
Ansvar og styring ved anlægsbyggeri

Til afregningsbestemmelse A hører fglgende forskrifter:

A1:

Anlægsudgiftsbestemmelser

A2:

Prøvedrift og bestemmelse af anlægs ydeevne

A3:

Ansvar og styring: Fællesfin. kraftværksanlæg

A4:

Ansvar og styring: Produktionsanlæg med ref-/tidsafregning

A.5:

Ansvar og styring: Vindmøller

A6:

Ansvar og styring: ELSAM-ejede anlæg

A7:

Procedure ved bygning af krafwærksprojekter efter fiksprisaftaie

A8:

Betalingerifiksprisordningen

A9:

Levetidsforlængelse
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Hovedprincipper
1.1

Ordningen omfatter alle produktions-, brændsels- og miljøanlæg samt varmeakkumulatorer, der ejes af de enkelte ELSAM interessenter, og som efter bestyrelsens
beslutning skal være omfattet af ordningen.

t.2

Anlæg, der omfattes af 1.1., er ejerne forpligtet til at stille til rådighed for fællesskabet i anlæggenes faktiske levetid.

1.3

En interessent der bygger et anlæg omfattet af

1.

l, kan enten bygge

således at fælles-

skabet betaler de faktiske udgifter eller således at fællesskabet betaler en forud aftalt

pris (fiksprisaftale). Det er hensigten at fiksprisaftalen benyttes ved bygning af store
konventionelle anlæg.

t.4

Hvis en bygherre uden forudgående godkendelse afviger fra normal byggeskik og omfang, og denne disposition fordyrer anlægget, kan bestyrelsen pålægge bygherren
selv at betale denne eksffa udgift.

1.5

Ved ombygning af et af de i pkt. 1.1. nævnte anlæg kan bestyrelsen beslutte, at ombygningsudgifter skal betales via anlægslånefonden, hvis formålet med ombygningen
er brændselsbesparelse eller andet, hvor gevinsten ved ombygningen kommer alle til
gode. Er formålet derimod formindskelse af udgifter, der ikke deles el1er som afregnes med standardpriser, betales hele udgiften af ejeren selv. Ved ombygninger, der

tilgodeser begge formål, kan udgifterne efter bestyrelsens beslutning deles i forhold

til
1.6

de forventede besparelser.

Hvis en del af anlægssummen på grund af anlæggets udlægning kan beffagtes som
investeret alene af hensyn til fjernvarmelevering, betales denne del af ejeren.
Hvis anlægget af hensyn til varmelevering får en for elsystemet særlig uhensigtsmæssig placering, og anlægsudgifterne derfor Øges, kan denne merudgift efter bestyrelsens nærrnere beslutning pålægges ejeren.

t.7

Hvis elektrisk effekt af hensyn til fjernvarmelevering bygges tidligere end nødvendigt af hensyn til el-systemets forventede behov, kan der efter bestyrelsens nærmere
bestemmelser, aftales en fulig godtgørelse, som den varmeleverende interessent betaler til fæ1lesskabet, indtil el-systemet får behov for anlægget.

