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Anlægsomfang
Efter et byggeris afslutning opdeles anlægsudgifterne rf4lge fælleskontoplanen og grupperes i
overensstemmelse med forskrift A1 i f6lgende kategorier:

-

produktionsanlæg
brændselsanlæg

afsvovlings- og deNO"-anlæg
fjernvarmeanlæg
egenfinansierede anlæg
varmeakkumulatorer.

De således definerede anlægsudgifter betales i overensstemmelse med reglerne i afregningsbestemmelse D, med mindre anlægget afregnes efter en fixprisaftale. I så fald indgås der i
hvert enkelt tilfælde en aftale mellem bygherre og fællesskab om fordeling af anlægsudgiften.

Hovedretningslinierne for en sådan aftaie er gengivet i forskrift A8.

Anlægstyper
Produktionsanlæggene opdeles i følgende typer:

a) anlæg med ordinær afregning
b) anlæg med referenceafregning

c)

anlæg med tidsafregning

d) vindmøller
e) ELSAM-ejede anlæg.
Produktionsanlæg, der er omfattet af afregningssystemet, indgår som hovedregel i gruppe a).
Anlæggene kan være med eller uden varmeproduktion.
Gruppe b) består af anlæg, der primært er bygget af hensyn til varmelevering (VKH) samt

i drift efter ejerens ønske. (MK og NK afmeldte anlæg). For disse
anlæg defineres tekniske og Økonomiske data på en sådan måde, at elsystemets udgift svarer
til udgiften, hvis elsystemet var planlagt uden hensyntagen til varmen. Disse data betegnes
anlæg, der alene holdes

L,I

som det

til

anlægget svarende referenceanlæg.
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Afregning af decentrale anlæg, med en effekt støre end 500 kW, foretages efter tidsafregning
(gruppe c).
Gruppe d) består af elværksejede vindmøller.
Produktionsanlæg, som efter bestyrelsens beslutning skal ejes af I/S ELSAM, udgpr gruppe
e). Pt. findes der ingen VS ELSAM-ejede produktionsanlæg.

Levetid
Senest ved et anlægs idriftsættelse fastsættes den afregningsmæssige levetid, som er den pe-

riode, hvor ejeren har forpligtet sig til at holde anlægget i en sådan stand, at det kan præstere
den ydelse, det blev godkendt til ved idriftsættelsen. Afhængigt af anlægstypen kan denne
periode defineres som:

-

et bestemt fuemål
et bestemt driftstimetal

eller i pvrigt som en nærmere fastsat ydelse.

For alle anlæg idriftsat før den

1.

januar 1981 fastsættes den afregningsmæssige levetid til 30

år.

Idriftsættelse
Produktionsanlæg betragtes som idriftsat, når den i forskrift A2, afsnit 3, beskrevne prøve-

drift er afsluttet.
Brændselsanlæg betragtes som idriftsat, når bygherren giver meddelelse herom.

Afsvovlingsanlæg beffagtes som idriftsat ved udgangen af den måned, hvor den første røggas
afsvovles.

Ydeevne
FX
li

L:-,;

Et produktionsanlægs effekt fastsættes ved idriftsættelsen i overensstemmelse med forskrift
1-2.
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Et produktionsaniægs varmeforbrug bestemmes i forbindeise med idriftsættelsen. For produktionsanlæg med referenceafregning benyttes referenceanlæggets varmeforbrug.

For øvrige anlæg bestemmes en ydeevne i forbindelse med idriftsættelsen.
For alle anlæg foretages der en løbende konffol

af ,

at anlæggene kan præstere den lovede

ydelse.

I data bilag2 er en oversigt over alle anlæg, der er omfattet af systemet
nggletal for de enkelte anlæg.

sarrurren med enkelte

