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ENERGI

Indholdsfortegnelse:
Afr. best. B:
Afr. best.

BA:

Hovedprincipper
Anlæg,rned ordinær eller:refefbnceafresnin§
1. Ejendomsforhold, brændselslagre

2. Betaling til brændselslagre

2.1 Basislager
2.2 Forrennring af brændselslager
3. Brændselsomkostninger

3.1 Brændselsprisens købsandel
3.2 Brændselsprisens omkostningsandel
3.3 Transportudgift til decenffale anlæg
4. Brændselsudgifter til el- og varme-produktion

4.1 Å,rets brændselsudgift
4.2 MLnedlig foreløbig betaling for forbrugt brændsel
Afr.best.

BB:

Afr.best.

BC:

Afr.best.

BD:

Viildmøller
1. Drift og vedligeholdelse af vindmøller
2. Enkeltstående elværksejede vindmøller < 500 kW

Afr.best.

BE:
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Irnpurt,'..o$ieksmrt
Atre$inig'iinf.ii.flfodul(tionffilæE ,.lnEdii..ti gniing
1. Omkostninger der indgår i elbetalingen
2. Beregning af differentieret energipris
3. Effektafregning for decentrale anlæg
4. Fordeling af udgifter til decenffale anlæg
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Til afregningsbestemmelse B hører f6lgende forskrifter:
B1:

Uddrag af "Kalkulationsregler for elforsyningsvirksomheder", gældende efter 1.1.83

B2:

Kulskibe, slæbebåde og kulpramme - afskrivning og forrentning

83:

Specifikation af brændselsprisens omkostningsandel

84:

Udgået

B5:

Bestemmelse af brændselsforbrug

86:

Månedlig forelpbig betaling for forbrugt brændsel

B7:

Ekstra olielager

B8:

Fastsættelse af priser

89:

Kapacitetsbetaling for anlæg med tidsafregning

Bl0:

Decenftale anlæg > 10 MW

BI

1

:

812:

til fjernvarme

i

tidsafregning

Brændselsbesparende foranstaltninger
Fastsættelse af priser

i

tidsafregningen, ny ordning

B13: Udligningsordning, vindmpller og decentrale anlæg
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1.

Hovedprincipper

1.1

Fællesskabet administrerer brændselsindkøbet og fastlægger

Afr.best.: B

i

fællesskab med interes-

senterne den sikkerhedsmæssigt og økonomisk bedst mulige samkpring af produk-

tionssystemet.

1.2

Det samlede brændselslager ejes af interessenterne i fællesskab.

1.3

Brændselsforbruget opdeles på månedsbasis

-

i

en varmeandel og en elandel.

På anlæg med ordinær afregning bestemmes varmeandelen som det merforbrug,

der skyldes varmeproduktion.

-

På anlæg med referenceafregning bestemmes varmoandelen ved at trække den
brændselsmængde, der svarer

til produktion af værkets elproduktion på et moderne

kondensationsværk, fra det samlede brændselsforbrug.

1.4

Ålets samlede brændselsomkostninger, beregnes ud fra et LlFo-princip i overensstemmelse med Elprisudvalgets kalkulationsregler.

I

afregningen benyttes en brændselspris for alle brændselsarter under et (forbrugsprisen). Forbrugsprisen fastsættes ud

fra det samlede brændselsforbrug og de totale brændselsomkostringer for de enkelte
brændselsarter.

1.5

Udgiften til den brændselsmængde, der benyttes til elproduktion, deles mellem interessenterne i forhold til "e1værdi-n6glen" (f. generel forskrift 6).

1.6

Udgiften til den brændselsmængde, der anvendes til varmeproduktion, betales af
interessenterne i forhold til den enkelte interessents brændselsforbrug til varmeproduktion.

1.7 Til dækning af:

-

de gener, fællesskabet påføres ved varmens ændring af lastfordeling
de merudgifter, som varmen påfprer udbygningen af elsystemet
en andel

i

de fælles udgifær vedr. udvikling af forbrændings- og miljøteknik

og for at sikre, at de varmeleverende interessenter med sikkerhed afholder alle meromkosffringer ved varmeleveringen, betaler disse en afgift.
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1.8

Anlæg, der får brændsel fra fælles lagre, men ikke indgår i ordinær afregning, betaler
selv transportudgifter for al brændsel fra nærmeste lager ved et elproduktionsanlæg.

1.9

Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for afregning af brændsel, der videresælges
ikke-interessenter.

til

1.10 Import og eksport af elenergi afregnes på tilsvarende måde som brændselsforbrug til
elproduktion.
1.1

1 Afregning af decentrale

anlæg mellem 2 IvIW og 25 MW foretages efter en tidsafregning. Tidsafregningen består af fre priser der er gældende på forskellige tids-

punkter af dpgnet. Priseme indeholder betaling for alle produktions- og
transmi s sion somko stninger.

1.12 Drift og vedligeholdelse af vindmøller betagtes som en energiudgift og deles mellem
interessenterne i forhold til "elværdi-n6glen ".

