et interessentskab, hvis interessenter er de 7 regionale kraftværksselskaber i Jylland og på Fyn
Med undtagelse af Sønderjyllands Højspændingsværk, som er et andelsselskab, er disse selskaber se v
interessentskaber. Både ELSAM og dets moderselskaber er 100% forbrugerejede, enten direkte gennem forbrugerejede forsyntngsselskaber eller indirekte gennem kommunale forsyningsselskaber.
ELSAM er

I henhold til ELSAMs vedtægter er interessentskabets formål ,.. til gavn for interessenternes elforbrugere at
opnå, at den jysk"iynske udbygning og drift af kraftværker og primære ledningsnet, betragtet som helhed, sker
på den bedst mulige måde, teknisk og økonomisk med hensyntagen til samfundskrav, herunder størst mu c
nyttevirkning ved kombtneret el- og varmeproduktionu.
I overensstemmelse med dette formål koordinerer ELSAM driften af systemet, således at produktionen til e-.
hver tid sker på den mest økonomiske måde under hensyntagen til driftssikkerhed og tab i transmissionssysi:.
met. Udveksling af effekt og energi med vore nabolande, Norge, Sverige og Tyskiand, varetages iigeledes a'
ELSAM.

Til ELSAMS opgaver hører endvidere koordinering af udbygningsplanlægn ngen af produktionsanlæg og
mære netanlæg samt indkøb af braendsel og disponering af brændselslagrene.

:

Da udbygningen af produktionsanlæg bestemmes ud fra økonomiske og energipolitiske kriterier, bliver ucc.;
ningstakten hos de enkelte interessenter meget uregelmæssig og det er derfor ikke muligt i praksis at opret-:

deenfuldtudbyggetprojekteringsstabhosalleirrteressenterne
i det omfang interessenterne ønsker det.

ELSAMyderderforassistancevedprolekte'-,

Da det er et stærkt ønske at opretholde en rolig og jævn prisudvlkling i systemet som helhed, såvel som hos :=
enkelte interessenter, finansieres alle produktionsanlæg gennem ELSA|V Afskrivninger og henlæggelser;c'=
tages ifællesskab i{orhold til interessenternes størrelse, og pengene indgår' ELSAMs anlægslånefond Fonc=suppleres ifornødent omfang af eksterne lån, der optages af ELSAM.
ELSAMs ledelse varetages af en bestyrelse på l4 medlemmer, nem ig formand og næstformand fra hve'
interessenterne lbestyrelsens arbejde deltager som bisiddere interessenternes og ELSAMs direktører

='

Med henblik på at sikre det bedst mulige samarbejde ELSAIV og interessenterne imellem opfølges det dag ;=
arbejde i ELSAM af et antal faste udvalg, hvor interessenterne er repræsenteret. De vigtigste af disse er: D ,'e.tørudvalget (DU), Overingeniørudvalget (OU), Produktions' og driftsudvalgei (PDU), Netplanlægningsudva,g=
(NU) og Økonomiudvalget (ØU).

Anvendte forkortelse

FV
MK
MKS
NE
NK
SV
SH
EV
VK
DEF

DEFU

NWK
NVE

r.

Fynsværket

Midtkraft
Studstrupværket (tilhører MK)
Nordjyllands Elektricitetsforsyning
Nordkraft
Skærbækværket
Sønderjyllands Højspændingsværk
Enstedværket (tilhører SH)
Vestkraft
Danske Elværkers Forening
Danske Elværkers Forenings
Ud redn ingsafdeling
Nordwestdeutsche Kraftwerke
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen

Anvendte måleenheder:
1 MW (Mega Watt)
1 MWh (Mega Watttime)
1 GWh (Giga Watttime)
1 TWh (Tera Watttime)
1 MJ (Megajoule)
1 GJ (Gigajoule)
1 TJ (Terajoule)
1 PJ (Petaloule)
1 Gcal (Gigacalorie)

103 kW (Kilo Watt)
103 kwh (Kilo Watttimer)
106 kwh
10e kwh
106 J (Joule)
10e J
.l012
J
'1

015 J

4,2 GJ
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Elforsyningen må derfor i en lang årrække fremover
hovedsageligt baseres på kul, og tilvejebringelse af kul

i tilstrækkelig mængde og til rimelige priser er derfor
en af elværkernes mest påtrængende opgaver. I erkendelse heraf foranledigede energiministeriet i marts
1980 nedsat et kulforsyningsudvalg med deltagelse af

repræsentanter

for ministeriet, energistyrelsen,

EL-

Erfaringerne har vist, at tilstrækkeligt vel udbyggede
havnefaciliteter er en afgørende forudsætning for en
sikker kulforsyning. Panmax-skibe (ca. 65.000 t) er
mindste økonomiske størrelse på USA. Fra flernere

bør der anvendes skibe på mindst
100.000 t, og væsentligt større skibe er i vente. Havnen ved Åbenrå, som kan modtage kulskibe på ca.

destinationer

KRAFT, ELSAM og DEF.

100.000 t, er den eneste store kulhavn i ELSAMområdet. Maksimal skibsstørrelse (fuldlastet) i de
øvrige havne er 35.000 t. Da vore muligheder for at

Udvalgets kommissorium, er som tølger:

dække det voksende kulforbrug ligger i oversøiske lan.
de, presser behovet for en udbygning af havnefaciliteterne sig på. Mulighederne for en yderligere udbygning af havnen ved Åbenrå, såvel som for etablering af
en ny storhavn, er derfor under overvejelse.

»Kulforsyningsudvalgets opgave er at undersØge problemstillingerne omkring Danmarks fremtidige forsyning med kul. Der må i arbejdef tages hensyn tilfolketingets og regeringens opfordring til elværkerne til om
muligt at indkøbe kul andetsteds end i Sydafrika.

Kulforsyningsudvalget skal opstille et handlingsprogram for kulforsyningen baseret på regeringens henstilling samt på de faktiske muligheder for at sprede
indkøbene set i lyset af udviklingen i udbud og efterspørgsel i årene fremover. Udvalget skal herunder undersøge, hvorledes man fra sfafens side om nødvendigt kan hjælpe med at sikre Danmarks kulforsyninger. Det er energiministeriels opfattelse, at man ikke
fra det offentliges side skal blande sig i rent forretningsmæssige forhandlinger, men det kan diskuteres,
hvorvidt og hvorledes man gennem kontakter på offici-

elt plan kan rydde eventuelle hindringer for kontrakt
forhandlinger af vejenu.
Udvalget har en redegørelse for de fremtidige kulforsyningsmuligheder under udarbejdelse.

I foråret 1980 udgav en international arbejdsgruppe en
rapport »World Coal Study«, som påviser, at der frem
til år 2000 må ventes en mangedobling af verdens behov for kraftværkskul. Verdens kulressourcer er meget rigelige, men det vil kræve en meget betydelig indsats med etablering af miner, jernbaner og skibstonnage, udskibnings- og modtagefaciliteter, hvis de kornmende års behov skal kunne dækkes.

På denne baggrund har langtidskontrakter på levering
af kul naturligvis stor interesse. I juni indgik ELSAM
kontrakt om levering f ra Colombia af 2 mio. t årligt i 15

år fra 1986 til år 2000. Kullene leveres fra en ny mine,
der ejes af et colombiansk statsselskab og Exxon.

På initiativ fra energiministeriet er der i slutningen af
1979 oprettet et prognosekontaktudvalg med repræsentanter fra ministeriet, energistyrelsen og elværkerne. Hensigten med dette udvalg var, at man ville forsØge at nå til enighed om principper og prognosegrundlag for det fremtidige prognosearbejde. Det lykkedes ikke i det forløbne år at nå frem til et resultat,
hvorom der kunne opnås enighed. I 1980 indtraf i Danmark, som i hele det øvrige Vesteuropa, en afmatning i
elforbrugsstigningen. Der kan næppe være tvivl om, at
denne afmatning i det væsentligste skyldes den økonomiske lavkonjunktur, og de usikre økonomiske udsigter for de kommende år gør det særdeles vanske-

ligt at udarbejde sikre prognoser. Fra elværkernes
side advares imod at lægge for lave prognoser til
grund for udbygningen i kraftværkssektoren. Det Økonomiske opsving, som alle håber på, forudsætter, at
en tilstrækkelig sikker elforsyning er til rådighed. Det
tager så mange år at gennemføre el kraftværksprojekt, at det vil være for sent, hvis de nødvendige beslutninger først træffes, når behovet er konstateret.

I

Presse- og informationsafdelingen
Offentlighedens stærkt stigende interesse for energiog miljøforhold har i de senere år skærpet opmærksomheden om elvaerkernes aktiviteter. ELSAM forstår
denne øgede interesse og forsøger at informere bredt,
omhyggeligt og hurtigt om alle forhotd.
Som en konsekvens heraf er ELSAMs informationsar-

Også beslutningen om anskaffelse af to 132.000 t kulskibe må ses i denne sammenhæng. Skibene bygges
på dansk værft, og driften overlades til et dansk rederi,
idet det ikke er tanken, at ELSAM skal beskæftige sig
med rederivirksomhed. Med denne anskaffelse holdes
en del af kultransportomkostningerne udenfor det
stærkt svingende fragtmarked. De to skibes transportkapacitet svarer f.eks. til hele det kontraherede kvantum fra Colombia.

bejde i det forløbne år blevet lagt om. Der lægges nu
særlrg vægt på direkte kontakt til pressen og til elværkernes kompetente forsamlinger.

Presse-

og

informationsafdelingen har ændret EL-

SAM-Posten fra at være et internt personaleblad til et
udadvendt, orierrtei'ende tidsskrift om tekniske og
mere energipolitiske forhold indenfor ELSAM -om rådet.
Et lille flyveblad »Orientering fra El-selskaberne
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25 års elsomorbeide
Samarbejdet 1956-1981
Den '1. april 1956 blev »Det jysk{ynske Elsamarbejdeo
etableret som et samarbejdsorgan for de daværende
seks landsdelsværker (Nordjyl lands Elektricitetsforsyning indtrådte først som interessent i ELSAM i t967).

I årene forud var der foregået en betydelig strukturændring i elsektoren, idet produktionen i stigende grad
blev koncentreret på nogle få store kraftværker, samtidig med at de små lokale værker, hovedsageligt

dieselanlæ9, efterhånden blev nedlagt. Denne udvikling muliggjorde en mere rationel udnyttelse af de
store, økonomiske dampturbineanlæ9.

De store landsdelsværker var imidlertid heller ikke
store nok til alene at kunne drage den fulde nytte af de
tekniske muligheder.

I 1956 var systemets samlede maksimalbelastning
336 MW, dvs. 56 MW i gennemsnit pr. deltager. De ef-

ter den tids forhold ret store produktionsenheder kunne yde ca. 40 MW, en enkelt knap 60 MW. Uden et
samarbejde mellem værkerne ville enheder af denne
størrelse ikke kunne indpasses i så små systemer, og
store enheder betød - dengang i endnu højere grad
end i dag - lavere anlægspriser og bedre brændselsøkonomi.
Med oprettelsen af ELSAM blev det samarbejde, som
allerede havde fundet sted i en årrække, sat i system.
ELSAMS hovedopgaver blev:

-

at forestå udvekslingen af effekt og energi mellem
deltagerne, koordinere opbygningen af det dertil
nødvendige samarbejdsnet og etablere det nødvendige kommunikationssystem.

-

at forestå udveksling af effekt og energi med elvær-

mellem Stenkullen ved Goteborg og Vester Hassing
ved Aalborg. I 1976 og 1977 tilkom Skagerrak-forbindelsen (500 MW), og det foreløbige punktum for udbygningen af udlandsforbindelserne blev sat i 1979, da
400 kV forbindelsen til Tyskland blev taget i brug.
Del interne driftssamarbejde blev i 1967 styrket med
lastfordelingsordningen, som skulle sikre en økonomisk optimal udnyttelse af deltagernes produktionsanlæ9. Man forlod hermed det gamle princip om en
frivillig udveksling af energi, hvor hver deltager dog
fortrinsvis skulle dække eget behov med egne anlæg.
Ordningen blev derfor knyttet sammen med en afregningsordning, som skulle sikre en rimelig fordeling af
de derved opnåede fordele.
Fra samarbejdets start havde deltagerne selv ansvaret for brændselsindkøb til egne anlæg. | 1970 indså
man imidlertid, at der også på dette område måtte væ.
re fordele ved et tættere samarbejde. En prøveordning
om fælles indkøb blev vedtagel, og i 1972 blev ordnin.
gen gjort permanent. De fælles brændselsindkøb udgjorde grundlaget for den indkøbspolitik, der førte til
etableringen af den - også i international målestok meget store kul- og oliehavn ved Åbenrå, af pramtransport til forsyning af Odense fra Åbenrå og endelig, i 1980 til beslutningen om at anskaffe to 132.000 t
kulskibe.

I takt med det øgede elforbrug voksede også

pro-

duktionsanlæggenes størreTse. Fra 60 MW i 1956,
100 MW i 1964, 150 MW i 1965 tit 200 MW i 1968.
I perioden 1969-77 blev seks enheder mellem 260 og
305 MW taget i drift, og i 1979 btev en fæ[es dansktysk 600 MW enhed færdig.
Det var - og er - et grundprincip, at deltagerne selv står

ker udenfor fællesskabet og etablere de dertil nødvendige ledninger og anlæ9.

for byggeri af egne konventionelle anlæ9, som skal

at koordinere deltagernes udbygningsplanlægning,

af 60'erne forudså man imidlertid, at den hidtidige
jævne byggerytme hos deltagerne kunne blive brudt

Det var fortsat grundprrncippet, at hver enkelt deltager
primært skulle dække eget forsyningsområdes behov
med egne anlæg.

Samarbejdet med udlandet var i de første år begrænset til en beskeden udveksling over 60 kV med det da-

værende Vereinigte Grosskraftwerke, Rendsburg.
.1962
blev forbindelsen til Tyskland, hvor samarbejdspartneren nu hed NWK, betydeligt styrket med den

bygges ifølge den faelles udbygningsplan. I slutningen

som følge af et forventet mere nuanceret udbygningsmØnster, som bl.a. ville omfatte kernekraftanlæ9.
Man oprettede derfor i 1972 en projekteringsafdeling
hos ELSAM, som dels skulle assistere deltagerne i deres eget byggeri, og dels stå for det kommende kernekraftbyggeri.

I

første af to 220 kV ledninger. Det store opsving tog ud-

landshandelen imidlertid først med idriftsættelsen i
1965 af jævnstrømsforbindelsen Konti-Skan (250 MW)

Som bekendt er kernekraftens fremtid i Danmark fort-

sat uafklaret. Til gengæld fik energikrisen efter 1973
sådanne Iølger Ior udbygningsdispositionerne, at beslutningen om et samarbejde om kraftværksbyggeri
alligevel viste sig nødvendig.
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Den doglige drift
Ny driftscentral
Efter mange års planlægning og 2 års byggeri blev
tavlesalen den 5. februar flyttet over i den nye driftsbygning.

grænserne. Således har det i efteråret været muligt at

eksportere kulfyret produktion om natten, samtidig
med at vi har kunnet importere om dagen til erstatning

for oliefyret produktion.
Flytningen forløb planmæssigt, men flere af de funktioner, som anvendes i overvågningen og styringen, er
først blevet færdiggjort i løbet af året. Ved slutningen
af driftsåret er alle de planlagte funktioner i drift. Hermed er ikke sagt, at udviklingen er stoppet. Der sker
løbende en udvikling og tilpasning til de aktuelle forhold.

Målet er til enhver tid at have den bedst mulige overvågning og det bedst mulige værkløj for vagten. Ved
opbygningen af fjernkontrolsystemerne er der således
lagt stor vægt på at sikre informationerne til oversigtstavlerne bedst muligt, samtidig med at der bl.a. sker
en grænseværdiovervågning i on-line datamatsyste-

Det har derfor stort set været muligt at undgå at regulere de kulfyrede anlæg så langt ned, at indsættelse af
oliestøttefyr har været nødvendig, og de rent oliefyrede anlæg, NE 81 og 82 samt MKS 82 har været,lavlast«-st6ppg1 i længere perioder, dvs. har llgget i kold
reserve. NK 81 har også været lavlaststoppet i det
omfang, det har været muligt af hensyn tilfjernvarmeleverancerne. Denne driftsform er dog ikke særlig ønskelig for de oliefyrede anlæg, idet man får flere problemer med tæringer m.v.
Generelt må man nok sige, at brændslets kvalitet er
faldende med nye problemer på anlæggene til følge.

met.

Vi håber med den nye driftscentral at have skabt de
ydre rammer for de næste 25 års systemovervågning.

Samarbejdet med udlandet

Lastfordel ingsordn ingen

Den 23. marts sagde det svenske folk ved en folkeafstemning klart ja til gennemførelse af det igangværende kernekraftprogram. Resultatet heraf var en styrkelse af den svenske kraftbalance, som var anstrengt
på grund af dårlige nedbørsforhold. I Sverige er der
således idriftsat to nye kernekraftanlæg her i efteråret,
Forsmark 81 og Ringhals 83.

Den nærmest eksplosive prisudvikling for brændsel

-

som dels skyldes krigen mellem de to olielande lrak

og lran, dels forsyningsvanskelighederne for kul, hvor
de polske leverancer må erstattes med kul fra USA har skærpet kravene til lastfordelingen. Da vi endvidere som tølge al ombygningerne til kulfyring nu har
overkapacitet af kulfyring om natten, er der åbnet for
nye muligheder, også for lastfordeling over lande-

I

både Norge, Sverige og Finland var vårfloden mindre

end normalt på grund af manglende snedække, og
den regn, der normalt skulle falde over fjeldene i nord,
faldt i stedet sydligere; hvorved Danmark fik en ualmindelig våd sommer. I august så det således ud til, at
såvel Norge som Sverige og Finland vllle få et meget
stort importbehov i den kommende vinter, og der
blev da også leveret til Norge og Sverige i efterårsmånederne. I oktober/november var forholdene blevet
stærkt forbedret som følge af rigelige nedbørsmængder og indsættelse af kernekraft, hvorfor der ved årets
slutning var en nettoeksport til ELSAM.

Årets nettoimport udgjorde 12 GWh (excl. SHs leverance til Stadtwerke Flensburg på 70 GWh og transitering til NWK fra EV3, 1636 GWh).
Spidskraftimporten fra NVE udgjorde 414 GWh.
Til sammenligning med den virkelige kørsel er der dag
for dag beregnet en alternativ køreplan, hvor det forudsættes, at ELSAM-områdets belastning skulle dækKu I pl ad

10
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har normalt været henlagt til tidspunkter med effektmangel, og den samlede energiproduktion på anlægget har været 499 MWh.
Den 9. februar, hvor Vendsyssel var mørklagt, var der,

som følge af en fortrådningsfejl, 16 mislykkede opstartforsøg, og først efter et manuelt indgreb i kred-

Ombygning f ra olie til kul afspejler sig tydeligt i et øget
kulforbrug og i den procentuelle sammensætning af

brændselsforbruget (sidstnævnte påvirkes dog stærkt
af den resulterende udlandshandel). I 1978 var kulfyringsgraden 520/0, i 1979 63% og i 1980 nåede vi
helt op på en kulfyringsgrad på780k

sene kom gasturbinen i drift.

Afbrydelser med virkning for forbrugerne
Sommertid
I perioden 6. april til 28. september var der

indført

sommertid, hvilket resulterede i en bedre udnyttelse af
de lyse timer med et lavere energiforbrug til følge.
Størst var besparelsen i begyndelsen og slutningen af
perioden og mindst i midten af perioden. For perioden
som helhed udgjorde besparelsen 0,6% svarende til
0,30/o aI årets elforbrug.

Summen af produktionerne: de afbrudte MW multipliceret med afbrydelsestiden, er et udtryk for systemets
driftssikkerhed. Den er nedenfor angivet i MWh, i promille af det samlede salg, eller udtrykt på en anden
måde, svarende til en afbrydelse af ELSAMs maksimum i et antal minutter.

MWh
454
208
75
1977 (9 mdr.) 83
1976t77
48
1980
1979
1978

o/oo
0,036
0,017
0,006

min

0,0i0

2

0,004

1

11
tr
J

2

Nibe-møllerne
I forbindelse med prøvekørsel og indtrimning af vindmøllerne er følgende driftsresultater blevet opnået ind-

til udgangen af 1980.

Primære fejl på produktionsanlæg har i intet tilfælde
givet anledning til afbrydelse af forbrugere (man kunne dog måske diskutere, om NE 81 skulle have overlevet fejlene den 9. februar).

Mølle A har været i drift i 845 timer

Mølle Bharværet

idrift

i

5timer

Mølle A har ydet sin maksimaleffekt på 630 kW.

405 MWh kan tilbageføres til fejl på 150 kV nettet,
medens 49 MWh hidrører fra fejl på 60 kV nettet.
Driftssikkerheden for levering ab 60 kV net må således fortsat betegnes som absolut tilfredsstillende.

Den samlede energiproduktion, som er leveret til nettet, er 141 MWh (i samme periode er der anvendt 125
MWh til møllerne, edb-overvågning, varme m.v.).

Driften af systemet

Afbrydelser med virkning for forbrugerne.
lkke-leverede MWh i o/oo af det samlede salg.

FV idriftsatte medio januar 83 (269 MW) efter en ude-

tid på

1/z

år ior kulombygning, men enheden har fortsat indtrimningsproblemer efter ombygningen til kulfy1

SV 82 kom med den 28. marts efter havariet på
maskintransformeren den 8. oktober 1979, men blev
umiddelbart efter, den 1. maj, atter taget ud af drift på
grund af kulombygning. Enheden kom igen på nettet
den 10. december, og idriftsættelse af kulmøller forventes at.ske fra årsskiftet.
FV fik den 24. oktober skovlhavari påB,2 (195 MW).
Enheden forventes påny i drift i løbet af januar kvartal
1 981.

Den 13. maj gik 400 kV linien Malling-Trige i drift ved
150 kV. Dette indebærer, at den samlede 400 kV
straekning fra Hatting til Trige nu er i drift som 6n linie
med en afgrening til SVs 150 kV station i Mårslet.
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Effel«ten
Årets til- og afgang

Ombygning til kombineret kul/oliefyring

Siden idriftsættelsen af EV3 i 1979 er anlæggets ydeevne gradvis blevet øget. Fra og med '1. april er anlægget godkendt med en nettomaksimaleffekt på 600 MW
uden overbelastningsevne. Heraf udgør NWKs andel
halvdelen, og den anden halvdel er SHs. Opskrivnin-

Ombygningen af FV 83 blev afsluttet i 1. kvartat 1980
efter godt 11/z års ombygningstid. Anlægget er endnu
ikke ved årets slutning færdigtrimmet.

gen fra den tidligere godkendte effekt på 570 MW
indebærer en effekttilgang for SHs andel på t5 MW.

Ombygningen af SV 82 er afsluttet i december tgB0
efter ca. 7 måneders ombygningstid, men anlægget
kom i drift ved kulfyring efter årsskiftet.

Den installerede effekt udgør herefter 3.652 MW, som

Ombygningen af NE 81 (133 MW)forventes at ske

er fordelt på:

1982, hvilket indebærer, at der ved Vendsysselværket,
som hidtil alene har været oliefyret, skal etableres kulgård, kulkraner og hvad der ellers er forbundet med et
kulfyret værk.

7 turbiner større end 250 MW, i alt 53% af installeret effekt.
6 turbiner mellem 100 MW og 250 MW, i alt 23%
af installeret effekt.
23 anlæg mindre end 100 MW, i alt 24o/o aI instal-

i

leret effekt.

Faste effektleverancer
Udvidelsesplaner
Udover den nu godkendte nettomaksimaleffekt på
EV3 må denne enhed i 1981 forventes tillagt en overbelastningsevne på ca. 50 MW, hvoraf halvdelen tilfal-

Fra og med den 1. september 1977 har NVE daglig
over 6 timer stillet 1200 MWh med en maksimaleffekt
på 270 MW til rådighed i Kristiansand (- 259 MW i
Tjele). Denne aftale løber loreløbig i 15 år.

der ELSAM-området.

I

vinteren 1982/83 forventes et kulfyret modtryks-

anlæg på 45 MW og en varmeydelse på 105 MJ/s (90
Gcal/h) idriftsat i Randers. Anlægget skal erstatte et
bestående modtryksanlæ9. Såvel anlæggets effekt
som den belastning, der dækkes af anlægget, er holdt
udenfor MKs afregning med ELSAM. Belastningen og
energisalget i Randers hidrørende fra egen produktion
er således ikke indeholdt i ELSAM-områdets ,Salg til
eget områdeu og i »Afregningsmaksimum«.
Ligeledes i vinteren '1982/83 forventer VK at idriftsætte
et kulfyret modtryksanlæg i Herning på 95 MW og en
varmeydelse på 175 MJ/s (150 Gcal/h). Anlægget
kombineres med en varrneakkumulator, således at
den fulde eleffekt kan udnyttes i mindst B timer, også

om sommeren.
I

hvert af årene 1983 og 1984 skulle MK ifølge udvidel-

sesplanen idriftsætte en 350 MW kulJoliefyret udtagsenhed på Studstrupværket med en maksimal
varmeydelse på 440 MJ/s (375 Gcal/h) til levering til

områdets varmeplan. Ved fuld varmeydelse er den
elektriske ydeevne reduceret til ca.245 MW. Som følge af en meget langvarig miljøbehandling må der nu
regnes med en forsinkelse på ca. 9 måneder for begge enheder.
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Effekt- og energistigning
Virkningerne af lavkonjunkturen i form af en lav vækst
i elf orbruget, som især var markant i 2. halvår 1979, er
fortsat i hele 1980. I 1980 har elforbruget måned for
måned stort set været det samme som i 1979, idet afvigelserne hovedsageligt alene har kunnet forklares
med vejrets indflydelse, skuddag og de forskydelige
helligdage. For året 1980 må man således konstatere,
at elforbruget forblev uændret i forhold til 1979. (Det
må i øvrigt bemærkes, at der fortsat er restriktioner på
elektricitetens anvendelse til udsmykning og dekorationsformål). Medvirkende til ovennævnte udvikling er
formodentlig også, at elafgiften incl. moms nu er forhøjet til 151/a ørelkWh.
Maksimalbelastningen steg i 1980 med 0,1%. lnteressenternes energisalg til eget område steg i samme periode med 0,4%. Dette svarer til en benyttelsestid tor
elbelastningen på 5095 timer. Korrigeres elsalget under hensyn til, at 1980 var skudår, bliver stigningen
kun 0,1%0, svarende til belastningsstigningen, og den
reelle benyttelsestid er derfor 5080 timer, dvs. uændret i forhold til 1979.
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Underskrivelse af kontrakten med Exxon om leveilng af kul fra Colombia.

Ensted, ændredes situationen i 4. kvartal derhen, at
også MK og SV fik deres forsyninger med pramme.
NK er efter de polske leverancers bortfald dels forsynet via de store importhavne og dels direkte med engelske kul.

De oversøiske kul tilføres naturligvis hovedsagelig
Ensted, men muligheden for losning af partlastede
60.000 tonnere i Studstrup og Esbjerg udnyttes i stigende grad.
Som nævnt er kulpriserne steget igennem hele året,
og stigninger i dollarkursen har yderligere forstærket
tendensen. Den gennemsnitlige indkøbspris (cif)steg
1980 til 10,60 kr./GJ, men alligevel er kulprisniveauet
kun ca. det halve a{ olieprisniveauet.
i

Olieindkøb
Oliemarkedet faldt til ro i starten af 1980, da lran så ud
til at kunne fortsætte som olieeksportør omend på et
reduceret niveau. Denne positive tendens fik imidlertid en brat afslutning ved krigsudbruddet mellem lran
og lrak i sidste halvdel af året.

Til trods for at besparelsesforanstaltninger i de olieforbrugende lande og øget produktion i de øvrige producentlande har kunnet opveje produktionstabet fra
lran og lrak, har spotpriserne for råolie ligget væsentligt over kontraktpriserne. OPEC har derfor igen kun-
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net gennemføre voldsomme prisforhøjelser. Alt i alt
steg råolieprisen i 1980 fra 28 til 36 dollar pr. tønde
eller med 29%.
Der er i alt importeret 0,6 mio. t fuelolie i årets løb til
en gennemsnitlig cif-pris på 20,70 kr./GJ (87 kr./Gcal),
hvilket er totrediedele af markedsprisen ultimo 1980.
400/o aI forsyningerne er kommet fra europæiske raffinaderier, resten fra Karibien. Transitten af olie fra Ensted og SV til FV, NK og VK har udgjort 0,3 mio. t.

Skibsfart
I september blev endnu en pram - ,Erik L.u - leveret til
ELSAM, og i tilknytning hertil blev der indsat en ny slæbebåd, hvorved ELSAMs totale pramkapacitet i 1981
vil overstige 2nio. t pr. år. I løbet af 1980 transporteredes i alt 1,4 mio. t med pramme fordelt på FV, MK

og

SV.

Den store begivenhed på skibsområdet var imidlertid
kontraheringen af to 132.000 t bulk-carriers, der vil

blive bygget på dansk værft og blive leveret i henholdsvis 4. kvartal 1982 og 2. kvartal 1983. Med kontraheringen af disse skibe opnår ELSAM at sikre en
del af transportbehovet til stabile priser i et marked,
der er præget af prisstigninger og forventninger om en
betydelig vækst i efterspørgslen efter netop denne
skibstype.
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Amtets miljøgodkendelse blev givet i begyndelsen af
1980. Denne godkendelse blev anket til miljøstyrelsen,
som stadfæstede godkendelsen med visse ændringer
i juli. Efter indgiven anke blev sagen endeligt afgjort af
miljøankenævnet i december. Spørgsmålet om skorstenshøjden er endnu ikke fuldt afklaret. Afklaring skal

Projekteringen er langt fremme, og en stor del af
hovedordrerne er enten afgivet eller under forhandling. Projektel tølger tidsplanen, og værket forventes
som planlagt at gå i drift den 1. oktober 1982.

f

fr

finde sted inden 1. juni 1981.
Lokalplan for selve værksområdet blev godkendt af
planstyrelsen i begyndelsen af 1980. Denne lokalplan
skal indarbejdes i en større lokalplan, der også omfatter det område syd for værket, hvor lystbådehavnen
skal placeres. Alt tyder på, at arbejdet med denne lokalplan trækker så længe ud, at lystbådehavnen tidligst kan flyttes i efteråret 1982. Dette vil få betydning
for tidsplanen for olietankenes flytning og kulpladsens
indretning.

Skærbækværket, blok 2,250 MW.
Ombygning til kulfyring
I overensstemmelse med tidsplanen for ombygningen
blev 82 genstartet med oliefyring i begyndelsen af december måned. Den første kulmøllestart fandt sted i
begyndelsen af januar 198'1. Herefter vil kulfyringsanlægget etapevis blive idriftsat og indjusteret. Fuld
kulfyringskapacitet forventes opnået i løbet af februar

måned

1981

ningsentrepriser

var igangsat inden udgangen

af
1980: Kedelstål blok 3 og 4, beton turbinebygning blok
3 samt havneentreprisen omfattende indfatning og opfyldning af kulpladsen.
Projektering og indkøb af maskin- og eltekniske anlæg

går planmæssigt. Der er med udgangen af 1980 placeret følgende større ordrer: Kedelanlæg, turbineanlæ9, elfilter, HT+ør, fødepumper og maskintransformere. Følgende ordrer forventes afgivet i begyndelsen

af 1981: Fødepumpemotorer, kontrolanlaeg for kedelog hjælpeanlæ9, 6 kV fordelingsanlæ9, højspændingsmotorer etc.

Vestkraft, blok 3, 350 MW

I

henhold til effektudvidelsesplanen 1980 har VK
igangsat arbejdet med myndighedsbehandling og skitseprojektering af 83 på ca. 350 MW. VK har i den anledning nedsat en styringsgruppe med en repræsentant fra ELSAM. Arbejdet har i Jørste omgang hovedsageligt været koncentreret om myndighedsbehandlingen og de dertil knyttede undersøgelser. Der er indgået en aftale mellem VK og ELSAM om, at ELSAMs
kraftværksafdeling skal medvirke i projekteringen og
bygningen af blokanlægget efter samme principper

som i Herning-projektet.
Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om idriftsættelsesår for denne enhed.

Kulpladsens principielle indretning er besluttet, og de
maskinelle anlæg vil blive udbudt i begyndelsen af
1981. Flytningen af de 8 olietanke vil ligeledes blive
påbegyndt i begyndelsen af 1981 . Denne f lytning hænger sammen med den tidligere nævnte flytning af lystbådehavnen.

Vindkraft
ELSAM deltager sammen med ELKRAFT og DEFU i
riets og'elværkernes vindkraftprog ram.
Den praktiske del af arbejdet har i det forløbne år været koncentreret om afprøvning og idriftsættelse af de
to møller ved Nibe Bredning.
ene rgi m i niste

Der er tegnet en kombineret all-risk- og ansvarsforsikring omfattende hele projektet. Dette er en nydannelse i forbindelse med kraftværksbyggeri i Danmark (en
lignende forsikring er tegnet for Herning-projektet).

Møllerne har i høj grad været plaget af problemer, og
bortfaldet af garanti- og servicebistand efter hoved-

Herningværket, 95 MW
Kulsilobygning samt kedelhus med trappetårne er
stort set færdige, og kedelleverandøren er begyndt på
kedelmontagen. Betonarbejderne i forbindelse med
turbinebygningen incl. turbinefundament er afsluttet,
og montagen af ståloverbygningen er langt fremme.
Opførelsen af en lagerhal er afsluttet, og betonarbejderne ved E-bygning og elektrofilter m.v. er i gang.
Jernbanedæmningen til sidesporet er under udførelse.

1B

leverandørens konkurs har været belastende. Problemer med det hydrauliske system hidrørende fra snavs
og utætheder har krævet langvarige reparationer, især
af mølle A. Problemer med styringsdatamaten har plaget både A og B.

Mølle

A kom i

fl

\

.

Byggetilladelse fra Århus kommune blev givet den
1. august for 83 og den 12. september tor B,4.
Byggestart fandt sted den 20. august med jord-og betonarbejdet for kedelbygningen, blok 3. Følgende byg-

æ

fuldautomatisk, ubemandet drift

i

august, men under et planlagt 1000 timers eftersyn i
november opdagedes revner i svejsninger, som igen
vil kræve flere måneders stilstand. Møllen nåede 845
timer på nettet med en produktion på knap 150 MWh.
Mølle B blev først ved årets udgang klar til automatisk
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Kulterminal, Århus Østhavn
Det er besluttet at søge anlagt en kulterminal ved den
nye Østhavn i Århus. Terminalen ventes taget i brug i

midten af 1983.
ELSAM, som er bygherre, har overladt projektering og
projektledelse til SH. Planlægningsarbejdet er afsluttet, og tilbud på kultransportanlæg er modtaget og behandlet.

Ny driftscentral
En stor del a{ den nye driftsbygning blev taget i brug i
1979, men først den 5. februar 1980 blev det nye kon-

trolrum, bygningens hovedfunktion, taget i brug, idet
alle kontrolrumsfunktionerne blev overlørt fra det
gamle kontrolrum. Omkoblingen varede kun 24 minutter, og efter yderligere 3 timer var overflytningen af alt
det tekniske udstyr, der skulle genanvendes, afsluttet.

En medvirkende årsag til, at overflytningen skete så
smertefrit, var, at nyt fjernkontroludstyr og ny driftstelefoncentral blev taget i brug samtidigt. Begge disse
anlæg var på forhånd installeret og afprøvet, således
at langt den største del af den information, som skulle
anvendes i driftskontrolrummet, allerede var til stede
og kontrolleret.

I 1979 blev også EDB-anlægget overført til den nye
bygning. I 1980 blev endnu et RC 8000 anlæg taget i
brug til erstatning for det aldrende RC 4000 anlæg. Et
tredie RC 8000 anlæg tages i drift i begyndelsen af
1981. Disse nyanskaffelser afspejler det stigende behov for databehandling, såvel på de tekniske som på
det administrative område.

I
I
I

Ledninger og stationer
400 kV strækningen Malling-Trige blev faerdig den
1. april, og T-ledningen Hatting-Trige/Mårslet kunne
derefter idriftsættes ved 150 kV, med afgreningspunkt
i Malling, som den første T-ledning i ELSAMS 150 kV
system uden relæsammenkobling.
Efter færdiggørelse af 400/150 kV strækningen Høgsholt-Hatting, med kun 400 kV systemet monteret, kunne ledningen Skærbæk-Hatting sættes i drift ved 150
kV den

.1.

oktober.

Der er i efteråret indledt forhandlinger med lodsejerne

på en delstrækning at 400 kV ledningen Tjele-ldumlund.

Nedgravningen a{ kablerne, Sverige-Bornholm, forløb
planmæssigt. ELKRAFTs leverancer til Bornholm blev
officielt indledt den 2. september, men allerede i industriferien havde Bornholm mulighed for meget billige
leverancer, så vi holdt en pause i nedgravningsarbejdet i disse 3 uger og udnyttede den til kontrol af nedgravningen i bomtrawlerområdet i Skagerrak. Der blev
konstateret sandvandringer i området, således at kablerne enkelte steder igen lå ovenpå bunden. Der blev
kontrolleret i alt 35 km kabel, og alle steder, hvor kablet var mindre end 0,5 m nede, blev det gravet ned til
1 meters dybde.

\
i

t

I
I

400 kV ledning
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Plonlægning
Udvidelsesplan 1980
ELSAMS bestyrelse har den 27. august godkendt Ior-

ELSAMS bestyrelse behandlede Udvidelsesplan 1980
den 30. april. Hermed tiltrådte man:

-

-

til havnefaciliteter ved NE. Den 17. december
godkendte bestyrelsen en indstilling om udvidelse af
lagerkapaciteten for kul på SV, EV og VK. Udvidelsen
er på mere end 50% af lagerkapaciteten i 1980.
slag

at ELSAM om nødvendigt kan påtage sig det økonomiske ansvar tor 2-3 iorsøgsanlæg for kraftvarmeproduktion istørrelsen 2-10 MWs1. Det forudsættes,
at projekterne bedømmes som rimelig økonomisk
forsvarlige.

Elbelastningen
Efter oliekrisen i 1973174 stabiliseredes elforbrugets
udvikling i årene 197579 med en årlig stigning på

at både NE/NK og VK indleder arbejdet med projek-

Elier et nyt spring i oliepriserne midt i 1979 stod
Danmark atter sammen med de fleste andre lande i
en økonomisk stagnation med vigende produktion og
stigende ledighed. Dermed er forudsætningerne for de
hidtidige elprognoser bortfaldet, og elforbruget har da
også holdt sig nogenlunde uændret Ira 1979 til 1980.
7-80/o .

tering og myndighedsbehandling m.v. af nye produktionsanlæg i 300 MW-klassen.

-

at NE foretager projektering og ombygning af
B1 til kulfyring.

-

at nye kraftværksplaceringer søges indpasset i den
landsdækkende havneplanlægning.

En positiv økonomisk vækst ventes først i 1982. Dette
fremgår af fremskrivninger, offentliggjort af finansministeriet og i Det økonomiske Råd. For 198l ventes

-

at udvidelsesmulighederne ved de bestående

et fald i bruttonationalproduktet og et endnu stØrre fald
i privatforbruget. For årene 1982-84 ventes bruttonationalproduktet at vokse med 31/z % om året og privat-

NE

kul-

lagre undersØges, og at der ved planlægningen af
nye produktionsenheder forudsættes reserveret
arealer til et kullager svarende til 1B måneders nor-

forbruget med godt 1% årligt. En fremskrivning af elforbruget på dette grundlag giver for ELSAM-området

malt forbrug.

lnstalleret effekt og belastning
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Studstrupværket (1984-85) ventes det, at den del af
opvarmningsbehovet, som kraftvarmeværkerne dækker, stiger f ra ca. 15% til ca. 25o/o vest for Storebælt.

Kraft/varmens andel af det totale
varme{orbrug vest for Store Bælt.

Kraftværkernes olieforbrug ventes at falde fra ca.
at det samlede brændselsforbrug i 1980 til ca.

220/o
o/o u

10% i 1986.
a attt'

.
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Man kan ikke helt undgå forbrug af olie på de kulfyrede værker i forbindelse med start og ved havarier på
kulmøller. Når det samlede olieforbrug ikke ventes at
komme under 10%, skyldes det, at der stadig vilvære
3 store rent oliefyrede blokke i systemet. Varmeforsyningen til Aalborg by beror i væsentlig grad på den ene
af disse blokke. Det er næppe teknisk muligt at bygge
nogen af de 3 oliefyrede kedler om til kulfyring. De hidlidige undersøgelser af mulighederne for at nedbringe
olieforbruget yderligere har ikke vist udveje med rimelig lønsomhed. Forholdene på brændselsmarkedet har
dog aktualiseret fornyede undersøgelser.

:i"

Varmeplanlægning
Forberedelsen af naturgassens indførelse har nødven-

diggjort en forceret varmeplanlægning i de kommuner, som skal forsynes med tysk naturgas allerede i
1982. Energiministeriet pålagde i november 1979
samtlige kommuner i Ribe, Vejle og Sønderjyllands
amter at tilvejebringe varmeplanlægningens kortlægningsgrundlag. Arbejdet blev iværksat under koordinering af en samordningsgruppe og med aktiv indsats fra
forsyningsselskaber for gas, el og fjernvarme. Elforsyningsselskaberne kunne trække på ressourcer hos EL-

res, at en makroØkonomisk model tilsvarende giver

SAM. Det viste sig, at et energiatlas i overensstem-

40/0. Del forudsættes i begge tilfælde, at der ikke sker

melse med energistyrelsens anvisning kun kunne op-

yderligere tilslutning af elvarme.

stilles på kort tid ved, at ELSAMs oprindelige EDB-

Prognosticeringens meloder og forudsætninger drøftes indgående med myndighederne i kontaktudvalget
vedr. elprognoser. Prognoserne bygger i det væsentlige på samme økonomiske forudsætninger. Den lave

prognose

i

EP81 forudsætter forbrugernes adfærd

ændret i et omfang, som ikke hidtil har kunnet konstateres. Det bliver derfor atgørende, om en sådan adfaerdsændring finder sted i tilstrækkeligt omfang, og

om den kan fastholdes mere varigt end i perioden
1974-79.

Forventningen om en lavere belastningsstigning indebærer, at der ikke bliver indstillet ny produktionskapacitet til endelig vedtagelse i den udvidelsesplan, som
ELSAMS bestyrelse skal behandle i løbet af foråret
1981.

varmeatlas blev ombygget og i væsentlig grad baseret
på data fra Bolig- og Bygningsregistret (BBR). Dette
skete, således at der hos ELSAM blev opstillet energiatlas for i alt 40 kommuner i løbet af 1980.
Efter kortlægningen bliver næste fase i kommunernes
planlægning udarbejdelse af delplaner, som skal udgØre plangrundlaget for presserende varmeforsyningsprojekter. Beregningerne til delplanerne er ret
omfattende og monotone og således egnede for databehandling. På opfordring fra samordningsgruppen
har ELSAM igangsat udviklingen af systemer til dette
formå1.

Samarbejdet med kommuner, amtskommuner og an-

dre forsyningsselskaber, herunder Naturgas Syd, har
været frugtbart og åbner mulighed for et tilsvarende
nært samarbejde om andre planlægningsopgaver.

-

I
#
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I
Kraftværksudbyg

nge r
Med ombygningen af SV 82 og NE B1 samt nye kuln

i

fyrede enheder i Herning (1982), Randers (1982) og på
i -..
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Øvtige opgovel
Pladsundersøgelse for kulterminal

Transmissionsledninger for fjernvarme

Undersøgelsen af mulighederne for placering af nye
konventionelle kraftværker med tilhørende kulterminal
er fortsat i 1980. Hovedvægten lægges dog nu på
havnemuligheden, idet behovet for en stor kulterminal
formentligt bliver aktuelt før behovet for en ny kraft-

Der er blevet udført beregningsmæssige undersøgelser af trykstødsforhold i det udstrakte ledningssystem,

værksbyggeplads.

arbejde, som er igang sammen med ELKRAFT og
Danske Fjernvarmeværkers Forening. Dette udred-

Der undersøges fire placeringsmuligheder: Frederikshavn, Glatved på Djursland, Risinge på Fyn, og Thybo-

ningsarbejde tager sigte på at udarbejde et sæt vejled-

røn. Førslnævnte sted har kommunen for egen reg-

varme.

som skal forsyne fjernvarmenettene i Århus med udtagsvarme f ra Studstrupværkets 83 og 84. Resultaterne af undersøgelserne indgår tillige i det udrednings-

ninger for store transmissionsledninger for fjern.

ning ladet udarbejde et forslag til kulhavn.
Der er

i årets løb ved Glatved udført recipientunder-

søgelser for et fossilt kraftværk, og kalkgrundens overside er fastlagt ved seismiske undersøgelser langs
kysten. Sidstnævnte målinger har vist, at kalklaget
ikke behøver at give vanskeligheder.
ELSAM har ved offentlige møder på egnen orienteret

om havne- og kraftværksplanerne ved Glatved.

Restl evetidsu nde rsØgelse r
Som et vigtigt led i bestræbelserne på at udnytte de
kulfyrede enheder så meget og så længe som muligt
foretages der undersøgelser af levetidsforholdene for
materialerne i komponenter, som er udsat for højt tryk
og temperatur. En omJattende undersøgelse på kedel,
turbine og dampledninger i VKs sektion 4 er blevet udIør1. Der er blevet udarbejdet en rapport herom, som
også indeholder generelle anvisninger på udførelse af
restlevetidsunde rsøgelse r.

Fluid-bed kedelanlæg
Udviklingen inden for dette område følges fortsat op.
Der er efterhånden en del driftserfaringer fra små og

mellemstore anlæg, hvorved fordelene og problemområderne ved denne teknologi nu bedre kan identificeres.
På Ringe-anlægget har man i det forløbne år næsten
udelukkende fyret med træflis. De planlagte forsØg
med forskellige kvaliteter kul er derfor først påbegyndt
i december 1980.
Muligheden for at etablere et forsøgsanlæg ved at om-

bygge en ristefyret kedel på et al værkerne undersøges i øjeblikket.

26

Flyveaske
På grund af den generelle stagnation indenfor bygge-

riet har afsætningen af flyveaske i 1980 ikke været så
stor som forventet. Til gengæld har forbrugsmØnstret
inden for cement- og betonproduktionen ændret sig afgørende, således at den hjemlige anvendelse af flyveaske i cementproduktionen vil blive langt større end
tidligere antaget, mens anvendelsen i betonindustrien
forventes at stagnere. Hertil kommer, at der har vist
sig realistiske muligheder for eksport af store mængder flyveaske til den norske og den svenske cementindustri.

Som led i nyttiggørelsen af flyveaske er der benyttet
flyveaskebeton til de bærende konstruktioner i Herningværket. Herved opnås en række fordele, bl.a. en
lavere temperaturudvikling, som har betydning ved
støbning af store konstruktioner.
De kommende bestræbelser i forbindelse med nyttiggørelse af flyveasken vil være koncentreret om at tilvejebringe den fornødne koordinering af afsætningen
med henblik på sikring af leverancerne af kvalitetsaske til de forskellige anvendelsesformå|. Desuden
fortsættes vurderingerne af mulighederne for yderligere anvendelser indein for vejbygningsområdet. Der er
således anvendt flyveaske i bærelaget på en del af
den fynske motorvej.
Der er også arbejdet videre med deponeringsproblematikken, og i den forbindelse følges det svenske projekt,691-g4LSA-M I LJo*.
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Driftsregnskob
For tiden 1. januar til 31. december 1980

(beløbene er angivet

i 1000

kr.)

Note

1

979

lndtægter:
Køb og salg af el:
Af regning med interessenterne
-: netto impo(

2.533

-2.427

lndbetalinger f ra interessenterne
Andre indtægter .

.

106

70

259.045

182.594

5.584

7.005
189.669

264.735

-i Udgifter:
Brændselsafdelingen:
Køb incl. omkostninger
-- overført til interessenterne

.

1.736.062

1

-1.736.062

I

0

0

Udgifter til planlægning, projektering,
drift, vedligeholdelse af anlæg m.v. .

98.410

55.1 91

J

tr

Renter

68.399

40.364

6

Henlæggelser og afskrivninger

83.917

70.484

.

250.726

= Årsresultat

30

.186.605
. Idb.buS

I4.009

166.039

23.630
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Stotus
pr. 31. december 1980 (fortsafl

Interessentskabskapitalen fremkommer således:
Saldo pr. 1 . januar 1980, jvf . note '14
Overtør| f ra driftsregnskab
lnteressentskabskapital pr. 31 . december 1980

46.457

14.009
60.466

Lån i fremmed valuta udgør følgende beløb, der i status er omregnet til danske kroner ifølge kursen ved
årets udgang.

kurs
kurs
Sf rc.33.500.000 kurs
Skr. 10.668.000 kurs
EUA 20.000.000
US$ 81.570.000

Ffrc.39.583.000kurs

9,25955
601,85
341.45
137 ,57

132,80

Der foreligger diverse kontraktlige forpligtelser i forbindelse med selskabets virke, herunder om brændselsleverancer oE om køb at to bulk-carriers.

Skærbæk, den 16. marts 1981
E.L. Jakobsen

Foranstående driftsregnskab og status, som vi har revideret, er i overensstemmelse med interessentskabets regnskabsførelse.

Kolding, den 16. marts 1981
ÆS Revisionskontoret i Kolding
A. Kjersgård Nielsen
statsaut. revisor
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Noter
3. Brændselsafdelingen
;

,
,

1.657.344
28.507

lndkøb af brændsel i 1980

Transitudgifter
Losseudgifter og driftsudgifter for brændselslagre m.v.
Anrlot

33.781

16.430

1.736.062

= udgifter i alt
Er fordelt på:

Brændselsforbrug

1.602.437

.

4.766

Videresalg
Øget lagerværdii 1980

128.859

lr3do62

Desuden er mindre af regningsordninger vedrørende merudgi{ter ved kulfyring og havneudgifter omfattet af den
regn ing overfor interessenterne.
Der henvises iøvrigt til omtale af brændsel side 15.

totale brændselsaf

4. Planlægning, projektering, drift, vedligeholdelse af anlæg m.v.
Kraftværksafdel n gen
Undersøgelser vedr. A-kraft
Undersøgelser vedr. vindkraft
Projekter for interessenterne
Andre projektarbejder
Øvrige udgifter
Betalinger fra interessenter m.fl.
for projektarbejder og undersøgelser
i

:

31.659

.

BO2

14.634

.

5.tto
6.661

.

Netafdelingen:
Luftlinier, kabler og stationer
Drifts- og planlægningsudgifter

Andet

.

lkke afdelingsbestemte udgifter til
in ist ration og information, bygn ingsudg ifter m.V.

adm

Andre udgifter

-

14.634

42.238

21.707
6.322
2.898

30.927

20.096
5.'149
:

98.410
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8. Henlæggelser og afskrivninger
Saldo

Saldo

1. jan. 1980

3.1.

dec. 1980

61.201

3,650

22.716

83.917

9. lgangværende arbejder
Saldo
1

.

jan. 1980
46.234

2.397
34.546

B.B2O

718

1.937

10. Kurstab og låneomkostninger
Fra den tidligere kursreguleringsfond er pr. 1. januar 1980 overført 38,4 mio. kr., der under forudsætning af
uændrede valutakurser kan gøres til genstand for fremtidige afskrivninger.
Statusposten kan opdeles i låneomkostninger og realiserede kursændringer på 16,5 mio. kr., der afskrives over
S-årsperioderihenholdtilgældenderegler,ogiikkerealiseredekursændringerpålangfristedelånpå64,6 mio.kr.
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Noter
13. Kortfristede lån
Lånebeløbet på i alt kr. B'1.566.000 er optaget med d.kr. 29.000.000,- og i Ffrc. 39.583.000,- der er omregnet iføl-

ge årets ultimo-kurs på 132,80.

1

4. lnteressentskabskapital

Som nævnt under Generelt er en del af den tidligere kursreguleringsfond overført til status (vf . note 10). Resten
af kursreguleringskontoen er indgået i egenkapitalen, hvor ændringerne kan summeres således:
Egenkapital pr. 31 . december 1979
overtørl til kurstab
= lnteressentskabskapital pr. 1 . jan. 1980

8.078
38.379
46.457

Hæftelsesforhold og fordeling af egenkapital
I henhold til overenskomstens punkt. 13.3 hæfter interessenterne for ELSAM's forpligtelser udadtil solidarisk,
men indbyrdes iforhold til elsalget til eget område de sidste 10 år.
Den enkelte interessents andel i ELSAM's egenkapital beregnes ligeledes iforhold tilde sidste 10 års elsalg til
eget område.
I
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Sommendrgg fro EISAMS gg.
interessenlernes orsregnsl«ober
Driftsregnskab 1980
mio. kr.

Indtægter:
Salg af el
Salg af fjernvarme

Andre indtægter

2.767
201
q

.

2.977

+ Udgifter:
.
Finansieringsomkostninger....
Brændselsforbrug og energikøb.
Drift og vedligeholdelse af anlæg.
Andreudgifter....
Henlæggelser og afskrrvninger .

7Bs
100
1.597

438
152

3.072

:otr

Årsresultat

Status pr. 31 , december 1980
mro. kr.

Aktiver:
ldriftværende anlæ9, anskaffelsespriser.
Anlæg underbygning . . .
Kurstab og Iåneomkostninger

6.169
626

.

121

Brændselslagre . . .
Andre Iagre.
Tilgodehavender og likvide beholdninger m.v.

873
44
757

.

8.590

+

Passiver:

Langfristede lån m.v.
Kortfristet gæld og kreditorer
Henlæggelser og afskrivninger
Egenkapital

40

1.068
424
6.001

7.493
1.097

