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Bes§relsen
For l/S FYNSVÆRKET
Direktør Paul Grønborg Christensen, Odense,
(formand for ELSAM)^
Fhv, Dorgrnesrer Sv. A. Anctersen, Svendborg.
(til 2. april 19BG)
Direktør Viggo Schultz, Svendborg,
(fra 2. april 1986),

For l/S MIDTKRAFT
Viceinspektør Karl Pedersen, Silkeborg,
(næstformand for ELSAM)
Plejehjemsportør Knud Precht
(tit 22. april 1986)
§ocialpædagog Eva Tørnæs, Århus,
(fra 22. april 1986)

For l/S Nordiyllands
Elektricitetsf orsyning, N EFO
lnspektør Ole Niemann Olesen, Frederikshavn,
(til l.april 19BG)
Borgmester Bent Møller Jensen, Gandrup,
(fra .1 

, aprll 1986)
Fhv. politiass. Kaj A. Petersen, Brovst
(til 1. april 1986)
KØD'nand Johan Jensen. tljør'ing.
(fra 1, aprii 1986)

For l/S Nordkraft
Viceborgmester Arne Bisgaard, Arden,
(til 31 , mads 1986)
AutoforhandlerTage Jespersen, Hadsund,
(fra 30. maj I986)
Ove.ass stent Nie's A, Helenius, Aa bo'g

For l/S Skærbækværket
Gårdejer Ejner B. Schmidt, Vamdrup,
ViceborgmesterAlex Jentsch, Kolding,

For A/S Sønderjyllands
Højspændingsværk
Teolværksejer Rernhard Tychsen, Broager
Direktør H, Kronborg Nielsen, Rødekro

For l/S Vestkraft
Gårdejer Jacob Stensig, Skjern
Borgmester Chr. Nielsen, Varde

Forretningsudvalg
Dlrektør Paul Grønborg Christensen,
formand
Vicernspektør Karl Pedersen, næstform.
Gårdejer Jacob Stensig

Direktørudvalg
Jens Otto Top, Fynsværket
B. H. Nielsen, Midtkraft
B, Kurt Jensen, NEFO, (formand i 1986)
P, E, Nieisen, Nordkraft
Bent Beyer, Skærbækværket
Knud Fischer, Sønderlyllands
Højspændingsværk
Jens Poulsen, Vestkraft (til 31 . mal 1986)
Torben Riber, Vestkraft (fra 1 . luni 1986)

Direktion
Georg Styrbro (adminlstrerende)
J. U. Henrlksen (drift, planlaegning, net)
Poul Sachmann (breendsel)

Styrelse for
Projektdivisionen
Knud Fischer (formand I 1986)
Jens O. Top
B. Kuir Jensen
Georg Styrbro
Gunnar Lund-Jensen

Revision
Schøbel & Marholt, Kolding.
Statsautcriserede revrsorer.
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Elsamarbeidet mellem
sW selvstændige værker
ELSAM - Det jysk-fynske elsamarbejde - har stden 1 . april 1956 dannet rammerne for det

daglige samarbejde mellem de syv iysk-fynske kraftværksselskaber.

LLSAM t S nar fo,gende 'nle"essenrer.
tiS Fynsværket, Oclense, tiS Midtkraft, Århus, lrS Nordiyllands Elektildtetsforsyning, Uod-
skov,t, l/S Nordkraft, Aalborg, l./S Skærbækværket, Fredericra., AntS Sonderjyllands Ho1-

spændingsværk, Aabenraa, og liS Vestkraft, Esbierg

ELSAM ledes af en bestyrelse, som består af formand og næstformand fra de syv interessert-

ter - i alt 14 medlemmer. lnteressenternes og FLSAMs drrektører deltager som bisiddere i

bestyrelsens møder.

De syv jysk-fynske kraftværksselskaber ejes regionsvis af de lokale elforsyningsselskaber.

der enten er kommunale eller direkte forbrugerejede. Kraftværkernes kampetente forsamlin-

ger (repræsentantskaber eller lignende) er samntensat af folkevalgte repræsentanter for

forsyningsselskaberne. Det er de syu kraftværkers kompetente forsamlinger, Sam er overste

besl utte nde fo rsam I i n ge r i v æsent lig e ELSAM - s po rg s m å1,

Det snævre samarbejde metlem de syv kraftværksselskaber tilrettelægges og besluttes
gennem en række permanente uclvalg. Direktørudvalget (DU) står i sprdsen for dette arbeide'

som udføres iTeknikerudvalget (fLJ) med underudvalgene for produktron og drift (PDU)'

netplanlægning (NU), kraftvarme (KVU) m.fl., samtOkonomiudvalget (ØU)ogAfregningsud-

valget (AU). ELSAM er sekretariat for dette omfattende udvatgsarbeide.

I tæt samarbeide med disse udvalg
varetages en række praktiske opgaver
Af ELSAM

tr Koordinering af den daglige drift på værkerne, således at det
samlede produktionsapparat udnyttes teknisk og Økonomlsk
bedst muligt.

I Anlaeg, drift og overvågning af det overordnede højspæn-
dingsnet, og i den forbindelse også udveksling af elektricitet
med vore nabolande: Sverige, Norge og Vesttyskland.

il Koordinering og planlægning af udbygningen af produktions-
kapaciteten.

D Frnansiering af alle anlægsarbejder hos kraftværksselskaber-
ne. Henlseggelser og afskrivninger foretages i fællesskab i

forhold til interessenternes stØrrelser,

I lndkøb af brændseltil kraftværkerne.

31. driftsår - f . ianuar - 31. december 1986
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§L§åri{
Dannebrog og ELSAMs rederiflag hang side om side, da det danske fodbotdtandshold varmede op tilVM-turnerrngen på Estado Metro-
potitan i Barranquilla, Cotombia. Da turneringen kom i gang, sad clanskerne ved tv-skærmene til langt hen på natten, hvilket kunne

aflæses på elforbruget.

Akkumulerede driftstimer
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1OOO MW nærmersig
pensionsalderen
ELSAM har ikke ønsket at råbe "ulven

kommer" i utide. Men situationen
bliver stadig mere anspændt, og
omkring 1990 vil der være betydelig
risiko for, at der opstår situationer,
hvor det bliver nødvendigt at ratione-
re, dvs., at afbryde strømmen til be-
stemte områder i koftere eller læn-
gere perioder. Effektproblemer i øje-
blikket skyldes først og fremmest
havarier. Og dem bliver der ikke færre
af i takt med, at anlæggene bliver
ældre og ældre. Produktionsanlæg
på tilsammen '1000 MW nærmer sig
hastigt pensionsalderen. De er tek-
nisk forældede og nedslidte. De ud-
nytter brændslet dårligere end nye,
moderne anlæ9. De er belastende
for miljøet, dels fordide bruger mere

brændsel, dels fordi de ikke er bygget
i overensstemmelse med nutidens
viden om fyringsteknik og miljøkrav.
Så meget taler for, at gamle anlæg
kun i meget begrænset omfang sø-
ges renoveret, men i stedet fjernes
helt. Der lægges derfor op til en me-
get nøje gennemgang af produk-
tionsanlæggene på de enkelte kraft-
værker, med henblik på ai få ned-
slidte anlæg udskiftet.
Små, lokale kraftvarmeværker, som

anvender såkaldte "indenlandske
brændsler" i overensstemmelse med
den politiske aftale om eludbygnin-
gen, bliver et nyt islæt i den danske
elforsyning.

En stor del af kraftværksblokkene er over
deres bedste alder - og driftstiden øges
med ca. 5000-6000 timer om året.
Til sammenligning kan nævnes, at en
personvog n efte r 2 00. 000 ki lomete rs
kørsel har været i gang i ca. 4000 timer.
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f i= 167.000 TON SVOVLD|OX|D.
De danske kraftværker ud-

sendte i 1986 167.000 ton svovl-
dioxid svarende til ca. 83.000 ton
svovl. Heraf kom 103.000 ton fra
d e jys k-fyn s ke kraftvæ rker.
Når tallene korrigeres for elim-
port/eksport blev udslippet i alt
1 7 1.000 ton svovldioxid.
Udslippet er opgjort på grundlag
af brændslets svovlindhold, den
brugte mængde brændsel og
indbinding af svovl iflyveasken. I
løbet af 1986 blev der installeret
måleudstyr i alle kraftværkernes
skorstene, så i fremtiden skulle
det være muligt at måle de ud-
sendte mængder svovl på grund- .

==+EåEH#liE.

Miliø - det nære
og det globale
Der har i mange årværet gjort en stor
indsats for at mindske miljøbelastnin-
gerne omkring kraftværkerne. Miljø-
og sundhedsmyndighederne har
formuleret stadig strengere krav ved-
rørende støj, støv og andre gener,
således det i dag er helbredsmæssigt
fuldt forsvarligt at være nabo til et
kraftværk.
En del af problemerne blev løst ved at
bygge høje skorstene, som sikrede,
at røggassernes indhold af svovl,
nitrater og tungmetaller blev ført
hundrede af kilometer væk, inden de
i stærkt forlyndet form nåede tilbage
tiljorden. De nære miljøproblemer
blev altså løst, til dels på bekostning
af det globale miljø. Med lov om be-
grænsning af svovldioxidforurening
fra kraftværkerne fra 1984, skal der
nu også gøres noget ved den globale
forurening.
ELSAM har Ira staden ønsket at op-

f øre røggas-rensningsanlæ9, som
udskiller et restprodukt, der kan gø-
res nyttigt. Deponering skal så vidt
muligt undgås. Alligevel måtte man
på grund af lokale miljøforhold ac-
ceptere, at de to første afsvovlings-
anlæg, som bygges ved Studstrup-
værket, bliver af en type, som udskil-
ler et restprodukt, der ikke kan nyttig-
gøres i dag. ELSAMS teknikere arbej-
der dog ihærdigt på at finde frem til
egnede anvendelsesmuligheder.
lfølge loven om afsvovling af røggas-
ser, skal kraftværkerne halvere ud-
sendelsen af svovldioxid inden 1995,
iforhold til 198O-situationen, og kraft-
værkerne må selv finde ud af, hvor-
dan den ønskede begrænsning kan
opnås bedst og billigst: Om det skal
ske ved at bygge afsvovlingsanlæ9,
ved at bruge særligt svovlfattigt
brændsel eller eventuelt en kombina-
tion.

Fleksible anlæg
Alle betydende produ ktionsanlæg
på de jysk-fynske kraftværker kan -
bortset fra en enkelt undtagelse - nu
fyre med både olie og kul - og et en-
kelt også med naturgas. Kedlerne er
desuden beregnet til at anvende
brændsler af forskellig kvalitet. Denne
fleksibilitet giver handlefrihed - og
dermed også lavere priser, når der
skal købes brændsel. ELSAM lægger
vægt på, at denne fleksibilitet beva-

res - også når miljøkrav skal opfyldes.
Nye, store kraftværksanlæg skal
derfor også bygges til at kunne an-
vende forskellige brændselstyper,
og miljøproblemer skal altså primært
løses ad tekniskvej, dels ved at redu-
cere udviklingen af skadelige røggas-
ser i kedelrummet, dels ved at rense
røgen for bl.a. SO2 (svovldioxid) og
NO, (kvælstofoxider).

o
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Gennemsnitlig
forbrugerpris
Jylland-Fyn
pr. 1. januar 1987*

Øre/KWh 82.8

Moms 14.9

Elafgift 32.5

Distribution 13.0

Stor udskiftning i
bestyrelsen
Halvdelen af ELSAMS bestyrelse blev
udskiftet i 1986. De syv nye medlem-
mer er:

Direktør Viggo Schultz, Svendborg,
næstformand - Fynsværket.

Socialpædagog Eva Tørnæs; Århus,
næstformand - Midtkraft .

Borgmester Bent Møller Jensen,
Gandrup,
formand - NEFO.

Købmand Johan Jensen, N1ørring,
næstformand - NEFO.

Autoforhandler Tage Jespersen,
Hadsund,
formand - Nordkraft.

Viceborgmester Alex Jentsch,
Kolding,
næstformand - Skærbækværket.

Borgmester Christian Nielsen, Varde,
næstformand - Vestkraft .

Bestyrelsen holdt iårets løb nimøder.

På det konstituerende møde blev
Paul Grønborg Christensen, Karl
Pedersen og Jacob Stensig genvalgt
som henholdsvis formand, næstfor-
mand og tredje medlem af forret-
ningsudvalget.

Dødsfald i 1986

Fhv. d rektør Thorvald Jensen, med em

af ELSAMs bestyrelse f ra 1 970- I 982

- heraf formand for bestyrelsen

de s dste fem år - døde den 2. mar1s,

Thorvald Jensen blev 76 år.

Gårdejer Arne B sgaard, formand for
/S Nordkraft og med em af ELSAMS

bestyre se s den I97'l , døde den

3l . mar1s. 65 år.

Fhv. borgmester Svend Åge Andersen,

Svendborg med em af ELSAMS

bestyre se r per oden 1 962-1 986,
dooe oe - 1 . aJgJST. 73 a'.

Fhv. direktør J. Chr. C ausen, direktør
for Skærbækværket fra 1978-1985,

døde den 21. september. 68 år.

Efp

. Varierer afhængigt af lokale
og geografiske forhold.

ffi CITAT: "...ti|gavnfor interes-
senternes elforbrugere at

opnå, at den jysk-fynske udbyg-
ning ogSTin af kraftværker og
pri m æ re I ed n i n g s net, betragtet
som helhed, sker på den bedst
mulige måde - teknisk og økono-
misk med hensyntagen til sam-
fundskrav, herunder størst mulig
nyttevirkning ved kombineret el-
og varmeproduktion".

!#
Uddrag af ELSAMI vedtægter. Æ

B
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Fælles driftsregnskab
Egenfinansierede anlæg er hoved-
sageligt netanlæg og fjernvarme-
anlæ9, mens elproduktionsanlæg
og brændselsanlæg dækkes af
fællesskabets finansieringsord-
ning.
lndenfor rammerne af bekendtgø-
relsen trlstræbes en høj selWinan-
siering samt en udjævning af om-
kostningerne over årene med hen-
blik på en jævn prispåvirkning.

Finansiering
I henhold til "Kalkulationsregler for
elforsyningsvirksomheder" indreg-
nes kurstab og kursgevinster i det
år, de konstateres, dvs, når lånene
skal betales tilbage.

Varmeafregning
Fordelingen a{ omkostningerne
mellem el og Varme er foretaget på
grundlag af de aftaler, hved enkelt
kraftvaerksselskab har med fjern-
varmeforsyningerne,

Resultatopgørelse
lfølge kalkulationsreglerne kan
debitorændringer indregnes i

egenkapitalen. Det tilstræbes at
fastsætte el- og varmepriserne, så
regnskabet hverken udvrser over-
skud eller underskud. Konstate-
rede over-/underdækninger, ud-
over debitorændringer, indgår i

prisfastsættelserne for det føl-
gende år.

Værdiansættelse
Brændselsbeholdningerne er opta-
get til cif-pris efter LIFO-princippet
(Last ln -First Out), idet der anven-
des årlige gennemsnitspriser.

lndtægter
6,6

20,1
26,7

1 985

7,0
20,2
zt,z

12,8
5,0
1,4
5,'1

0,4
917

2,O

18,7
4,O

0,3
3,8
2,0

29,4

- 2,1

0,3 +O,7
=CQ CO

0.0 !,0

Elprisen var i gennemsnit 26,7 Øre/kWh i 1986, hvilket sammenlignet med 1985
er et fald på 0,5 øre/kWh.

De samlede udgifter ved levering af en kWh i 19BO beløb sig tt 24,7 øre, hvilket
var et fald på 4,7 øre/kWh i forhold til 1 985. Udgifterne fordeler sig med 52o/o på
brændsel, 20%It drift, vedligeholdelse og administration,2ok til renter og finan-
sieringsomkostninger og 260/o, der afskrives og henlægges til fornyelse og ud-
bygning af produktions- og fordelingsanlæg.

Oversigt over gennemsnitlige priser på kraftværksniveau for ELSAM-området.

for elproduktion i øre/kWh for 1986

Effektsalg
Energisalg

Udgifter
Brændsel og udveksling . . . .

Drift , vedligeholdelse og administration
Afskrivninger og henlæggelser, egenfin. anlæg . 

'.

Afskrivninger og henlæggelser, fællesfin. anlæg
Finansieringsomkostninger :

Nettoresultat

Debitorstigning, overførttil egenkapital . . . . . . .,
OvertørL fra akkumuleret overdækning . .

Resultat

'1

Energipris
øre/tMlh

2
Effektpris
kr./kW

3
lalt(1 +2)i
øre/kWh

01 .01 .-30.06.'tgB1
01 .07.-31.12.1981
01.01.-31 .12.1982
01 .01 .-30.06.1 983
01 .07.-31 .12.'1983
0'1.01.-31 .12.1984
01,01.-31 .12.1985
01 .01 .-01 -1 0.'t986
01 .10.-01 .01 .1987
Pr,1.jan.19B7

224
27,A
27,7
27,4
2A'
18,1
24,2
21,2
17,3
tc,J

273
zt,7
310
.JC I

350
341
346
ooJ
337
364

c7a
32,5
34,1
34,7
31,4
25,0
)72
28,1
23,9
22,4

10
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Udveksling i1986
GWh
lmport

Norge
Eksport

Værkernes
egen elproduktion
Fynsværket
Midtkraft
NEFO
Nordkraft
Skærbækværket
Sønderjyll. Højsp.
Vestkraft

Fynsvær(et
Midtkraft
NEFO
Nordkraft
Skærbækværket
Sønderjyll. Højsp.
Vestkraft

12

2462GWh
5305 GWh

5BO GWh
B5O GWh
750 GWh

2954 GWh
2060 GWh

10.037 TJ
8.351 TJ

OTJ
4.214TJ

125rJ
6bt tJ

7,216rJ

Proiekter på vei
ELSAMS bestyrelse har besluttet, at
der skal bygges nye kraftvarme-
blokke på Fynsværket og Vestkraft.
Der bliver tale om kul/oliefyrede ud-
tagsenheder på ca. 380 MW el - incl.
overbelastningsevne. Blokkene kan
levere op til 500 MJ/s fjernvarme -
herved reduceres elproduKionen til
ca.275 MW. Blokkene ventes i drift i

henholdsvis 1991 og '1992. Blokkene
udstyres med afsvovlingsanlæg.

Vendsysselværkets blok 2 ven-
tes atter i drift medio 1987 efter
atvære blevet ombyggettil kulfy-
ring.
I efteråret 1987 ventes Esbjerg-
møllen - et2 MWforsøgsanlæg -

idrift.
Syv vindmølleparker med en
samlet effeK på 23 MW er plan-
lagt opført i 1987. Senere bygges
yderligere et antal parker på til-
sammen 32 MW.
En række lokale kraftvarmevær-
ker baseret på indenlandsk
brændsel erved at blive forberedt
opført. rundt om i Jylland-Fyn.

Mindste eludveksling med
nabolande i mange år
Maskin- og netsituationen var mange
gange anspændt iJylland-Fyn i

1986. Problemerne kunne dog stort
set holdes " inden døre" . F orbrugerne
mærkede kun få og korle afbrydelser.
Mens stigningen i elforbruget iførste
halvår fortsat var præget af de senere
års konjunktur{remgang, skete der
en afmatning iandet halvår. Stignin-
gen i første halvår blev opgjorl til 5,8
pct. - i andet halvår til 3,4 pct. For
året som helhed lå stigningen på 4,6
pct. Årets største belastning blev
målt i januar til 3087 MW.
Eludvekslingen med nabolandene
var den mindste i mange år. Hverken
Norge eller Sverige var sædigt inter-
esserede i at eksporlere, og på et
tidspunkt i sommermånederne blev
der direkte fremsat ønsker om import
fra de to lande. Regnvejr i efteråret
fyldte dog så godt op i vandkraftma-
gasinerne, at Norge og Sverige var i

stand tilat klare en begrænset eks-
port. I Vesttyskland var der effekt-
mangel iårets begyndelse, fordi
driftstilladelsen til kernekraftværket i

BrokdorJ lod vente på sig. Da Brok-

dod endelig kom i gang ved årets
slutning, meddelte PreussenElektra,
at man ikke ønskede at aftage sin
produktionsandel fra Enstedværkets
blok 3. Bortset fra en enkelt uge i

december, har hele Enstedværkets
produktion derfor siden kunnet stilles
til rådighed for de jysk-fynske forbru-
gere. Resultatet af eludvekslingen
var en netto import af el på i alt 700
GWh eller 4,4pct. af det jysk-fynske
elforbrug i 1986, og forljenesten/be-
sparelsen var 22 mio. kr.
Også i 19BO havde udlandsforbindel-
serne stor betydning i forbindelse
med havarier. lfire tilfælde gav EL-
SAM -om rådet automatisk effekt-
støtte til Sverige. I det ene af tilfæl-
dene s§ldtes det problemer, som
var opstået i det svenske net på
grund af udfald af Asnæsværkets
blok 5 i Kalundborg.
ELSAM-området hentede iflere til-
fælde havarihjælp i udlandet. Midt i

januar var der således en effektman-
gel på 500-600 MW i det jysk-fynske
område.
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Feil på anlæggene

Der er fortsat gasudvikling i 220l
150 kV transformeren i Ensted.
Ved at afgasse olien gentagne
gange ventes det, at transforme-
ren kan holdes idrift indtilen ny
leveres i 1988.
Storm den 2. december føde
store mængder salt ind over
Nordjylland. Det medførte 19 fejl
på 150 kV nettet. En 150 kV fri-
luftstation i Vester Hassing blev
sat ud af drift iti timer efter over-
slag på 150 kV afbrydere. Der
blev i alt registreret syv samle-
skinnefejl. På grund af uheldene
var dele af Vendsyssel mørkelagt
i op til en halv time.
Ved det ådige eftersyn på Ska-
gerrak-forbindelsen blev der kon-
stateret fejl i to strømrettertrans-
formere. Hvis havarierne var sket
under drift, ville de have haft al-
vorlige tølger.

Kt. 19.00 - kr. 07.00
53,7o/o

Kt. 07.00 - kt. 19.00
Æ,3o/o

I 1986 blev 53.7 pct. af elenergi brugt i
svaglast-perioder - altså om natten - og i
week-enderne. Lavlastpisen udgjorde
74 pct. af dagsprisen.

Skærbækværkets blok 2 på 269
MW havarerede den 30. junifor
tredje gang inden for godt et år,
igen som følge af korlslutning i

generatoren. Blokken var ude af
drift i perioden 12. marls - 2. juli

1985 og 21 . oktober - 1 B. februar
19BO med samme problem.
Blokken ventes først i drift - ud-
styret med en ny generator ijuli
1 987.
Den 4, marts var der syv fejl på
150 kV linier på Fyn og i Sydjyl-
land som følge af piskninger og
knækket nedføring.
Et varp-anker på en mudderma-
skine ødelagde i juli et 150 kV
kabel under Limfjorden mellem
Vester Hassing og Aalborg Øst.
150 kV kablet mellem Ådalen og
Håndværkervej, Aalborg blev
ødelagt iforbindelse med pilote-
ringsarbejde den 5. august.
Den 29. juli blev hele Århus og
Samsø mørkelagt to gange som
følge af tordenvejrsfejl på 150 kV
linien Hasle-Høskoven.

4 minutter
uden strøm
De jysk-fynske elforbrugere havde
meget stabil elforsyning i 1986. Af-
brydelserne på højspændingsnettet
svarede til en samlet afbrydelse på
kun 4 minutter.

MWh
1986 207
1985 362
1984 526
1983 31 1

1982 112

o/
/oo

0,013
o,024
0,038
o,024
0,009

Forsyni ngssikkerheden beregnes
ved at gange den afbrudte belastning
(MW)på 60 kilovolt-niveauet med
afbrydelsestiden (MWh). I den sidste
søjle er "den-ikke-leverede-energi"
omregnet til en tænkt afbrydelse af
ELSAMS maksimale belastning iet
antalminutter.
'126 MWh af årets "ikke-leverede-
energi" skyldes fejl på produktions-
anlæg og 150 kV nettet (systemfejl).
Resten hidrørerfrafejl på 60 kV net-
tet. Midterste søjle angiver afbrydel-
sen i promille af det samlede salg.

Fejlstatistik
I 1 986 var der på 1 50 kV systemet i

alt 29 liniefejl og 15 stationsfejl.
Fejlfrekvensen for 150 kV ledningerne
var 1 ,08 fejl pr. år pr. 100 km. Det
tilsvarende tal for perioden 1977-86
var 1,7O fejl pr. år pr. 100 km.
Den 2. december var der ikke mindre
end 7 samleskinnefejlfordelt med 5
på NEFO Vendsysselværket og 1 på
henholdsvis Vester Hassing og Aal-
borg Øst.

Top-belastninger
året rundt
Fredag den 10. jan.

kt. 8.15-8.30

Mandag den 7. apr.

kr 9 45-10 00

:3086,7 ]vltfll

:2631,0 tlllw

mtn.
4
7

12
7
3

Tirsdas den 23 trp .2b22,4 
1y11111kl. 8.15-8.30 '

-'z 
t ti

14

Tirsdas den 16 oec .2969,4 
1y1y1kt. 8.1 5-8.30 '
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Den kommunale vrndmølleaark ved Ebel-
toft færgehavn,

,,:,;t:,':." p4gg 1

I 1987 bestilles og bygges par-
ker på tilsammen 23 MW.

,,rtillii;i

,,.,,,,,::' FASE ll
" Med udgangspunkti devundne
erfaringer bestilles og bygges i
1988-1990 parker på 32 MW. 

,:,t;t

,rriiiiiiiiii

Pladserne vil blive valgt i tæt samar-
bejde med myndighederne. Der skal
nemlig tages hensyn tilen række
forskellige love, bl.a.:
Lov om regionplanlægning og kom-
muneplanlægning, lov om by- og
landzoner, byggelov, lov om miljøbe-
slqÅtelse.

Ny dimension i
samarbeidet
De politiske aftaler om bygning af
vindmølleparker og decentrale kraft -

varmeværker bragte nye dimensio-
ner ind i samarbejdet mellem de syv
jysk-fynske kraftværksselskaber i

1 986.
Bestyrelsen besluttede, at opga-
verne i praksis skulle klares af de
enkelte kraftværksselskaber. Men
for at sikre at det samlede mål vil blive
nået, har Teknikerudvalget [i-U) ned-
sat to ad-hoc-udvalg, som koordine-
rer arbejdet med at klare opgaverne.
I ad-hoc-udvalgene drøftes udbuds-
betingelser, tekniske løsninger, pla-
ceringer og lignende spørgsmål af
fælles interesse.

Mange vindmølleparker
De danske kraftværker vil inden ud-
gangen af 1990 byggevindmøllepar-
ker med en samlet effekt på 100 MW.
Det er dobbelt så meget effeK, som
indtil 1 9BO var bygget af private vind-
møller herhjemme.
Det er efter energiministerens Ønske,
at kraftværkerne har påtaget sig den
omfattende opgave.
I Jylland-Fyn skal der bygges vind-
møller på tilsammen 55 MW. De vil
kunne dække ca.0,7 pct. af elforbru-
get iJylland-Fyn. Resten bygges øst
for Storebælt.
Møllerne placeres i parker af forskel-
lige størrelser (2 - a M$.
Der vil i første omgang blive bygget
møller, som allerede harvistsig drifts-
sikre.
De største godkendte møller er i dag
på 0,1-0,2 MW, men der stræbes
efter at komme op på 0,3-0,4 MW -
og helst mere.
lnden for ELSAM - det jysk-fynske
elsamarbejde - udformes fælles krav
til vindmølleparkerne, men det er de
syv jysk-fynske kraftværksselskaber,
der hverfor sig planlægger og bygger
de enkelte mølleparker.

Halm, flis, biogas
affald, naturgas
Der vil i løbet af de kommende syv-
otte år blive bygget en række små,
lokale kraftvarmeværker. Anlægge-
ne, som udnytter de energimæssige
fordele ved samtidig at producere
elektricitet og varme, skal anvende
dansk brændsel: Halm, flis, naturgas,
biogas, affald etc. Hvilke anlæg, der
vil blive bygget, afhænger af de øko-
nomiske og drift smæssige erfaringer,
der hentes fra en serie forsøgsanlæ9,
som hurtigt skal bygges.
Der er forholdsvis få erfaringer med
anlæg og drift af små kraftvarmevær-
ker. Derfor stafter projektet med en
forsøgs- og udviklingsfase. I praksis
vil det sige, at der inden 199'1 skal
være en serie anlæg igang. Anlæg-
gene skal være af forskellige størrel-
ser, bruge forskellige brændsler og

anvende forskellig teknik. De får til-
sammen for hele landet en eleffekt på
B0-100 MW, og dækker et varme-
marked på ca. 3000 TJlår - svarende
til ca. 40.000 husstande.
De syv jysk-fynske kraft værksselska-
ber har inden for ELSAM nedsat en
arbejdsgruppe, som koordinerer de
enkelte kraftværkers arbejde med at
få gennemført denne første fase.
Gennem ELSAM sikres også finan-
siering af de mange anlægsarbejder,
som ventes at koste fra seks til tyve
millioner kr. pr. installeret MW el.
Det bliver dog det enkelte kraftværks-
selskab, som bliver økonomisk an-
svarlig for anlæggene.
Det er besluttet, at ELSAM kan støtte
særligt økonomisk belastende for-
søgsprojekter med tilskud.

16
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W I 1986 blev der importeret
{ 6 mio. ton kul til ELSAM-
området, hvilketvar 7 pct mere
end i 1985. Stigningen skyldes 6
øget elforbrug. Æ
lffi

ffiÅrets g en n em sn itl i ge ku I p ri s
Y blev 12,50 kr/GJ, hvilket er ca. 

"!

30pct. lavereend i 1985. Æ

"ELSAM JYLLAND* losser ved Ensted-
terminalen.

Oliemarkedet grebet
af panik
Oliepriserne faldt drastlsk i foråret
med et minimum sidst ijuli. Derefter
blev OPECs ministre enige om forelø-
bige produt<tionsbegrænsninger, og
senere er der opnået enighed om, at
produktionen skal tilpasses, så pri-
serne kan holdes omkring 1B USD/
tønde.
På grund af det lave prisniveau blev
der købt ekstra olie ind, så ELSAMs
olielagre blev forøget i 1986. De
mængder, der blev udbudt til priser
under kulprisniveauet, var imidlertid
meget begrænsede.
I alt blev der i "sommerprishullet.
tilfør1 300.000 ton olie til en gennem-
snitspris af 1 1,30 kr /GJ.

Naturgassen
videresolgt
I foråret 19BO aftalte ELSAM og EL-
KRAFT, at sjællandske kraftværker
vil overtage den resterende del af
den naturgasmængde, som elvær-
kerne er blevet pålagt at købe frem til
1991.
De jysk-fynske forbrugere vil dog
fortsat komme til at betale en del af
den samlede naturgasregning. Belø-
bet kunne i 1986 begrænses til ca.
75 mio. kr. Det forholdsvis beskedne
beløb s§ldes både mindre gasleve-
rancer og lavere gaspriser end ven-
tet.

Brændslet nåede ned på
1g7g-prisen
De kraftige udsving i oliepriserne og
enkelte landes boykot af Sydafrika
har præget brændselsmarkedet i

1 986.
Oliepriserne faldt meget kraftigt i

foråret og nåede i sommerens løb
ned under kulprisniveauet, men steg
så igen som følge af nye OPEC-afta-
ler. Kulpriserne har derfor været un-
der pres, og en fortsat gunstig valuta-
kursudvikling samt et meget lavt
fragtmarked har betydet, at priserne
ved indgangen til 1987 var de laveste
siden 1979.
Kullene blev impofteret f ra Australien,
Colombia, England, USA, Polen,
Rusland, Brasilien, Sydafrika og
Swaziland. ELSAM modtog den sid-
ste ladning kul fra Sydafrika i begyn-
delsen af november.
ELSAM har importeret betydelige
mængder australske kul i 1986. Kul-
lene har gode forbrændingsegenska-
ber og en lav svovlprocent. Sidst-
nævnte forhold gør imidledid asken
svær at udskille frarøgen uden at
blande kullene eller at tilsaette ammo-
niak.
Leverancerne fra Colombia blev som
planlagt gradvist forøget i 1986, og
,ELSAM JYLLAND, og,,ELSAM
FYN" sejler nu i fast rutefart mellem
Colombia og Enstedværket samt
Århus Kulterminal.
De engelske leverancer blev mindre
end året før,fordi lasteanlægget i

udskibningshavnen lmmingham
brød sammen iforåret. Lastningen
blev derfor forlagt til Newcastle-om-
rådet i det nordlige England, hvor
kapaciteten dog ikke er så stor som i

lmmingham.
Der blev kun tilført få polske og russi-
ske kul i 1 986. Polen har svært ved at
opretholde ekspoftniveauet og sæl-
ger de mængder, der er til rådighed,
til importører, der er afhængige af
leverancer i små skibe. Rusland har
kun ubetydelig eksport.
Ved årets slutning rådede de jysk-
fynske kraftværker over kullagre, der
kan dække otte måneders normalfor-
brug.
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Nyt i I 987:. ELSAMPROJEKT A/S

ELSAMPROJEKI- A/S er navnet på
et nyt selvstændigt, rådgivende inge-
niørlirma. Det er dannet på grundlag
af ELSAMS hidtidige Projektdivisio-
nen, og dets hovedopgave vil fortsat
også være at udføre opgaver for de
syv jysk-fynske kraftværksselskaber
og ELSAM. Alle aktierne idet nye
selskab ejes af ELSAM. Det får sin
egen bestyrelse og direktion, men
det er ELSAMS bestyrelse, som ud-
gør selskabets højeste myndighed:
Generalforsamlingen.
Den nye status træder i kraft fra og
med den 1 . januar 1987.
Selskabets bestyrelse består af di-
rektør Georg Styrbro, ELSAM (for-
mand), teglværksejer Reinhard Tych-
sen, Sønderjyllands Højspændings-
værk (næstformand), gårdejer Ejner
B. Schmidt, Skærbækværket, direk-
tør B. Kurt Jensen, Nordjyllands Elek-
tricitetsforsyning, direktør J. O, Top,
Fynsværket.
Allerede for to år siden blev Projektdi-
visionen udskilt som en økonomisk
og administrativ selvstændig enhed
indenfor l/S ELSAM.
Det hedder i selskabets vedtægter,
at det hartilformål "for l/S ELSAM og
dets interessenter samt for andre i og
uden for Danmark at drive rådgi-
vende ingeniørvirksomhed i forbin-
delse med energianlæg, herunder
el-kraftanlæg eller andre anlæg in-
denfor beslægtede områder".
Opgaver i udlandet løses bl,a. i sam-
arbejde med danske rådgivende
ingeniørfirmaer tilsluttet Danish Po-
wer Consult. ELSAN/ PROJ EKT A/S
har ca. 140 medarbejdere.
Projektdivisionen havde i 1986 en
omsætning på 52 mio. kr. og over-
skuddet blev 1,6 mio. kr.

Sverige og
Ægypten
Forhandlinger mecl Egyptian Electri-
city Authority vedrørende udbygning
og fornyelse af Suez Power Station
blev gennemført i 1986. Kontrakt
forventes underskrevet i fØrste halv-
del af '1987.

I Uppsala, Sverige, deltog Projektdi-
visionen i idriftsættelsen af en 200
MW modtryksenhed, sOm var blevet
ombygget til kul- og tøruefyring.
På Håsselbyverket i Stockholm assi-
sterede Projektd ivisionen Stock-

holms Energiverk med at idriftsætte
og gennemføre afleverings- og ga-
rantiprøver på værkets tre kedelan-
læ9.

450 MW tit
Puerto Rico
Projektdivisionen gennemfør1e i 1 986
et forprojekt for kulombygning af en
oliefyret blok i Puerlo Rico. Arbejdet
udmundede ien rapport, som beskri-
ver tekniske muligheder og priser,

20
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Vestkraft
- blok 3
Projekteringen af Vestkrafts nye blok3
(350 MW skal ivid udstraekning klares
af ELSAMPROJEKI A/S. Der er sam-
let en speciel projeKgruppe, som bl.a.
har lavet udbudsbetingelser til kedel
og turbine. Tilbud ventes i henholdsvis
april og juni 1987.

Nyt EDB-
program
Projektdivisionen har i de senere år
udviklet nye edb-programmer til øko-
nomisk styring og kontrol af store
anlægsopgaver. Der er stor interesse
for systemet både i og udenfor kraft-
værksbranchen. Der er således ind-
gået en række aftaler om salg af sy-
stemet.

Esbjerg-møllen
på 2OOO kilowatt
I Tjæreborg Enge sydøst for Esbjerg
er arbejdet i gang med at opføre Dan-
marks hidtil største vindmølle, Den
projekteres af ELSAMPROJEKT A/S
og bliver på 2 MW (2000 kW). Det 56
meter høje betontårn blev støbt i

november 1 986. Maskinkabinen
løftes på plads i september 1987, og
forsøgsanlægget ventes i drift inden
årets udgang. Både Energiministeriet
og Fællesmarkedet yder støtte til
projektet,
Det nye vi ndkraftanlæg bygger videre
på de erfaringer, der er hentet fra
elværkernes forsøgsmøller ved Nibe.
Her har mølle B på 630 kW, ved ud-
gangen af 1986, været i drift i 13.895
timer, og det er meget sammenlignet
med andre store vindkraftanlæg i

verden. Mølle B producerede i 1986
1008 MWh, og den var i drift i 3626
timer.

Esbjerg-møllens 56 meter høje betontårn blev støbt i efteråret 1 986. Maskinkabinen med
2000 kW generator færdigmontereres på byggepladsen, inden den løftes på plads i
september.

LEtsAmPRoJEKT vs
V POWER STATION ENGINEERING

oa
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Balance

Pr. 31 . december 1986

Note

Adm inistrerende direktør

Aktiver
Anlæg
tgangværendearbejdei. :. : . . :. . . .. . . .

lkke realiserede kurstab
Frilager af bunkerolie
Reservedele og forbrugsmaterialer
Værdipapirer.....
Mellemværende med interessenterne . . . .

Tilgodehavender . .

Likvide beholdninger . . . . .

Passiver
I nteressentskabskapital
Afstået net 1985
Afskrivninger...,.
Henlæggelser
Finanslån
lmportlån
Kreditorer

20.321 27.095

!33 133 ] , ,10 Be7

2.613.259 2.814.825
341.752
259.548

4.574.583

1.627.288
101 .016
290.948

9.490
1.631

96.833
1.940.171

141.175
107.396

4.315.948

60.466

1985

1.587.542
66.091

228.142
0

1.1'16
75.961

2.322.99&
12.894

279.839
4.574.583

60.466lnteressenternes andel
I henhold til interessentskabets
overenskomst hæfter interes-
senterne for ELSAMS forpligtel-
ser udadtilsolidarisk, men ind-
byrdes i forhold til elsalget til
eget område de seneste ti år,

Den enkelte interessents andel
i ELSAMS egenkapital bereg-
ne-s ligeledes i forhold til de se-
neste ti års elsalg til eget områ.
de:

:14,29o/o

5
6 259.015

148.552
4.315.948

Pantsætninger
Til sikkerhed for lån i Skibskreditfonden er udstedt skibspantebreve med pant i

kulskibene.

Eventualforpl i gtelser
Derforeligger kontraktlige forpligtelser i forbindelse med l/S ELSAMS virke, her-
under om brændselsleverancer og lån i fremmed valuta.

Skærbæk, den12. marts 1987

,Bgo/o

g?,"-,4 Zz.--Z*--/
P. Grønborg Christensen

Formand

Revisionspåtegning
Vi har revideret regnskabet for året 1986.

Revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik og haromfattet
sådanne revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og overenskom-
stens krav til regnskabsaflæggelse.

Kolding, den 12. marts 1987
Schøbel & Marholt //

å% 9..,*r,"r.-a--
Finn Schlebaum

Statsautoriseret revisor

q,dl

26

Jørgen Meyer
Statsautoriseret revisor

l/§ Fynsværket

(8.641)

l/S Midtkraft
(13.230)

}I§ NEFO

(4 970)

l/S Nordkra{t

(5,490)

r/s 

fi!:;lffuo'ku' :'lonso

å;f,Yiåi?Jfnds 
' 1 1,4s

l/S Vestkraft

(10 e68)

:21

: 8,22

: 9,08

:18,14o/o
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Personale
lngeniører og andre
Andet teknisk eller
administrativt personale
Servicepersonale
Vikarer, elever

140

183
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Note 4 Værdipapirer
Danske værdipapirer er optaget til kursværdien ultimo december 1986. Uden-
landske obligationer er optaget til anskaffelsesprisen.

Note 5 - Finanslån

Lån i fremmed valuta er omregnet efter noterede salgskurser pr. 31 .12.'1986 for
pågældende valuta.

Nye lån i 19BO er optaget til refinansiering af EUA-lån.

I 1987 afdrages 1 .750,000 USD, 6.000.000 CHF, 52.173.707 DEM og
59.870.000 DKK.

Note 6 - lmportlån
lmportlån er optaget i forbindelse med brændselsindkøb og udgør 8,1 mio.

USD og 52,6 mio. DEM svarende til 259,0 mio. kr.

Optagel-

sesår

Oprindeligt

beløb

Afdraq

1 986

Restgæld 31 ,I2.-19Bo Tilbage-

betalti lånevaluta id.kr.

1 978
I 978
1 980
1 980
1 981

1 981

1982

1982

1 983
1 983
1 983
1 985
1 985
1 985
1 986
1 986

usD 25.000

DKK 13.BOO

DKK 9.410

EUA 20.000
ELJA 20.000

cHF 60,000
DKK 279,994
JPY r 5,000,000
DKK 2BOj7O
DKK 16,580

DKK 16.590

usD 10.000

usD 15.000

DEM 125.000

BEL 1.275.000

DEIV 52.174

r 750

1,444

940

20.000
20.000

usD 10.000
DEIV 44.224

USD

DKK

DKK

EUA

EUA

usD 19,750

DKK 2,944
DKK 7.530

cHF 60 000
DKK 279,990
JPY 15.000,000

DKK 2BO:74
DKK ] 6.580

DKK 16,s90

DEt\4 125 000

BEL 1.275.444

DEM 52.174

145.084

2.944
7.530

272.130
279.994
691.200
280.170

16,580

16.590

473.700
229,628
197,717

I 990

1 9BB
'1994

1 991

1 996
1992

1 996
1 997
1 997

1 993
1 993

1 987

Finanslån ialt 2.613.259

Kurs pr. 100
USD

734,60
CHF

453,55
DEM

378,96
JPY

4,6080
BEL

18,01

28
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l. ian.
ELSAM indførerdag- og natta-
riffer i afregningen mellem
ELSAM og kraftværkerne.

lO. ian.
Årets højeste belastning: 3087

ffituffi&ffi ffi %ffiffiffi

9. sep.
Direklør Knud Larsen, Direkto-
ratet for de videregående ud-
dannelser, åbner udstillingen
"På vej mod i morgen" på årets
Hl-messe i Herning. Udstillin-
gen, der er arrangeret af EL-
SAM i samarbejde med en
lang række forsknings- og
uddannelsessteder, besøges
af bl.a. 8000 unge uddannel-
sessøgende.

6.iun.
Regeringen og Socialdemo-
kratiet indgår aftale om udbyg-
ningen af elsystemet.

iuni
Projektdivisionen bliver samlet
på eet sted efter bygning af tre
nye kontorpavilloner.

8000 unge besøgte udstillingen

"På vej mod i morgen".

23. okt,
Nordkraft Iqrer 25 års jubi-
læum og markerer samtidig
afslutningen på den omfat-
tende kulombygning af vær-
kets største blok.

Studstru pværket kan dække
godt en tredjedel af ELSAMS
maksimale belastning.

28. aug.
Studstrupværket har alle fire
blokanlæg på nettet og leverer
1125 MW.

6. nov.
ELSAMS bestyrelse bevilger
60 mio. kr. tilforskning- og
udvikl ingsaktiviteter specielt
omkring løsning af miljø-
problemer som svovldioxider
og kvaelstofoxider. Bestyrelsen
godkender Netudvidelsesplan
86, der omfatter investeringer
på 500 mio. kr.

22. nov.
Skærbækværket begynder at
levere varme til TVIS. Forinden
er turbinen i værkets blok I

blevet ombygget til udtagsdrift.
Efter ombygningen yder an-
lægget 100 MW ved ren kon-
densationsdrift og 80 MWel-
143 MJ/s varme ved kombine-
ret produktion.

25. nov.
Repræsentanter for ELSAM
og PreussenElektra mødes for
at markere 25 års dagen for
starlen på elsamarbejdet over
den dansk-tyske grænse.

27. nov.
390 deltager i ELSAMS oriente-
ringsmøde. Hovedtema på
mødet: Effektsituationen og
aftale om bygning af lokale
kraftvarmeværker.

18. dec.
Nødstartanlæg - 12 MW gas-
turbine - er klar til brug på
Studstrupværket.

14. marts
Bestyrelsen beslutter at forny
og udvide kulpramsystemet
med 16 pct. Det skerved at
bygge to nye pramme og for-
længe to af de gamle, så fire
pramme hver bliver på 9100
tons dødvægt.

24. april
Bestyrelsen beslutter at frem-
skynde beslutningen om at
udvide Vestkraft med en 350
MW kraftvarmeblok.

28. apri!
Konstituerende møde i den
nye bestyrelse.

2t. maj
420 deltager i ELSAMS oriente-
ringsmøde i Vejlby-Risskov
hallen.

2. iun.
Bestyrelsen godkender Udvi-
delsesplan 86. Bestyrelsen
godkender samtidig, at de to
første danske afsvovlin gsan-
læ9, som skal bygges på Stud-
strupværket, bliver af tørab-
sorptionstypen.

30

Skærbækværket sender nu varme til Kolding, Vejle, Fredericia og Middel-
fart.

Nyt midterstykke til en af de gamle pramme.

o.0.L
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