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Samarbejdet ELSAM

NEFO
Skærbæk- Sønderjy ands

Nordkraft værket Høispænd.!. Vestkraft

ELSAMS bes§relse
For l/S FYNSVÆRKET
Direktør P. Grønborg Christensen,
Odense, (formand for ELSAM)
Dlrektør V ggo Schultz, Svendborg

For l/S MIDTKRAFT
Viceinspektør Karl Pedersen, Si keborg,
(næstformand for ELSAM)
Socialpædagog Eva Tørnæs, Århus

For l/S Nordjyllands
Elektricitetsforsyning, N EFO

Gårdejer B, Møller Jensen, Gandrup
Købmand Johan Jensen, HjØ'ring

For l/S Nordkraft
Aurofo.handrer Tage Jespe.sen, Hadsund
Overassistent \. A. Helenius. Aalborg

For l/S Skærbækværket
Gårdejer Ejner B, Schmidt, Vamdrup
Viceborgmester Alex Jentsch, Kolding

For An/S Sønderjyllands
Højspændingsværk
Teglværksejer Reinhard Tychsen, Broager
Gårdejer Chr. Petersen, Bylderup Bov

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

Forretningsudvalg
Direktør Paui Grønborg Christensen,
(formand)
Viceinspektør Karl Pedersen,
(næstformand)
Gårdejer Jacob Stensig

Direktørudvalg
Erik Schumacher, Mldtkraft
(formand I 1989)
Jens O, Top, Fynsværket
B, Kud Jensen, NEFO
P,E. Nlesen, Nordkraft
Bent Beyer, Skærbaekværket
Knud Fischer, Sønderjyllands
Højspændingsværk
Torben Biber, Vestkraft

Direktion
Georg Styrbro, adm. (Systemsamordning)
Poul Sachmann (Kommercielle FunI<tioner)
J.U. Henr xsen (Netområder;
fiil den 30, september)
T. Margaard (Netområdet)
(Fradenl.oktober)

Reyision
Hevisionsfirmaet
Schøbel & Marholt, Kolding
Statsautoriserede revisorer

34. driftsår-
f . ianuar- 31. december 1 989

Sn, selvstænd ige værker
ELSAM er et samarbejdsorgan for de syv jysk-fynske kraftværksselskaber. De leverer
næsten al den elektricitet og kraftvarme, der bruges vest for Storebælt, hvor 2,8 mio. -
svarende til 55 pct. af Danmarks befolkning - bor.

l/S ELSAM ledes af en bestyrelse, der består af de syv interessenters formænd og næst-
formænd.

De syv kraftværksselskaber ejes regionsvis af de lokale distributionsselskaber, der enten
er kommunale eller direkte forbrugerelede, Kraftværkernes kompetente forsamlinger,
som samtidig er besluttende forsamlinger i alle væsentlige ELSAM-spørgsmå\, består af
folkevalgte repræsentanter for distributionsselskaberne.

Det snævre samarbejde mellem de syv kraftværksselskaber planlægges og styres gen-
nem en række permanente udvalg. l/S ELSAM er sekretariat i dette udvalgssamarbejde.

ELSAMS opgaver
ELSAM udfører en række praktiske opgaver for de syv interessenter:

O Koordinering af den daglige drift på værkerne, således at det samlede produktions-
apparat udnyttes teknisk og økonomisk bedst muligt.

O Anlæg, drift og overvågning af det overordnede højspændingsnet, og i den forbin-
delse også udveksling af elektricitet med nabolandene.

O Koordinering og planlægning af udbygningen af produktionskapaciteten.

O Finansiering af alle større anlægsarbejder.

O lndkøb af brændsel til alle værkerne.

Fynsværket
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EL5AM
BESTYRELSENS BERETNING

ELSATV arbejder samtidig målrettet for, at det samlede energi-
forbrug, der skal medgå til at dække samfundets elbehov, be-
grænses mest muligt. Der er to hovedlinjer i dette arbejde:

A) En fortsat forøgelse af den samtidige produktion af el og varme,
som i 1989 bragte den totale virkningsgrad for de jysk-fynske
kraftværker op på over 60 pct. Derlil kommer en løbende vur-
dering af eksisterende anlæg med henblik på renoveringer,
udskiftning af komponenter og driftsmæssige ændringer med
henblik på at øge anlæggenes udnyttelse af råenergien

B) ELSAN/ støtter distributionsselskabernes målrettede informa-
tive cg holdningsbearbejdende kampagnerfor at få såvel indu-
stri, institutioner og private forbrugere til at være mere bevidste
om deres energiforbrug - og begrænse både overflødigt ener-
giforbrug og forbrug, som skyldes anvendelse af forældet,
ineffektivt apparatur. Det sker ud fra en viden om, at en række
investeringer i nye elbesparende apparater både kan vaere af
privat- og samfundsøkonomisk betydning. I nogle tilfælde vil
der selv med mindre investeringer kunne opnås væsenflige
elbesparelser.

ELSAIV vil opfordre og medvirke til, at afgifter på energi lægges
om på en sådan måde, at de virker ens ud fra såvel privat-, firma-
som samfundsøkonomisk vu rdering, Eventuel indførelse af miljøaf-
gifter bør ske som led i brede internationale aftaler. Og det er vae-
sentligt at sikre, at der i en sådan situation skabes en neutralisering
af afgifterne ved eludveksling med andre lande. Provenuet af mil)ø-
afgifter på grænseoverskridende luftforurening bør i givet fald øre-
mærkes til internationalt miljøarbejde. Danmark vil således kunne
opnå både millø- og beskæftigelsesmæssige fordele ved at bygge
og finansiere nye energi- og miljøanlæg iøsteuropæiske lande.

ELSAM mener, at Folketinget politisk bør støtte de muligheder,
der erfor dansk eksporl af teknikog know-how på kulfyringsområ-
det. I et snævert samarbejde mellem danske kraftværker og dansk
industri er der i årenes Iøb oparbe.idet en omfattende eksperlise på
områder som transport og håndtering af - samt fyring med - alle
slags kultyper og på bygning af energibesparende kraftvarmevær-
ker og røgrensningsanlæg samt anvendelse af restprodukterne.
Der er store perspektiver i at videreføre denne udvikling. Jylland-
Fyn har de laveste elproduktionspriser inden for EF, og områdets
kraftværker indtager på internationalt plan en suveræn førsteplads,
når det gælder udnyttelse af råenergi (kul). Da netop en forbedret
virkningsgrad på verdens kulfyrede værker vil kunne få en drama-
tisk virkning på størrelsen af den globale forurening, vil det være af
stØrste betydning at få udbredt kendskabet til det danske kulfy-
ringskoncept - ikke mindst i Østeuropa.

ELSAMs forsknings- og udviklingsarbejde vil i halvfemserne
blive fortsat på vindkraftområdet.- såvel teknisk som med henblik
på indsamling af viden om driftsmæssig indpasning af større
mængdervindkraft i det eksisterende elsystem. Der arbejdes også
med biogas, afbrænding af halm, affald og træflis. Desuden støtter
ELSAM forskning om superledende materialer.
Det er et mål for ELSAM - ud fra en vurdering af væsentlighed og

1989

FI



-uru^r6^olØ[trr1.] ]e 'uor]rper] euuop poLU osloLurlo]ssuolo^o I ]laq le
loc 'oroqqdoslospuærq olspoq suopro^ lpuelq veuruec oroceld

1e 6o 'Oee1ues)r€enuer) e6rllrq 6o onr»lol4o o.rorsueuU 0o e06æ1
-rlo 1e 'opueloqeu ero^ pour repgespteqreulEs ontl)o;te p6pur

]e lrl lel]Åupn req y\VSl= uros;epeq6rlny\ 'lplor.llsel renr;q '6uru
-nrOno1 slopuel ;11 ueOe1uÅsueq 6r1e61ø41es ropun -ropeq0r;nusuorl

-rsodsrp ollouoruperi sue6uruÅsroilo le 'ro] epleqre ll^ /\VSlf O

'euOen sroqe)slossuorlnqulsrp elsuÅ1-1sÅt ep gd epueputq
0o 1nryege 'i6lunLl olpuel1 6o Ots ele1pn lE ropprLuo oler>1uo1pd 1t1

ecueledu-rol rer-l uros 'urnroj lo soqe)s rop 1e 'ro1 6nrq;ep Jo oslop
-urqro] uop | 'uorlnqulsrp 0o uorplnpord e>1suÅi-ysÅtuop urolloLU

epleqreuues 1oparlpu orour ]o sorolqela rop ]e 'roj noqeq gs6o
ro roc 'ue6uruÅso1lo I pol elp r OrquÅs oJoLu uoslopÅgpuueOruqrol

en1 ;r-'BL! ]o oræ^ ue) lop uoy\ 'OutuÅsro;;e eysuÅ,t-1sÅ[ uep
r sopu1 rep 'e[ere0nrq]o] ]op ore^oq ]e ]0r]0rn sopolgs ro ]oC 'uop

-ro^ olor.l repuere6unl lspeq 0o e1s6rl1rq op ]puelq seuOer OutuÅs

-ro1lo o>1suep uep ]e 'roleureOuru]æspnrolrourefi Luos 're6uupuee
sonel ol>jr rep ie '10116r^ ro lop 1e 'e6erlsrepun uolleqop t 6æ1put

lo LUos lln f\VSl= 'OuruÅsro;pe o)suep uap t re6uupuælnUn.lls ro,
lo^or.loq r.uo 1s[er re rep ']Bqop uop ]uros)reeudo re6;ø1 nVSl= O

'6qenpn11e11euOe6 s0uruerol sro>Uæ^lf oISUeC ueuue6t
]soLULr-rorj 0o 1s.rø11ep;e1s 1e>11r1qetø | 'perqloll s>11o1pd eslepÅgpur

ol lonluo^o sre11e;1eu 6eu oiuo^>1or+Ael uuo lepfeqesDu 
r u pe; pn

r sopolps;e6elep y\VSl= 'repprLuoo)rl^ st VSl= opuorØrpo^
sesfer rap 'reuelqord e6rssæu-røftruu 0o -speqpuns e6r;1uesæn

e;;e eOøuepun lrn lsØuos ueu uose0rl 'opgrLUo e1sr0o;ou>1ep[1tuu

6o -r6reue lep Ed JoIUE] eÅu e;;e rolo^o uoqp oræ^ le - rurouo>1Ø

CNINI!IH=IgSNSS'IfHAIS:I8 686t

t/^lv5'13

-Bu:ll,t ':ieAud uros øflll garrps JO]:u EO l[ rec;m9§--s'QÅ€.Jp

:suollrrQl.tlslp' JolspuæJq p esle11Åupn e0;; nu;gp.eo.Qå§,.o)4§!
>illQuas poul ouloløBuFlenoFull€Åuletj 0o :r§e$;nl€.0rrlr.:,,i§t

,eploqreues Ua^æu§ }a-'§sqe>ls lep lE tl5junlgqlop:lqoUg:..§.V§ta,i
,,,tll6eip-..Ufu

CIo.s0uu6q;ue1dyep1,ie-øau,WV,.Sil]l^6-uLu10i§e.qiug
pn'eurasLuo] 1eq r ep$1do leXS eur6»r ænge;1,1 pru.o§pSæuq1g1g,,r.
6o - sOu r uÅsr o1' - r 0raue al l nq' sa^uxsoe ]o;XUo)l.e1oru BioU:rslttiodt,

e4lap sr^r-l 'pprol us€Jæ^ opgu; ourLUEs pdp1e6:åp1{§i0}q.
-1æn1 Do -l^o^s ,e eqa6uuqpeu rol rolo^X osp§i§€] opllL:.d8.1 |:



EL5AM
BESTYRELSENS BERETNING 1989

I februar 1989 fejede energiministe-
ren kraftværkernes fremsendte pla-
ner for fornyelse og udvidelse af pro-
duktionsapparatet af bordet. Da
havde de ligget i Energistyrelsen et
par år. Samtidig standsede energi-
myndighederne behandlingen af
Skærbækværkets årgamle ansøg-
ning om bygning af en 350 MW kul-
fyret kraftvarmeblok.
Som baggrund for sit udspil nævnte
energiministeren, at han ønskede en
del af den danske elproduktion frem-
stillet ved hjælp af naturgas. Gassen
skulle købes hos DanskOlie & Natur-
gas A/S (D.O.N.G.), men ministeren
understregede, at denne ændring
ikke måtte øge udgiften til el og varme
sammenlignet med en kulfyret løs-
ning.
Normalt tager det et år at udarbejde
ELSAMS udvidelsesplan - vel at
mærke, når arbejdet tager udgangs-
punkt ien eksisterende plan. Energi-
ministeren krævede imidleftid en helt
ny plan, baseret på øget anvendelse
af naturgas og uden bygning af nye
kulfyrede anlæ9, udarbejdet og frem-
sendt på tre måneder. Men det lader
sig ikke gøre, på det grundlag, at lave
en veldokumenteret analyse på så
kort tid. Så første del af det ønskede
materiale blev først fremsendt til myn-
dighederne i slutningen af året.
Mens der blev regnet på konsekven-
ser ved eventuel omlægning af ud-
bygnings-strategien, staftede for-
handlingerne mellem ELSAM,
ELKRAFT og D.O. N.G. Man forhand-
lede ud fra forudsætningen om, at
brug af naturgas ikke måtte gøre el
og varmeproduktionen dyrere end
ved anvendelse af kul. Midt i novem-
ber underrettede parterne energi-
ministeren om, at det ikke var muligt
at nå frem til et tilfredsstillende resul-
tat.
Tilbage står at der, ifølge ELSAMs
seneste udbygningsplan, er behov
for næsten 1300 MW ny eleffekt i

halvfemserne. Beslutninger om pro-
jekterne skal træffes nogle år før nye
kraftværksteknologier, der i dag er
under udvikling, vil være klar til kom-
merciel udnyttelse. Det er nødven-

Et år med
politiske

skuffelser
å

digt, at der omgående træffes beslut-
ning om bygning af godt halvdelen af
den nævnte effekt.
I udbygningsplanen er forudsat, at
dei bliver muligt, isamme periode, at
levetidsforlænge ældre anlæg på
tilsammen 1 100 MW. Hvis det ikke
lykkes, vil behovet for ny effekt blive
tilsvarende højere. Kravet om ny ef-
feK s§ldes dels fortsat stigende
elforbrug, dels behovet for udskift-
ning af gamle, energikrævende og
miljøbelastende anlæ9. Disse nye
kraftværksblokke bør baseres på
avanceret kulfyringsteknik. Disse
anlæg, som rummer kendt, afprøveI
teknik, kan opnå virkningsgrader på
op imod 50 pct. ved ren elproduktion
og ca. 90 pct. ved kombineret el- og
varmeproduktion. Der er altså tale
om en udnyttelse af råenergien, som
ligger fuldt på højde med nye, endnu
ikke færdigudviklede kraftværkstek-
nologier som kombianlæg uden - og
med kulforgasning.
lnden udgangen af 1990 vil de jysk-
fynske kraftværker råde over vind-
mølleparker på tilsammen ca. 50
MW. Vanskelig og langvarig myndig-
hedsbehandling næsten overalt er
s§ld i, at der fortsat mangler endnu
fire-fem MW i, at aftalen med energi-
ministeren om vindkraftudbygning er
opfyldt til tiden. Derimod ligger
ELSAM-området forud for tidsplanen
med at bygge decentrale kraftvarme-
værker ien lang række mindre byer.
De små værker var indeholdt i rege-
ringens politiske aftale med Social-
demokratiet for nogle år siden. Kraft-
værkerne bakkede denne aftale op, i

tillid til at den også betød enighed
om, at yderligere effekt skulle skaffes
i form af kulfyrede grundlastværker.

Kraftværkerne har i dag stort set
opfyldt aftalens afsnit om vindmøller,
decentrale kraftvarmeværker og
kampagner for elbesparelser. Dedor
forekommer energiministerens pla-
ner, om stop for nye kulfyrede kraft-
værksblokke, så meget mere ufor-
ståelige.
1989 blev et ekstremt mildt år klima-
tisk set. Elforbruget i ELSAM-områ-
det blev 16.609 GWh - en stigning
på1,4 pct. Når det ekstraordinært

milde vintervejr tages i betragtning,
er der imidlertid tale om en klimatil-
passet stigning på 2,5-3 pct. Hertil
kommer, at den ret store vækst af
privat produceret elektricitet på små
kraftvarmemaskiner og vindmøller
ikke har kunnet medregnes. Så den
reelle stigning i elforbruget ervæsent-
ligt større end de registrerede tal
lader vise.
Elsystemets sårbarhed blev gjorl
tydelig, da kontrolbygningen for blok
1 (152 MW)og blok 2 (262 MW)på
Studstrupværket blev ødelagt af
brand i begyndelsen af august. Blok
2 ventes driftsklar i slutningen af
1990, mens blok 1 først vil kunne
bruges i efteråret 1991 .
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Økonomien
Driftsresultatet for I989 blev et
overskud på 314 mio. kr. Over-
skuddet bevirker, at der med ud-
gangen af 1989 er et akkumuleret
overskud på 107 mio. kr., som
videreføres til indeværende år.
I forhold til budgettet for 1989 er
det en total atuigelse på 1 18 mio.
kr., hvilket må siges at være en
beskeden afuigelse. Der har dog
været store afuigelser på de enkelte
omkostningsposter.
Således faldt el- og varmesalget
med tilsammen 208 mio. kr., mens
energiomkostningerne faldt med
134 mio, kr., på trods af en højere
USD-kurs end forventet. Hovedår-
sagen til faldet i energiomkostnin-
gerne var den stærkt forøgede
el-impoft.
Debitorstigningen på 148 mio. kr.,
som ikke må indregnes i det pris-
sættende budget, blev modsvaret
af, at det akkumulerede resultat
ved årets begyndelse blev 160
mio. kr. bedre end forventet.
På grund af færre investeringer
end budgetteret var likviditeten
forbedret i hele perioden, hvilket
betØd et fald i finansieringsomkost-
ningerne på 64 mio. kr.

Finansiering
De samlede udgifter dækkes enten
ved salgsindtægter eller ved låne-
optagelser.
Investeringer; anlæg rndregnes i

salgspriserne via afskrivr-inger og
henlaeggelser. Forskellen mellem
investeringer, afskrivninger og
henlæggelser lånefinansieres.
Investeringer i brændselslagre må
ikke indregnes i salgspriserne,
men skal låneflnansieres.
Kurstab og kursgevinster kan først
indregnes i salgspriserne, når de er
konstaterede, d,v,s, at de enten
kan indregnes i året, hvor de kon-
stateres eller afskrives over de
efterfølgende år, Ændring i debito-
rer indregnes i salgspriserne, men
først i året efter at ændringen er
konstateret,
Ultimo 1989 var den eksterne gæld
på 3,6 mia, kr, Denne er hoved-
sageligt brugt til at finanslere den
uafskrevne anlægsværdi på 1 ,5
mia. kr. og brændselslagrene på
2,1 mia.kr.

ELSAM
FÆLLES REGNSKAB

Resultat-
opgørelse

W, iW,N
(ikke revideret)

i mio. kr. for 19Bg

lndtægter
Effektsalg
Energisalg
Salg tilfjernvarme

Udgifter
Brændselog udveksling
Drift, vedligeholdelse og administration
Afskrivningerog henlæggelser, egenfin. anlæg . .

Afskrivninger og henlæggelser, fællesfin. anlæg
Finansieringsomkostninger ....
Fjernvarmeudgifter

Nettoresultat....

- Debitorstigning, overført til egenkapital
- OverJørt til akkumuleret overdækning . .

Resultat

Nogle hovedtal
Elsalg iGWh
Fjernvarmesalg iTJ
Nettoimport iGWh

1.674
3.443

592

1 9BB

1.626
2.723

520

16.056
32.380
2.799

5.395

314

5.709

1,848
1.152

JZZ
1.360

133
580

'16.317

30.818
6,014

4.869

1.749
1 .103

296
1 .310

177
534

5.1 69

-300

-25
-275

148
166

0

Det fælles driftsregnskab er et sammendrag af ELSAMs og de syv jysk-fynske
kraftværkers regnskaber for 1989, hvoraf en del endnu ikke er reviderede.

Regnskaberne omfatter udelukkende "kraftværksprisen"; for at få den elpris
forbrugerne skal betale, må der herlil lægges distributionsomkostninger, elafgift
og moms.
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ELSAM
FÆLLES REGNSKAB

Resultat-
opgørelse

for elproduktion

lndtægter
Effektsalg
Energisalg

Udgifter
Brændselog udveksling
Drift , vedligeholdelse og administration
Afskrivninger og henlæggelser, egenfin. anlæg . .

Afskrivninger og henlæggelser, fællesfin. anlæg
Finansieringsomkostninger ....

Nettoresultat

-Debitorstigning, overført til egenkapital . .

- Overført til akkumuleret overdækning , .

Resultat

Udvikling i omkostninger og pris
(prisniveau: 1989)

pris

i øre/kWh for '1989

fællesskabets finansieringsord-
ning.
lndenfor rammerne af bekendtgø-
relsen tilstræbes en høj selv,finan-
siering samt en udjævning af om-
kostningerne over årene med hen-
blik på en jævn prispåvirkning.

Finansiering
I henhold til "Kalkulationsregler for
elforsyni ngsvi rksomheder" kan
kurstab og kursgevinster først
indregnes, når de er konstateret.
lndregningen kan således ske i det
år hvor lånet tilbagebetales eller
fordeles over de efterfølgende år.

Varmeafregning
Fordelingen af omkostningerne
mellem el og varme er foretaget på
grundlag af de aftaler, hverl enkelt
kraftværksselskab har med fjern-
varmeforsyningerne.

Resultatopgørelse
lfølge kalkulationsreglerne kan
debitorændringer indregnes i

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

prisfastsættelserne for det føl-
gende år.

Værdiansættelse
Brændselsbeholdningerne er
optaget til cif-pris efter LIFO-
princippet (Last ln -First Out),
idet der anvendes årlige gen-
nemsnitspriser. Overstiger
brændselstilførslerne årets
forbrug af brændsel, tillægges
forskellen lageret til gennem-
snitsprisen for årets tilførsler.
Hvis tilførslerne af brændsel
er mindre end årets brænd-
selsforbrug, udtages forskel-
len af lageret til dettes gen-
nemsnitspris,
Øvrige beholdninger er opta-
get til anskaffelsessum,
Lån og tilgodehavender i

fremmed valuta opføres til
officielt noteret kurs på status-
dagen.

11,3
7,1
2,0
8,3
0,8

29,5

1,9

0,9
'1,0

0,0

10,9
6,9
1,8
8,2
1,1

28,g

-1,8

-0,1
-1 ,7

0,0

50

40

Øre/kwh

30

20

. 10
omKostntng

År
84 B5 9089

10,3

1 988

10,1
17,0
27,1

21,1
31,4

79 BO 81 82 B3 86 87 BB



'M/\ 002 tr] do poul
reLurl E] ol6ou ro^o 6o 6ep

111 Oep er1 o.roue^ ue>l 'orBpl

le)s re>lræAuerl slop9r r.r.ro

ruos '6uru1se;oq uep }E ']op
repÅ1eq srslerd I 'uÅ3-pue1

-t^f !MN 002'ec gd ryege
leltuBS uo pour .rollØurpur^

'6uru6æ1

-ueldsglrp opouprore^o uop
rryOpur op lE uepn '^oLtreq

-s6uru0Åqpn epolues op I sou
-6erpoLu pn lplnl 6æ1ue gLus
ep ue>l epELU uop Bd 'laulels
-Ås;e ro1 grlsun6 lsaut io iep
rpu'rorocnpold eue66æ1ue
le 'orepr^puo Jorlts ueulo]

-s6urpleg'reyOpn epe,teds
sourelJæAlo ;r1 epueæns 6ur;

-elaq ryl ep 1e 'aureles6æ1ue
se.»1rs epBur uop Bd 'olocnp

-o.rd 6o e66Åq 1e 
^ps.loj 

poq
-6r;nul enrleurelp seu.re)ireenlo
poru .rerouen eslerØls sueOurl
-ele8 '6uruDerlesprl speler] ue

rege - epetesl.ræ^Ueq rolp
elenud -11y1 O L Jepunre)ræ^

-eure^uerl oprluocop erJ p
]qØ) 886 t uoprs rell y\vsll

JeIJæ^eulre^ueJ)l
eleJluacop erl lo
gd ras;rdspoloJl

te66Åq uopupr.lre1o .to rec
'uo1p1npordel

-lØrupurA loJ lesou6ord enel

le 16rlnu eræ^ ln p11 6r1en>1s

-ro^o ua rol ueput lop le 'ulo
reOurupor-u.ro; ere11 ue0ou
1enr0 e11r nupue tesÅleue

ossrp leq 6uruperuo1 poLl;
're>pede; 

;øuu op uorolst$lo
gd uorynpord 1ere1e1suo1 6o
reOurp;eLulen ue;pLu re6uru

-61;ueiuues e';q ;g6pur epteq
-æ ellap 1 'uorynpo;de;1øLu

-purA rol resou6old euOe;eq

1e ro1 Oe;puru6 ]e oqe)s le
Pøsro14 æd ]o treq /\VStf

M Lt'Zl UEqlseA
My\ 0r'0 dstøp.1 'puøg

My\8/'Z le>lræqæq.ræls
My\ 9Z'9 UeqproN
Mt/\ 89'Z Ol=N
My\ 09', ueqlp!/\
Ml 0t'0 1eryænsuÅg

'UUp lMy\ 671deu>1gd yege
lolues ue peu lollØl.u lo)

-ræ^Ue»l nÅs ep epneq Oue6
-pn slorP po^'M/\ /9'9 Pd
ue#a leltuEs uo poLu JalløLu

0e pd 6ue6ttt ue rop Æ^ 686 L I

rel!øurpu!n
saura)|JærqleJy

'e6ro5 er1 lo-Uer)pue^
ereyoduur 1e roi repeqOr;nLu
sl/\VSll epesuær6eq reuuri

-pueleenn 0o -1eu ruorplnpord
-Uer>1pur^rols 1e 'e6ue6 e1Oou

sepeEs ]op ole>ls 686 L I leLU
-e1sÅs1e lo1 a6rlsun6 ]seu.r ro
rep 'reyundspll ep gd snOrp

-uo^pØu e»il lop rols 'rosælq
uopurA rEN 'rosælq uopur^

Luos'.rerecnpord reqlørupu11

rasælq uopu!^
llros rrarecnpord

relløl,u

'roprxololslæq uol000 9 L

6o prxorplnons uo] 000 02
rol lou.e)s 1eøltru nelq poruoc

'orlo uol 000'02 6o ;n1 uo1
'olrx ol lereds rep Aolq opgru

uop Pd ']opB]Luo-l/\vsl= lro)
-Jæ^Uer) epelÅ1;n>1 ep gd uorl
-lnpold epopelslo opuel a>js

-lp.rou op e4 yodLur orols uec
']opPrruo-/\vstl I pq

-eldecce æ^ ]erp oleLl uocuel
-equol+e le 'pruolpil.ur pØloq

ro>uæ^ueJ>1pue^ e)srptou
op errr Uery 6rp1æ;1r1 rep6uæLu

orols oqøi le rol ouropoq
-6r;nu 1e es;e1/upn lues puel

-1sÅpsel 6o e6ueng 'e6ro5 r

»lo;leoruoser 0o -epø1s1e qøy
'epl'eqreues;e ileUorlEUrelur

ueuued 6rpræne6r1 ro1 1e.r

-eldecce aNlq ]e ro1 LUnLUrurLLl

le uros seuOer uos ' pd 67
oplopun p1 1edLuru>1s ueleruol

le^ uoc uoJ+oo^rosor uls

]e uelep^ler.l rono ry rcd 1e t 1ep
-B.rLUo- y\vsl= epelslLrr opELU

uep Bd 'Z60 I yo;q rol6uru
-6Åq;e se;;ee1 uep ep6elepø

1e>pændru1spn1g gd puerq u3
'Pue;>1sÅ1

-proN I uorynpordger)ieura)
lols uo 'e';q sep[>1s 1eg

'lesuærOeq 1e6eLu ren pue;
-1sÅgse1 peLu ue6ullslenpp

'iopPru.ro-nvst= t!]
epursueOou uodulle olsrØls

uep uo olel re^ rec '6nrqo1;e

opelues 1ap 1e pd 9e opo>1

-Iæp Lros 'qMC , t09 lll 6ls
qø1eq uepodu.rlouoN'reurl
slelE olp re^o loppllu ! My\

/89 ll} opuerE^s - My\ 00 l. L

'ec rolop lepELUo-|/\vsl!
epereyodtur repeupu eOt;;21s

-pe f iuelsÅs;a o)slprou lop
ruer)jpuB^lB pnlsle^o uols }e
ne6 eurepeugusrpro,r 6o -re1

-un r eppq epbuæuruøqpeu
orols uop 6o rlen epltu 1e6

'lcd
g'7 pd 0u1u011s ue - My\ 9 ! Og

lrl requrecop ', L +lPLu 
^olq 'rollØurpul^ elenud gd uotynp

-ord 'ps1e ueLu qelleu '»1ur

' 6urulse;eq;e else[øq slery
'6e1s oreOnrqro] epeunlslrl

]e lelptue 1e ';o1 sporl ;t1 1cd

t'9 lppl euænure[ 1e le6n;q
-ro1 'Oælueyerypur^ e'lq er1

uorynpo;d1e elenud epue6rls
prpeis uop +E lo1)æp le^elq
re uos '6ruqro1 ]ap reuruo)

llueC tcd 0'e-9'Z t!] ptuotptLU!

ue6u1u0;1s rarens rlen ep;tut

16rpæs 1ep 1e ue6ululrn ro1

lereDu;oy '}cd t'| 6e1s 6ruq
-ro]le soueoqu{ 6o seurepÅp

')9

-ra1e uØ] ls!^sploqro1 6o pltru
1e eplnl oroues ']6llpl] 1ppl
6o :ø1rcn uolsØtl 0o 'eu.ren

0o epæn epgq ne6 uereLr
-Lros'pr;pr1 tuo>1 lorprol' pllr.u

rBA UOTOIUTA :les ISrlBrUrPl
.rP ]pllLu ]urerls)e ]o 686 L 

^olq 'rP ]pllLu lleuroun 1o Æ^ 886 I
sueLu 69 '696 L ulen ppLu

le tpoO edornelsel le elseLu

lep pØu >iærl UP lopue rol

lJeamllut lutorlslo
pour rP lf, :686 ]

WO CNtNtSUSg

I'Zl
,'B
LE

9Z'12

C.C

c'7

0't

v 110 0

B,'I.Z'T
7'o I c c

00rt
08 1L
08 80

68 ZI ZI
68',Z Ie r

68 ZI 
'I

roqouo

t'v
L(a

9Z'lZ
9Z'12
9Z'12

Z, I
z'9

0

1,299'Z
9'ttLZ
E EZL'Z

00tt 6880zz
00'L t 68 80 18

00'0 r 68 60'80ltnl

uvv

to'92
t0'92
t0'92

L!

0
0't r

9,908'Z
l'9612
o'7 tQ'7

00'80 68't0'r0
00 60 68 r0'e0
0e'L r 68 r0 90!dv

B'9
6'0
9'I

E9'ZZ
cc'77
E9'ZZ

8't
z'o
L'l

,'290'e
9'990',e
,'e10 8

08 80 68',r0 9Z
9r'1t 68',tO Se
00r.L 68 r0g0.rEnuef

%
oslop^

Mt ueua
]erollElsul

MIA uor]>lnp
-ord-purl'sleu- 

=

6urulseleq
els.rØ}s686 | lEUe^)]

N=rIJlUO

t^lv5'13

l,,l



Begrænset
vindkraft ved de
højeste
belastninger
Ved otte af de tolv stØrste
belastninger i årets fire kvafta-
ler producerede de elværks-
ejede mølleparker under 10
pct. af deres ydeevne.

Priser:
1988 1989

øre/kWh øre/kWh
Spidslast 54,93 58,39
Højlast 31,49 33,85
Lavlast 14,21 15,79

Nye analyser af elsystemets
omkostningsstruktur, herun-
der en revision af fordelingen
af miljøomkostninger, foruen-
tes at medføre en vis udjæv-
ning af forskellen mellem de
tre niveauer.

Udlands-
forbindelser
Konti-Skan I I
Det gamle
sYenske kabel
er slidt op

Den svenske del af det gamle
Konti-Skan 1 kabel er snart
slidt op. Efter to kabelrepara-
tioner i henholdsvis april og juli

meddelte Vattenfall, at man
kun havde reservekabel til
yderligere 1-2 kabelfejl. For at
skåne kablet blev overførings-
evnen begrænset fra 270 til
200 MW. Vattenfallog ELSAM
gennemfører nu i fællesskab
en teknisk vurdering af de
øvrige komponenter i den
gamle HVDC forbindelse,
med henblik på at skabe et
beslutningsgrundlag for evt.
levetids-forlængelse.
11. mads-8. april: Konti-Skan
1 ude af drift på grund af ka-
belfejl ca. 30 km fra den sven-
ske §st.

EL5AM
'§,, ,..,,§, .,:,fi 1, 11§., 

.'? i , ..|\i, i, i,l,,.' ,,N. ' . ,C OM

5. maj-9. juni: Udgb{nings-
reaktoren i Vester Hassing
udskiftes med brugt udglat-
ningsreaktor, som skaffes fra
den skrottede HVDC-station
Kingsnorlh i England. Ved at
købe den brugte reaktor til
skrotpris afkortes repara-
tionstiden væsentligt, ligesom
den samlede pris bliver meget
lavere, end hvis den havare-
rede reaktor skulle have været
repareret,
18. juni-16. juli: Kabelfejl mel-
lem Sverige og Læsø.
Konti-Skan 2 forbindelsen var
ikke udsat for længereva-
rende havarier i sit første
driftsår. Men der blev registre-
ret nogle tekniske ,børnesyg-
domme" i kontroludrustnin-
gen.

DRIFTEN

Det iremtd ge noa kV net

ELSAM områdel

bygget e er bes ultet med

Netudvde sesp an 89

panaglpå dtlængeresgt

Norge
Skagerrak forbindelsens pol 2
var ude af drift i nøjagtig tre
måneder (fra 8. december
1988 til 8. marls 1989) på
grund af kabelfejl. Det var
blevet ødelagt af et anker ca.
33 km nord for Bulbjerg. Re-
parationsarbejdet måtte f lere
gange udsættes, dels afbry-
des på grund af dårligt vejr.

Tyskland
220 kV forbindelsen Kassø-
Flensborg blev afbrudt 15.
december, da en jordtråd
faldt ned. Ved udkoblingen
eksploderede 220 kY afbry-
derens ene fase. En time
efter, at 220/150 kVtransfor-
meren atter var sat under
spænding for at genetablere

Elstatistik 1989

Kulfyringsgrad
Gasfyringsgrad
Totalvirkningsgrad

Elsalg tli eget område
- stigning

- middel af 3 største kvartersmaks,
(91, afregningsmaks,)

- stigning i "afr.maks..
Benyttelsest d for elbelastning

Fjernvarmelevering

- stigning

Nettoimp. fra Norge
Nettoimp. fra Sverige
Nettoimp, fra Tyskland (ekskl, EV3)
Nettoimport
Nettoimport/om rådets f orbrug
Transit fra EV3 til Tyskland
Modtaget fra Rl(/Bornholm
SH modtaget fra FK
Fortjeneste på udlandshandel

Gasforbrug
Olieforbrug
Kulforbrug
Marginalpris

-højlarit
- lavtarif

Vindmølleproduktion

- elveerksejede

- prototypemøller
ldriftsatte vindmøller
ultimo året

ELSAM

1988
97,1

- 0,0
tr7F

16,38
1,7

3208,2
-3,2

51 00

32379
-3,2

2259
629
_19

2869
17,5

1216
26,5

-101 ,2
49,3

0,7
101

5680

17 ,15
10,19

15610
139

c I aÅ

GWh
GWh
GWh
GWh

%
GWh
GWh
GWh

Mlo. kr,

Mio, ms
1 000 ton
1 000 ton

øre/kWh
øre/k\,Nh

MWh

1989
96,5

- 0,0
60,0

16,61
1,4

3281 ,9
2,3

5060

30400
-6,1

3778
2372
-1 36
601 4

A,A 
'tr)5/

16,0
129,0
151 ,2

0,3
9B

4405

17,81
11 ,51

39355
1 596
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ELSAM

93 pct. af effekten kan fyres
både med kul og olie. 7 pct.
kan desuden fyres med natur-
gas, Enhedernes effekt er 1-2
pct. mindre ved kulfyring end
ved oliefyring.
Fra 100 til 400 MW af kraft-
værkernes elkapacitet be-
slaglægges, alt efter årstiden,
til fjernvarmeproduktion. For
1990 har fjernvarmen således
forudreserveret ca. 380 MW
af kraftværkernes elkapacitet
til fjernvarmeproduktion.
lndtil slutningen af 1997 råder
ELSAM over 259 MW (iTjele)
fra det norske Statkraft. For-
pligtelsen gælder de seks
travle dagtimer og maksimum
1200 MWh dagligt. Den mod-
tagne energi skal normalt
leveres tilbage om natten.

BERETNING

Topbelastninger
hvert l«vartal
(inkl. tabf

Januar kvartal
Tirsdag den 3. januar

kt. 17.30:

3073,4 MW

April kvartal
Torsdag den 6, april

kt. 11 .30:

287216MV{
Juli kvartal

Fredag den 8. september
kt.10.00:

272313MUl
Oktober kvartal

Torsdag den 14. december
kt. 08.30:

3016,2 MW

Udveksling iGWh

lmport

Eksport

e

Tyskland
5A,2

Norge 6,7

Sverjge
37,9

OM DRIFTEN

lnteressenternes
andel i effekten
Fynsværket 575 MW
(+ nødstartanlæg) 10 MW
Midtkraft 1314 MW
(+ nødstartanlæg) 12 MW
NEFO 438MW
(+ nødstart) 25 MW
Nordkraft 379 MW
Skærbækværket 369 MW
Sønd. Højsp. 471 MW
Vestkraft 528 MW

Fejlstatistik
I 1 989 var der på 1 50 kV sy-
stemet 40 liniefell og 4 sta-
tionsfejl. Fej lfrekvensen for
150 kV ledningerne var 1 ,5.1

fejl pr. år pr. 100 km. Det
tilsvarende tal for perioden
1980-1989 var 1 ,65 fejl pr. år
pr. 100 km.
Af liniefejlene stammer de 23
fra stormvejret den 14. og 15.
februar 1989.

L/

mln. min

85 86 87 BB 89

Afbrydels€s-
statistik

År N/Wh %o

1989 1 13 0,007
1988 65 0,004
1987 228 0,014
1986 207 0,013
1985 362 0,024

21 min.
min.

mtn,
2
1

4
4
7

Værkernes egen
produktion

1988 1989
EI GWh GWh

Fynsværket 2.175 1.966
Midtkraft 3.795 2.931
NEFO 1.200 472
Nordkraft 1 .221 1 .1 16
Skærbækv. 1.341 1j20
Sønd Højsp. 2.373 1.889
Vestkraft 1 .633 1.433

Varme
1988 1989

TJ TJ

Fynsværket 10,045 9.236
Midtkraft 8.713 8.217
NEFO O O

Nordkraft 4.028 3.808
Skærbaekv. 2.190 2.015
Sønd,Højsp. 760 929
Vestkraft 6,643 6.194

Værkernes salg
til eget område

1988 1989
EI GWh GWh

Fynsværket 2.313 2.321
Midtkraft 3.565 3.611
NEFO 1.351 1.340
Nordkraft 1.456 1.493
Skærbækv. 2.853 2.891
Sønd.Højsp. 1.806 1.810
Vestkraft 3.039 3.142

God udnyttelse af
råenergien
De syv lysk-fynske kraftvær-
ker udnyttede 60 pct. af den
tilførte råenergi i 1989. Det var
en stigning fra 57,5 pct. i

1 988. Udnyttelsen udtrykkes
som forholdet mellem udnyt-
tet energi i el og varme og
tilført energi iolie og kul. Ener-
giudnyttelsen har været i en
fortsat positiv udvikling siden
1970. Dengang lå den på ca.
45 pct.
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Elværkerne kan højst betale
70 øre pr. kubikmeter natur-
gas til nye kombianlæg, hvis
energiministerens krav om at
anvendelse af naturgas ikke
må fordyre produktionen af el

og varme iforhold til kulbase-
ret produktion. Prisen blev
beregnet under de måned-
lange forhandlinger med
D.O.N.G,, som endte resultat-
løse i midten af november.
Parlerne måtte konstatere, at
det ikke var muligt at få regne-
stykket til at gå op.
Der var følgende faser i forlø-
bet:

I begyndelsen affebruar hen-
vender energiministeren sig til
elværkerne vedr. anvendelse
af naturgas på kraftværkerne.
Ministeren beder om, at der
udformes to redegørelser
inden maj:

a) En alternativ udbygnings-
plan, der indeholder gasfy-
rede enheder i et ikke
nærmere specificeret om-
fang.

b) En vurdering af de grund-
læggende økonomiske
forhold i forbindelse med
elsektorens anvendelse af
naturgas, herunder rele-
vante produktions- og
omkostningsforhold for
elværkerne og D.O.N.G.,
alt sammen med henblik
på at korllægge de opti-
male samspilsmuligheder
mellem det samlede el- og
gassystem.

ELSAM
BRÆNDSEL

Sådan forløb
gasforhandlingerne

Ultimo marts: Elværkerne
fremsætter forslag om kom-
missorium og personsam-
mensætning for et forhand-
lings/vu rderi ngsudvalg.
Primo maj: Dangas indgår
aftale med DUC om køb af
yderligere 38 mia. kubikmeter
naturgas over en årrække. En
del af denne gas, svarende til
ca. en mia. kubikmeter/år i en
halv snes år, får Dangas i

option med henblik på videre-
salg til svenske og danske
kraftværker. Hvis dette salg
ikke gennemfØres, er Dangas
ikke forpligtet til at købe.
ELSAM vurderer, at ca. 0,2
mia. kubikmeter/år allerede er
solgt til små kraftvarmeværker
i Sverige.
Tilbage er 0,7-0,9 mia. kubik-
meter/år - svarende til ca, 10
pct. af de danske elværkers
energiforbrug.
Ultimo maj: På initiativ af
D.O.N.G. og med kraftvær-
kernes indforståelse f rafalder
ministeren ønsket om udar-
bejdelse af den grundlæg-
gende økonomiske redegø-
relse, I stedet indledes de
kommercielle forhandlinger
om gasleverancerne.

Balanceprisberegning
(Skemaet er baseret på udbygning med ny grundlasteffekt - kulfyret eller
udelukkende naturgasfyret)

I forhandlingerne bliver der
taget hensyn tilsparede miljø-
anlæ9, lavere anlægspriser
og driftsomkostninger på
gasfyrede værker samt højere
virkningsgrad på gaskombi-
anlæg ved fuld belastning,
mens der ses borl fra gas-
kombianlæggenes væsentligt
dårligere virkningsgrad ved
lavlast.

Anlægsstørrelse
Beny,tte sest d
Virkningsg radrr r kondensd r ft
Energ forbrug
Brændværd
Realrente
lnvester ng eksk . byggerenter
Byggerenter (forske 1g bygget d)
Ku pris (C F)

Drift
Afsknvn ng/forrentn ng
Energi
at

Beregnet gasprls (ørelm3)
Fradrag for manglende f eks brl tet
(tvangskørsel, mindre eiimpod)
Resulterende balancepr s
for naturgas

Under forhandlingerne bliver
det klart, at Dangas kun vil
levere gassen kontinuerligt
året rundt og ikke eksklusivt i

særlige spidslastperioder,
hvorden vil passe særlig godt
ind i det samlede elproduk-
tionssystem, En prissammen-
ligning skulle under disse
forhold altså ske mellem to
grundlastværker med hen-
holdsvis kul og gasfyring. Ved
en kulpris på300 kr./ton bliver
gasprisen maksimalt 70
øre/m3.
Herudover vil D.O.N.G. dog -
ioverensstemmelse med
gældende regler-få et pristil-
læ9, svarende til kulafgiften af
den mængde brændsel, som
anvendes til varmeformå|.

Gas
225M\tN

6000 h/år
50 pct,

2/3m,o.n'
39,6 MJ/Nm3

6 pct,
4800 kr,/kW

1 0 pct,

KU

350 MW
6O0O h/år

r'F ^^+aJ pur.
478,000 t

25,1 MJ/kg
6 pct.

63002 kr./kw
1 3 pct.

12kr]GJ

1) Kulfyret anlæg med afsvovlingsanlæg. Et nyt gaskombianlæg har en
virkningsgrad på 51 pct., men på grund af ældning og tilsmudsning fal-
derden hurtigt 1 pct.

2) lnkl. afsvovlingsanlæg og Lav-No,-udstyr,

Omkostninger
Kul Gas (m o. kr.)
58,0 30,0

129,3 95,9
144,03r 205,4
JO l,O OO ,O

75

5

/u ore/m'

Når der medregnes udg fter t bygning og drift af afsvov ngsanlæg på det
kulfyrede anlæg. er det forudsat, at e!4. overgang t naturgas ikke modreg-
nes i kraftværkernes fastsatte svov kvote. Hv s det bliver t lfæ det. vil den
resulterende balancepr s bl ve noget mindre end 70 øre.
Der må øvrrgt samtidlgt peges på den økonom ske r s ko ved at opbygge
produkt onsan æ9, der ens digt er baseret på gasio eforsynrng.

3r Baseret på kulpr sen 12,00 kr,/GJ.
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ELSAM
I/S ELSAM REGNSKAB 1989

Resultatopgørelsel/S ELSAM er en samarbejdsorga-
nisation, hvis indtægter og udgifter
fordeles mellem de syv interessen-
ter. Resultatopgørelsen indeholder
derfor intet over- eller underskud,
Resultatopgørelsen er opdelt i

hovedaktiviteter, der hver for sig
udgør en regnskabsmæssig hel-
hed med selvstændigt indtægts-
og omkostningsforløb, og med
angivelse af , hvorledes inddækning
af udgifterne er sket.
Fordelingen mellem interessen-
terne sker efter aftalte fordelings-
nøgler,

Beløb i regnskab og noter er angi-
vet i enheder på 1 000 hvor intet
andet er nævnt.

Brændsel
lndkøb og levering af brændsel
foretages centralt hos ELSAM, og
samtlige omkostninger fordeles
mellem interessenterne via braend-
selsaf regningen, Forrentning og
afskrivning af to kulskibe, fem
pramme og to slæbebåde er inde-
holdt i brændselsafregningen,
Beløbet for kulskibene på76,4
mio, kr. er indeholdt i posten for
kulkøb, og for pramme og slæbe-
både er 19,8 mio. kr. inkluderet i

transitomkostnin gerne.

Eludveksling
med udlandet
Der sker eludveksling via under-
søiske kabelforbindelser med
Norge og Sverige og via linieanlæg
med Tyskland.

Finansiering
Renteindtægter, renteudgifter
samt årets kursgevinst og kurstab
udgør ELSAMS eksterne finansie-
ringsomkostninger. Renter af mel-
lemværender med og udlån til
interessenterne er anførl med
nettobeløbet ien særskilt post,
Kursgevinst og kurstab kan i hen-
hold til ellovens regler først overfø-
res til resultatopgørelsen, når de er
realiseret, Derfor ovedøres ikke
realiseret kursgevinst på 125,8
mio. kr. til status,
ELSAMS bestyrelse besluttede i

1988 at afskrive kurstab på 330,1
mio. kr, med 25 pct. i 1988, 25 pct.
i 1989 og resten senere,
DerJor overføres i 1989 82,5 mio.
kr. fra status til finansieringsregn-
skabet.

72.028
63.794
6.893

45.216
-12.192
175.739

1 9BB

82.432
61.681
12.718
29.88'1

-1.219
185.493

1 .513.796 1 .283.863
5.636

539
37.806

126.453
11.971

1.696.201

549.316
-33.574

124.459
-1.522
36,925

130.431
31.342

1.605.498

256,608
-18.472
238.136

-74.060
270.720

86.513
283.173

-107.438
-45.850
129.885

-86.513
BO,784

124.156

54.369
40,519
96.255

191.143

-54.369
-6.774

130.000

515.742

-58.442
220.654

-144.794
17.418

-102.217
-39.1 91

-123.990
125.756
82.505
84.271

57.069
76.694
60.080

193.843
-57.069

-6.774
130.000

For perioden 1 . januar til 31 . december 19Bg

Generel ELSAM -vi rksom hed
Netområdet og driftsafdeling . .

Administration og planlægning .

Tekniskeudvalgsopgaver . . .

Forskning og udvikling
Andre indtægter og omkostninger .

lndbetalt af interessenterne .

Brændsel
Kulkøb cif
Oliekøb cif
Gaskøb cif
Brændselstransit
Brændselshåndtering
lndirekte brændselsomkostninger
Afregnet med interessenterne

El-udveksling med udlandet
lmport
Eksport
Afregnet med interessenterne

Finansiering
Renteindtægter
Renteudgifter....
Årets kursgevinst .

Eksternefinansieringsomkostninger . . . . .

lnteressentrenter. .

Overtørt.frabrændsel . . . .

ELSAMsfinansieringsomkostninger . . . . .

lkke realiseret kursgevinst overfød til status
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EL5AM
I/S ELSAM REG, NSKAB 1989

Noter til balance

Note 1 - AnlægAnlæg
Der er i 1989 investeret 285,5
mio. kr. ikommendeanlæg, og
der er overført idriftsatte anlæg
for 450,7 mio. kr. tilanlægs-
aktiver.
Der er i årets løb skrottet anlæg
for 823.000 kr. Anlæggene var
fuldt afskrevne.

Anlægslånefonden
Egentlige produktionsanlæg
finansieres gennem anlægslå-
nefonden, hvorlil interessen-
terne indbetaler ifølge aftalte
regler.
Udviklingen ifonden kan sam-
menfattes således:

Anlægslån
pr. 1 .1 .1989 13.187
Udbetalinger i 1989 :
anlægs-
investeringer 1.330.280

1.343.467
lndbetalinger:
afskrivninger og
henlaeggelser 1.360.000

-16.533

Der er fællesfinansierede an-
lægsarbejder i gang hos alle
interessenter.

Note 3 - lkke realiseret kursgevinst

Saldo pr. 1.1.1989 - kurstab 69.919

kursgevinst i 19Bg 144.794

heraf realiseret -19.038 125.756

Saldo pr.31 ,12.1989-kursgevinst 55.837

Den ikke realiserede kursgevinst på lån indgår i status, hvorfra den overføres til resultat-

opgørelsen, når den realiseres,

Anlægs-

værdi

Afskrevet
pr. 31 ,12.89

Best til

afskrivning

Luftledninger
Kabler

Stationer
HVDC-anlæg

Teleanlæg

Kulskibe

Pramme og slæbebåde
l/S Århus Kulterminal (55%)

Ejendomme
I l!^r.,-uu)Lyr

Nyanlæg

487,066

26.321

158.069

515,429

30 522
700.742

78.085

76.318

88.932
26.731

397,053
ZO,JZ I

125.492

423 303
25.764

325,003
16,063

65.794

71.374
24.027

60.17 4

90.013
0

32,577
92.126
4.758

375.739

62,O22

14.524

17,558
2,704

2.188.215 1.560.368 688.021

Note 2 - Anlægslån til interessenter

Anlægs-
lånefond

Øvnge

anlægslån
lalt

FV

MK

NE

NK

SV

SH

VK

-3.644
- t.JZ/

-1.473
-2,738
_1 886

-3.028

48 364
89,392

0

17000
1 15 159

0

105.542

45.927

85.748

- t.Jzl

15,527

112,421

-1,886
102.514

-16.533 375 457 358.924
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EL5AM
ANDRE AKTIVITETER

Udlandsaktiviteter

Markedsføring sker i regi af Danish Power
Consult A/S (DPC), som ejes ligeligt af
ELKRAFT Consult og ELSAMPRO-
JEKT A/S.
ELSAMPROJEKT har idet forløbne år
assisteret The Egyptian Authority (EEA)

med prolektledelse og tilsyn vedr. renove-
ring og udvidelse af Suez Thermal Power
Station.
Der er ultimo 1989 modtaget ordre på
projektering af en HVDC/HVAC kabelfor-
bindelse over Gibraltarstrædet mellem
Spanien og Marokko. Projet<tet gennem-
føres isamarbejde med ELSAM og NOR-
POWER (Oslo).

I Zimbabwe arbejdes der sammen med
SwedpowerAB på et projet<t omfattende
rehabilitering af tre kulfyrede kraftværker
af ældre dato.
På de Cap Verdiske Øer har ELSAM-
PROJEKI- gennemfør1 en undersøgelse
af indpasningen af vindmøller i det eksiste-
rende elnet.
Der er endvidere ydet assistance til opga-
ver i Sverige og Grækenland på fjernvar-
meområdet og analyse af mulighed for
levetidsforlængelse på 10-20 år for ældre
kraftværksenheder.

Resultat 1989

Nettoomsætning
Besultat efterskat
Egenkapital

1989 1988
mio. kr. mio. kr.
116,7 106,2

1,0 3,2
19,3 18,3

Bestyrelsen for
ELSAMPROJEKT A/S
G, Styrbro lformand.;
R. Tychsen (næstformand)
E.B Schmidt
B,K, Jensen
J.O Top
H, Grastrup.)
A. Lind-Hansen-)
K, Kamp Jørgensen.)
-) Valgt af medarbejderne,

Direktion
Adm, direktør Willy Madsen

Revision
Revisionsfirmaet
Schøbel & Marholt, Kolding
Statsautoriserede revisorer

Årh

Kulterminalen blev i 1989 tilført 1 ,4 mio.
ton kul, som er blevet udskibet og fordelt
til kraftværker og andre kulforbrugere.
Kullene kom tilÅrhus ombord i 29 skibe i

størrelse fra 3.000 til 137.000 ton død-
vægt.
Udskibningen skete med pramme (11 1

anløb) og coastere (90 anløb).
Terminalen ejes af ELSAM (55 pct.), Aal-
borg Portland (17 pct.), Shell (15 pct.) og
BP (13 pct.).
Terminalen havde i 1989 en omsætning
på22j mio. kr. Personalet bestod ved
årets udgang af 50 medarbejdere.
Ku lterminalens bestyrelse:
Poul Sachmann, ELSAM, (formand)
Karl Pedersen, ELSAM
P. Skovgaard, Aalborg Porlland
H, Kristensen, Shell
P. Wheadon, BP

Danaske 7s

ELSAM samarbejder med ELKRAFT og
A/S Aalborg Potland Cement Fabrik om
afsætning af flyveaske til cement- og
betonindustrien.
Det sker gennem firmaet Danaske l/S,
som ejes af Aalborg Portland (50 pct.),
ELKRAFT (25 pct.) og ELSAM (25 pct.).
Firmaet havde i1989 en omsætning på
32,6 mio. kr., hvilket gav et overskud på
21,9 mio. kr. ved salg af 495.000 ton
flyveaske.

Danaskes bestyrelse:
H, Schulz, ELSAM, (formand),
O. Stevens Larsen, Aalborg Podland
Cement Fabrik,
K. Bograd, ELKRAFT,
K. Gade, KH Beton.

^l\^-.
us Kultermina! r/sELSAM.

PROJEKT
1989 var præget af travlhed, udvikling og
dynamik i ELSAMPROJEKT A/S. Netto-
omsætningen blev øget fra106,2 mio. kr.
til 116,7 mio. kr. Medarbejderstaben
voksede med27lil240.
Som en udløber af den strategiske plan-
lægning for perioden frem til 1995, blev
der pr. 1 . maj 1989 implementeret en ny
organisationsstruktur, nødvendiggjort af
de forventede nye tekniske udfordringer,
den forlsatte vækst og de stigende krav til
en hurtig omstyring af ressourcerne.
ELSAMPROJEKT's målsætning om at
væreførende videncenter inden for kraft-
værksteknologi har medført, at der i det
forløbne år er fokuseret stærkt på medar-
bejdernes faglige og personlige udvikling.
Ligeledes har en fortsat indsats på udvik-
ling af edb-området kendetegnet året.
Hovedopgaverne var i 1 989 de nye blok-
enheder på Fynsværket og Vestkraft.
På Midtkraft har ELSAMPROJEKT været
involveret i bygningen og idriftsættelsen af
Danmarks første afsvovlingsanlæg for
rØggas fra to 350 MW blokke.
Der er også arbejdet i betydeligt omfang
med decentrale kraftværker med meget
forskellig teknologi og forskellige brænds-
ler og kombinationer heraf , som f .eks. kul,
affald, naturgas, træaffald m.v.
Dererydet en væsentlig indsats på udvik-
lingsarbejdet omkring SNOX-processen,
en proces, der samtidigt fjerner SO, og
NO^ i røggassen.
Endvidere er der arbejdet med CORO-
NOX-processen, hvor svovl og NO, fjer-
nes fra røgen ved elektrisk pulsteknik.
Med henblik på nyttiggørelse/alternativ
deponering af restprodukt erne f ra røg-
gasrensningen foregår der i ELSAM-
PROJ EKT et betydeligt udviklingsarbejde.
ELSAMPROJEKT har været aktiv på en
række nye teknologiområder. Det er især
kulforgasning, gasturbiner, brændselscel-
ler, fluid-bed og kombinationer heraf, der i

1989 har været genstand for en særlig
opmærksomhed i ELSAMPROJEKT. Et
udviklingsprojekt om avanceret kulfyring
med lille miljøbelastning og højvirknings-
grad omkring 50 pct. erfoftsat med gode
resultater.
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