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E'EsAM
retning og regnskab 1990

ELSAMs bestyrelse
Fynsværket N,4idtkraft

NEFO

Sønderly ands
Nordkraft

For l/5 FYNSVÆRKET

Direktør P. Grønborg Christensen,
Odense, (formand for ELSAM)
Direktør Viggo Schultz, Svendborg
(død 1. marts)
Gårdejer T. Nørregaard Petersen,
Ringe (fra 3. april)
For l/S MIDTKRAFT

Viceinspektør Karl Pedersen,
Silkeborg, (næstformand for ELSAM)
Socialpæ'dagog Eva Tørnæs, Århus
(til 24. april)
ihv. rådmand Thorkild lbsen, Århus
(fra 24. april)
For l/S Nordjyllands
Fæ les

Dlrekilon

SCTV CC

funkt ofer

-

System
sam
ordn ng

Net
området

Elektricitetsf orsyning, N EFO
Købmand Johan Jensen, Hiørring
Gårdejer B. Møller Jensen, GandruP
(til 30. januar)
Politiassistent Jørn Graversen,
Frederikshavn (fra 30. januar)
For l/S Nordkraft
Autoforhandler Tage Jespersen,
Hadsu nd
Overassistent N. Å. Helenius,

Aalborg, (til 25. januar)
Byrådsmedlem Marius Andersen,
Aalborg, (fra 25. januar)
N,4U: N,4ijØudvag

PDU: Produktions-dr ft sudvalg
NU: Netudvag
AUr AfregnngsudvaLg
ØUr Økonom udvalg

PU:

Plan ægf ingsudvalg
F&Ur Forsknings & udv klingsudva g
KVUr Kraftvarmeudva g

VUi

For l/S Skærbækværket
Gårdejer Ejner B. Schmidt, VamdruP
Byrådsmedlem Alex Jentsch, Kolding
For An/S Sønderjyllands

Vndkraftudvalg

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

Syv selvstændige værker
for de syv iysk-funske 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'
ELSAM er et samarbejdsorgan

ELSAM ledes af en bestyrelse, der består af de syv interessenters formænd og næstfor-

mænd.

af de lokale distributionsselskaber, der
enten er kommunale eller direkte forbrugereiede. Kraftværkernes kompetente forsamlinger, som samtidig er besluttende forsamlinger i alle væsentlige ELSAM-spørgsDe syv kraftværksselskaber ejes regionsvis

må

l, bestå r af f ol kevalgte

re p

ræsentante r fo r d istri

b

uti o nsselska berne.

Det snævre samarbejde mellem de syv kraftværksselskaber planlægges og styres gennem en række permanente udvalg. ELSAM er sekretariat i dette udvalgssamarbejde.

ELSAMS
ELSAM

O

opgaver

udfører en række praktiske opgaver for de syv interessenter:

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 forbindelse også udveksling af elektricitet med nabolandene.

O
O
O

Koordinering og planlægning af udbygnin§en af produktionskapaciteten.
Finansiering af alle større anlægsarbejder.
lndkøb af brændsel til alle værkerne.

Vestkraft

Gårdejer Jacob Stensig, Skjern
Borgmester Chr. Nielsen, Varde
(til 19. januar)
Fhv. borgmester Egon Søgaard, Skjern
(f ra 19. januar)

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

Direktørudvalg
Jens O. Top, Fynsværket

Erik Schumacher, Midtkraft
B. Kurt Jensen, NEFO
P.E. Nielsen, Nordkraft (til 30 sept.)
Peter Høstgaard-Jensen, Nordkraft

ra 1. oktober)
Bent Beyer, Skærbækværket
Knud Fischer, Sønderjyllands
Højspændingsværk
Torben Riber, Vestkraft
(f

Direktion
Adm. direktør Georg Styrbro
(Systemsamordn ing)
Direktør Poul Sachmann
(Kommercielle Funktioner)
Underdirektør Torben Margaard
(Netområdet)

Revision
Schøbel & Marholt, Kolding
Revisionsaktieselskab
Statsauto riserede revisorer

35. driftsår
1.

januar

-

-
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ELSAM
BERETNING

BESTYRELSENS
o

Aret med

Den danske elforsyning blev i 1990 udsat

for de kraftigste energipolitiske udspil
nogensinde. Udspil, der på mange måder
gør op med den hidtidige politiske og
tekniske kurs, som har placeret dansk
elforsyning blandt de billigste, mest

Det er samtidigt vigtigt, at økonomien i
projekterne ikke er baseret på en meget
høj elpris i et ret kort tidsrum (spidslasttiden). Den besluttede udbygning med
decentrale værker har nemlig allerede
dækket behovet i spidslasttiden, så de
følgende værker skal producere i længere perioder for at have fuld værdi. Det
må derfor forventes, at den høje elpris i
spidslasttiden sænkes, mod en tilsvarende forhøjelse i den øvrige del af dag-

de mange

planer

effektive, mest olieuafhængige og
øvrigt med den bedste råenergiudnyti

telse i verden.

Året bød på:
o »Aftalen om eludbygning i første
halvdel af halvfemserne« (Natu rgas-

o

o

tiden.
Målsætningerne i »Energi 2000« og
resultaterne af ELSAMs analyser af handlingsplanen, der er en del af »Energi
2000«, forudses at indgå som forudsætninger for ELSAMs kommende udbygningsplanlægn ing.

redni ngsplanen).
»Energi 2000« (om reduktion af drivh

o

1990

useffekten).

Ny lov om varmeforsyning (om udbyg-

ning af den kollektive, rørbundne
rmeforsyn ing).
Myndighedernes afvisning af ansøgning fra Skærbækværket om bygning
af kulfyret udtagsblok.
Påbud om bygning afyderligere 100
MW vindmølleparker.

Aftalen rummer ingen garanti for, at
alle de kulfyrede fjernvarmeværker
bl iver erstattet med kraftvarmeværker.
Kqgglqnerne har ansvaret for, at værkerne §iver projekteret. Men det er ikke

va

Naturgasredningsplanen dannede
grundlaget for revision af varmeforsyningsloven og anviste 31 kulfyrede fjer
varmeværker, som ønskes erstattet m€

drive de decentrale

kraftvaill@§
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ELSAM
BESTYRELSENS
Hvis forudsætningerne var rigtige,
ville elbesparelserne blive realiseret
uafhængig af eventuelle CO2-må1.

Handlingsplanens udbygning med
decentral kraftvarme og vindkraft
belaster samfundet med en meromkostning i år 2005 på mindst 2,5 mia.
kr./år i forhold til basisforløbet, hvor
man udbygger med kulfyrede enheder. (Svarende til mindst 18 mia. kr.
frem til år 2005). COr-reduktionen ved

lingsplanen, kan betyde at vi efter år

ELSAMs snævre samarbejde med dansk

industri har mange gange givet gode
resultater. Udviklingen af dansk røggasteknologi, som bl.a. omfatter det nye

Driftssikkerhed:

-

disse foranstaltninger kan blive væsentligt mindre end anført i »Energi
2000«.

Den store udbygning med decentral
e, i n d u stri kraft og vi nd m øl-

giforsyning.

ler vil reducere elsystemets fleksibilitet, idet en større del af elproduktionen vil blive afhængig af fjernvarmeforb rug, i ndustri produktion, vi nd
m,v.

ELSAM har sammen med Preussen-

Elbesparelser:

heraf vil være, at vore
muligheder for at aftage CO2-fri
» ove rl øbse n e rg i « f ra va nd k raftvæ r-

-

kerne i Norge og Sverige bliver begrænset. I de sidste 10 år er der i gen-

»Energi 2000« har man brugt nogle
et o pti m i sti ske fo ru d sætn i ng er
på elbesparelsesområdet, som gør, at
m eg

-

nemsnit dækket ca. 20 pct. af elforbruget med import fra Norge og Sverige,
hv i I ket h a r re d uce ret CO 2-e mi ss i onen
tilsvarende.

man netto kan spare ca. 1,5 mia. kr./år
iforhold til basisforløbet. Hvis man i
ste det f o r E ne rg i sty re I se n s opti m i sti'
ske forudsætninger bruger de forudsætninger, elværkerne og myndighe-

'

derne er enige om i kontaktudvalget
ved røre n d e e I prog n ose r, ve n des
denne nettogevinst til en nettoom'
kostning på ca. 1 mia. kr./år. (ivarende til ca. 7 mia. kr. frem til år 2005).

blive mindst 25 mia. kr. frem til år 2005.
Hertil kommer at planen forudsætter

Forsyningssikkerhed:
Den meget omfattende satsning På
naturgas som brændsel til el- og kraft'
varmeproduktion, der ligger i hand-

Meromkostningerne ved at udbygge
efte r

en erg i h a n d I i ng spl a n e n vi I a

ltså

stabile, moderate priser på naturgas de
næste 30-40 år. Med den meget store
interesse i hele Europa for at satse massivt på naturgas i energiforsyningen, er
der intet, der tyder på, at disse forventninger vil holde. Tvænimod forudser
i nte rn ati o n a I e eks pe tte r sto re p ri ssti gninger på naturgas. Hvis det sker, bliver
energihandli ngspla nen flere mil I ia rder
kroner dyrere om året at gennemføre.

't
,1

$dvidefråsplslr$S§t

Samarbejdet med

industrien
Ledelserne af lndustrirådet, CO-Metal
og Danske Elværkers Forening drøftede
»Energi 2000« på en konference i sep-

tember.

!

i

**".**''
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SNOX-anlæg på Vendsysselværket, har
vakt stor interesse udenfor landets
grænser. Nu gælder det udvikling af
kulforgasningsteknik, som ventes at få
en dominerende rolle i fremtidens ener-

k raftv a rm

En konsekvens

I

1990

2010 bliver stærkt afhængige af na-

turgas fra U55R, lran, Algeriet og
Nigeria, idet de europæiske reserver
tit den tid vil være næsten udtømte.

Produktionsomlægning

-

BERETNING

Konferencen bakkede enigt op om de
langsigtede miljømæssige mål i handlingsplanen, men der var også enighed
om, at midlerne i planen ikke kan undgå
at få negative konsekvenser for dansk
industri på områder som konkurrenceevne, investeringer, beskæftigelse og forsyn i ngssi kkerhed.

Elektra truffet principbeslutning om at
bygge verdens hidtil største demonstrationsanlæg for kulforgasning. Beslutningen, som forudsaetter anlægs- og driftstilskud f ra EF, omfatter et anlæg på 300
MW el. Det skal sandsyn ligvis placeres på
Enstedværket, hvor ELSAM og Preussen-

Elektra i forvejen ejer og driver et blokanlæg i fællesskab. Flere danske virksomheder har ekspertise til at kunne gå
ind i projektet.
ELSAMs forsknings- og udviklingsarbejde bliver sat mere og mere i system
på alle energi- og energimiljømæssige
områder. Særlig stor interesse knytter

til udviklingsarbejdet
omkring nyttiggørelse af restprodukter
fra »tørre« afsvovlingsanlæg på Studstrupvaerket og Fynsværket.
Forskningsindsatsen omfatter også
sundhedsmæssige områder. ELSAM
deltager således i elværkernes magnetfeltarbejde, og der er i 1990 startet en
sig i øjeblikket

undersøgelse af, om der er øget risiko

for kræft for arbejdere, som er særligt
udsatte for kul- og flyveaskestøv.
ELSAMs ønske om at øge den danske
energi- og miljøtekniske eksport var
baggrunden for, at ELSAM tog initiativ
til et eksportf remstød på industrimessen
i Hannover i maj 1990. Sammen med
ELKRAFT, DONG og lndustrirådet sponsorerede ELSAM fæl lesf remstødet
»Energipartner Danmark«. ELSAMs in-

formationsafdel

i

n

g forestod projektsty-

ring, udstillings- og sekretariatsopgaver
for fællesstanden, der havde Hans Kongelige Højhed Prins Henrik som protek-

tor. 36 firmaer deltog i arrangementet.
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ELSAM
FÆLLES

REGNSKAB

Balance

Regnskabspraksis
Hovedprincipper
Det fælles regnskab er et sammendrag af ELSAMs og de syv jysk-fynske kraftværkers reg nskaber.
Regnskabet er et samlet regnskab

for el- og varmeproduktion, idet
varmens indteegter og omkostninger dog vises særskilt.
Årsregnskaberne af lægges efter
"Lov om elforsyning" nr. 54 af 25.
februar 1976 samt efter Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 625 af
15. december 1977 om "Regnskabsføring og budgettering for elforsyingsvirksom heder".
lndtægter og udgifter er periodiserede, så de følger regnskabsåret.
n

Brændsel og

udveksling

i mio. kr. pr. 31. december 1990
Ultimo
1

Aktiver
Anlægsaktiver ..
Brændselsbeholdning
Øvrige omsætni ngsa ktiver
Aktiver i alt

989

20.709

17.988

1.909

2.069

2.113

1.712

24.731

21.769

Egenkapital
Afskrivninger og henlæggelser
Akku mu leret overdækni ng
Ekstern gæld

1.688
18.356
453

1.649
16.371

4.234

3.643

Passiverialt..

24.731

21.769

Passiver

105

Årets forbrug af brændsel indregnes til gennemsnitsprisen for det
brændsel, der er tilført i regnskabsåret. Hvis tilførslerne af brændsel er
mindre end årets brændselsforbrug,
indregnes forskellen til lagerets
gen nemsn itsværd i.
I

braendselsomkostningerne i ndgår

omkostningerne ved drift af

for

Finansieringsanalyse

1

990

ELSAMs kulskibe. Svind i braendsels-

lagre indregnes i forbruget, når det
konstateres ved en lageropgørelse.

Fremskaffelse
af likviditet

Afskrivninger og
henlæggelser

Egenf inansiering

Afskrivninger og henlæggelser

Driftsoverskud

indregnes i henhold til Handelsministeriets bekendtgørelse nr. '108 af
23. marts 1977.
Henlæggelser på nyanlæg kan påbegyndes 5 år lør idriftsættelse
med indtil 20 pct. af den budgetterede anlægssum. Henlæggelser kan
maks. udgøre 75 pct. af anlægssummen. Forskellen mellem anlægssum
og foretagne henlæggelser afskrives lineært over 15 år.
Henlæggelser og afskrivninger er
opdelt på egenfinansierede anlaeg
og fæl lesfinansierede anlaeg.

mio. kr.

Formindskelse af brændselslager
Forøgelse ekstern gæld, netto

I forbrug af likviditet

mio. kr.

2.938
2.186 | Anlægsinvesteringer
160 | Forøgelse øvrige omsætningsaktiver 401
3.33e
61e

I

374
3.339

mio. kr.

An lægsinvesteringer
i 1990

Fynsværket, blok 7
Afsvovlingsanlæg, Studstrup
SNOX-anlæg, NEFO
vestkraft, blok 3
Decentrale anlæg
Vindmøller
Fordelingsanlæg
Bygninger og øvrige anlæg

925
65

263
662
455
101

239

228
2.938
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ELSAM
BERETNING
1990 var det tredje år i træk
med atypisk mildt vejr i hele
Europa. Det danske energiforbrug blev derfor lavere
end i et normalt år. Alligevel
skete der en stigning i elværkernes salg af el og varme på
henholdsvis 1,3 pct. og 2,3
pct. sammenlignet med
1989. Når der tages hensyn
til det særligt milde vejr i
1990, svarer stigningen til
2,5 pct for et normalår. Til
tallene skal lægges den elektricitet, der fremstilles på
privatejede anlæg - især
vindmøl ler. Den privatpro-

ducerede elektricitet, der
'1990 anslås

til i alt

i

Tredie år i træk
med atypisk klima

Midtkraft (1986),

250 MW

læg vælge selv at udnytte

modsva rer en brændselsbesparelse på '1,6 mio. ton kul
og 20.000ton olie. Herved er

produktionen helt eller delvist. I dette tilfælde afregnes
yderligere køb/salg med en
tidstarif, og ejeren betaler et
fast årligt beløb for at opnå
ret til denne afregning.

miljøet blevet sparet for
10.225 ton svovldioxid, 7.764

ton kvaelstofoxider og 14,8
mio. ton kuldioxid.

blevet så stor, at der fra og
med 1991 kvartalsvis vil blive
indsamlet oplysninger om de
private anlægs drift med
henblik på at få lavet det
bedst mulige statistiske

grundlag for planlægning af
den daglige drift og udbygning af systemet.
Udlandshandlen satte flere
rekorder i 1990. Det skyldtes
stort vandoverskud i Skandinavien, stabil kernekraftproduktion i Sverige og stort
elbehov i Tyskland på grund
af tekniske og miljøpolitiske
problemer med kraftværksanlæ9. lårets sidste måneder
ønskede Preussen Elektra
leverancegarantier, der gik
ud over den normale dag-tildag handel. Detvar derfor

Afregning for
privat kraftvarme
I 1 990 opnåedes der enighed
om en rekommandation for
afregning af elektricitet
leveret fra små private kraftvarmeanlæ9.
Der er tale om to afregningsaftaler. En for anlæg, som
leverer hele produktionen til
elnettet, og 6n for anlæ9,
hvor ejeren selv udnytter en
del af produktionen. Sidstnævnte aftale vil kun kunne
tilbydes for anlæg under 2
MW, hvilket typisk vil sige
institutions- og mindre industrianlæ9.

De anlæ9, der leverer hele

elproduktionen til nettet, vil
i '199'l blive afregnet med
følgende priser:

"t991

nødvendigt for ELSAM at
indgå supplerende aftaler
om garantikøb i Norge og

periode: 17

Sverige.

Højlast-

importerede fra

Norge og Sverige 7,3 TWh og
eksporterede 2,5 TWh til
Tyskland. Der var tale om
nye rekorderfor både import

Afregning iøvrigt
ELSAM

tariffer i den interne afregning mellem kraftværkerne.
Afregningen i produktionsleddet baseres derfor på
i

n

(hverd.07-19) tid

1986 15,50
1987 5,00
988 17 ,15
1989 17 ,8't
1990 5,38
1

1

1

ELSAM-området er der nu
placeret vi ndkraftan læg
med en samlet installeret
effekt på 250 MW.
Blæsten sætter gang i vindI

mølleproduktionen, som
sendes ind på nettet og registreres som reduceret belastning -eller en negativ belastning.

Alt efter vindens styrke, vil
der være behov for en produktion på mellem 0 og 250
MW f ra kraftværkerne.

Dette har medført, at der

i

en stor del af året er større
rullende reserve i systemet
end der ellers skulle være.

Elsystemet
Den store

nettoimport i 1990

11,51

betød, at de jysk-fynske
kraftværker kunne nøjes
med at producere totredjedele af jydernes og fynboer-

10,87

nes

12,99

10,s3
1

0,1 9

Nog le af kraftværksselskaberne har videreført den
tidsdifferentierede af reg-

elforbrug. Kombinatio-

nen af mildt vejr, stor import
og få havarier gav en god
effektbalance i hele driftsåret.

Elværksejede vindmøl leparker
nettoproduktion december 1 990

1990

% AF INST. EFFEKT
17

35

li

tlli

Spidslast-

I

5l

Hertil kommer, afhængigt af

50

tilslutningsspændingen, eW.
tillæg for sparede tab og
investeringer i 60 kV og 10

40

kvletæne.

I

I

vindkraft

De interne marginalpriser

ørelkWh ørelkWh

periode: 50

gsbestemte priser.

(ørelkWh) i de fem år har
været:
Dagtid Øvrig

Lavlast-

periode: 34

indførte for fem år

siden tidsdifferentierede

om kostn

NEFO

987) og Skærbækværket
(1 987). Fynsværket i ndførte
treledsafregning i 1 989.
(1

517 GWh

kraftvarmeanlæg 110,5
GWh), er hidtil kun registreret som en reduceret belastning. Produktionen er nu

og eksport.

ning over for distributionsselskaberne. Det gælder hos

Nettoimporten på 4,8 TWh

(vind: 406.5 GWh, decentrale

ELSAM

DRIFTEN

OM

stedet for at levere hele

elproduktionen ti I nettet
kan ejeren af et mindre an-
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ELSAM
BERETNING
Automatiske
reguleringer

OM

stormvejret den 25. og 26.
januar, der især ramte Syd-

Dervar i årets løb 26 automatiske reguleringer på KontiSkan 1 og 2, men ingen på
Skagerrak forbindelsen.
Reguleringerne skyldtes: Lav
frekvens i Sverige på grund

vestjylland.
Fejlfrekvensen for 1 50 kV
ledningerne var 1,53 fejl/år
og 100 km. Dettilsvarende

tal for perioden 1981-1990
var 1 ,57 fejl/år og 100 km.

af udfald af kernekraftværk
(1

5),

fejl i Norge (6). netfejl

1.

DRIFTEN

oktober: 400 kV station

Landerupgaard, inkl. 400/
1 50 kV tra nsformer sat i d rift.

oktober: 80 MVAr reaktor

tionstypen.

i

Landerupgaard.

Vestkraft bygger kulfyret
udtagsenhed på 380 MWel/

I

Fjernkontrol

450 MJs varme. Lav-NOx
kedel, afsvovlingsanlæg af
våda bsorptionstypen. Anlægget ventes i drift i 1992.

1.

tilsluttet 150 kV stationen

ELSAMs 15 år gamle

i

fjern-

kontrolsystem ska I udskiftes
i 1993. I juli 1990 blev der
skrevet kontrakt om nyt
a nlæ9. To edb-a rbejdsstationer er leveret til opbygning
af den database, som skal
bruges i det nye system.

i

Finland (1), netfejl i Sverige
(3). Der var bl.a. brug for
nødeffekt i ELSAM-systemet,
da netfrekvensen blev unormal på grund af 6000 MW
produktionsudfald i Frankrig.

Radiokædering

Netfejl

3

mn

9. nov.: Den ene fase eksploderede i en 1 50 kV afbryder i
Midtkrafts'l 50/60 kV trans-

ELSAM-Fynsværket-Ensted-

1

mn.

former i Station Hornbæk

87

B6

BB

89

ELSAMs radiokædesystem er

udbygget med en ring:

2
mln

90

værket-ELSAM. I ringen indgår en strækning med opti-

ved Randers. Fejlen stand-

ske

sede kraftvarmeværket i
Randers. Et samlet forbrug
på 160 MW blev berørt af
strømafbrydelser i op til 45

foregår en stadig omlægning fra analog til digitaltek-

minutter.

Svovldioxid fra
danske
kraftværker

990
1 989
1 988
1

3

13 0,007 2
65 0,004
228 0,014 4
207 0,013 4
1

986

Nye netanlæg

Skærbækværkets områder,
skete der en række netarbejder i løbet af foråret:

maj: 150 kV
station Fraugde idriftsattes
ved indsløjfning af lednin30. april

-2.

gerne : 5kærbækværket-Børup-Odense SØ og Fynsvær-

ket-Svendborg.
9. maj:

1

50 kV

station Lande-

rupgaard ved Fredericia,
indsløjfning af ledningen
Skærbækværket-Mal I i n g.
10.

I 1990 var der på 400 kV nettet4liniefejl. På 'l 50 kVsystemet va r der i a lt 41 I in iefejl
og 4stationsfejl.2l af 150 kV

liniefejlene stammer fra

En række decentrale kraftvarmeværker er besluttet og
u nder projekteri n g/byg n i ng
i følgende byer: Frederikshavn, Thisted, Aalborg (Reno

Nord), Silkeborg, Viborg,
Skive, Langå, Grenå, Holstebro/Struer, Lemvi g. Horsens,

Skanderborg, Kolding, Nord-

borg (Danfoss), Haderslev,
Skærbæk, Sønderborg, Tønder, Nordborg, Løgumkloster, Svendborg, Fåborg,
Assens.
Akkumulerede driftstimer
x1

000

nik. Det gælder også de
kredsløb, der er lejet hos
telefonselskaberne.

Pr 1 lanuar 1996
Pr 1 iafuar l99l

1

1987
1

min.

Som led i udbygningen af
nettet i Fynsvaerkets og

Fejlstatistik

fibre etableret i samar-

bejde med Fynsværket. Der

MWH o/oo
149 0,09

udtagsenhed på 390 MWel/
500 MJs varme i brug iforåret
199'l . Lav-NOx kedel, afsvovlingsanlæg af tørabsorp-

maj:400 kV ledningen

Landerupgaard- Fraugde (69
km inkl. Lillebæltskrydsning)
blev sat i drift ved 150 kV
spæ.nding.
1. oktober: 400 kV ledningen
Landerupgaard- Malling
omlagt fra 150 til 400 kV.

Ny

\

effekt

I 1990 var der en nettoafgang af effekt på ca. 28 MW.
Fynsværkets turbine 'l (38
MW) blev skrottet. Til gen-

gbta btev følgende decentrale kraftvarmeværker taget i brug:
Skjern (naturgas) 8,7 MW el

og 1 1,8 MJ/s varme.
Rudkøbing (halm) 2,3 MW el
og 7,0 MJ/s varme.
Nibe (naturgas) 4,8 MWel og
8,1 MJ/s varme.
Lintrup-Rødding (biogas) 1
MW el og '1,7 MJls varme.
Ribe (biogas) 1 MW el og 1,7
MJ/s varme.
Vejen (affald, halm, flis, kulstøv) 3 MW el og 9 MJ/s varme.
Desuden afta ger elværkerne

produktionen fra private
kraftvarmeanlæg i Dronninglund (3,4 MW) og hos

a

20 4a 60 B0

1000/.
lnsta leret effekt i 1991

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 personvogn efter
200.000 kilometers kørsel

harværet i gang i ca. 4000
timer.

Effektens

fordeling

Novopan (6,3 MW).

Den samlede installerede

Fynsværket tager ny kulfyret

effekt ide syv primærværker
varved udgangen af 1990:
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ELSAM
BRÆNDSEL
Oliepriserne har svinget

voldsomt i årets løb, hovedsageligt på grund af begivenhederne i Kuwait. Der har
dog ikke været nogen afsmittende virkning på kulpriserne. som har været yderst
stabile i årets løb og endog
har udvist en faldende tendens mod slutningen af året.
Den gennemsnitlige pris

for

Stabile kulpriser
et ustabilt år

ELSAM JYLLAND startedC

året på værft i Frankrig efter
beliggenhed er USA en at-

traktiv leverandør for

år. Dette prisfald skyldes en

Nye større leverandørlande

faldende dollarkurs.

er ikke aktuelle iøjeblikket,
men der foregår en udbygning af miner i de lande, der
var nye på markedet i slutningen af firserne. Mængdemæssigt er Colombia mest
interessant med flere nye
projekter undervejs, og desuden erVenezuela og lndonesien mulige større kulleverandører f remover.

ton.
Forsyningsbilledet har også
været ret stabilt, specielt for
de store leverandørers vedkommende. S0 pct. af tilførslerne er importeret fra Colombia, USA og Australien,
mens den resterende del er

hentet i USSR, Polen og England.
De små leverandørers betyd-

ning er fortsat faldende.
Leverancerne fra England
ophørte mod slutningen af
året, da kursforholdet mellem pund og dollarefterhånden var blevet så ugunstigt,
at de engelske kul ikke længere var konkurrencedygtige.

diggjorde udskiftning af
større dele af motoren. Udgifterne blev dækket af forsikringen.

kultilførsler til ELSAM blev
1 0,89 kr./GJ, hvilket er et fald
på syv pct. i forhold til sidste

lgen i '1990 var der en stor
import af el fra Norge og
Sverige, og kulforbruget
kunne derfor reduceres med
'1,6 mio. ton. Det samlede
kulforbrug blev på 4,9 mio.

i

I marts 1990 blev slæbebåden CALORIUS ramt af et
motorhavari, der nødven-

vaeret fysisk mangel på olie
på markedet.

ELSAM.

Når situationen i Golfen er

Oliehysteriet
Oliepriserne har svinget
voldsomt i årets løb. Udsvingene må imidlertid karakteriseres som hysteri, idet der
ikke er nogen markedsmæssig begrundelse for prisstigningerne efter invasionen af
Kuwait i begyndelsen af
august. Allerede kort efter
invasionen blev det klart, at
de øvrige OPEC-lande ville
kompensere for produktionstabet, og der har ikke

klaret, vurderes markedet
ikke at kunne bære en oliepris på 20 U5$ pr. tønde.
Ultimo 1990 var prisen ca. 28
US$ pr. tønde.

af

rigelige lagre af
olie, og der blev foretaget en
lagerjustering i august 1990,
hvor en last på 35.000 ton
ELSAM har

blev solgt.

Prammene seiler
til Letland
Isommerens løb blev pramsystemets fartområde udvidet
til at gælde hele Østersøen,
idet der var mulighed for at
hente kul i Riga. I alt blev der

fragtet 64.000 ton fra

Riga

og 150.000 ton fra Swinoujscie i Polen. Den normale

transittraf i k f ra Enstedværket og Århus Kulterminal
blev også afviklet upåklageligt, og der blev i alt transiteret 2,8 mio. ton i løbet af
året.

lmporten fra USSR og Polen
er ligeledes usikker. Generelt
er både miner og infrastruk-

styremaskinehavariet i december 1989, men siden har
skibene været forskånet for
større uheld. Det er blevet til
15 rejser med i altto mio.

ton

kulfra Colombia og

USA.
Desuden har skibene i en

kortere periode været char-

tret ud til malmsejlads mellem Narvik i Norge og ljmuiden i Holland.

Gasprisen
afhængig af oliemarkedet
Tariffen for gas til elproduktion på decentrale kraftvarmeværker afhænger af prissvingningerne på oliemarkedet, dog med nogen forsinkelse. Prisen på naturgas har
svinget noget i årets løb, og
med udgangspunkt i årets
olieprisudsving må der forventes lignende prisvariationer i 1991. Til sammenligning
er indtegnet kulprisen for
elværkerne. Med energiministerens krav om en kraftig
udbygning af den decentrale
kraftvarme vil den olieprisafhængige gaspris derfor få
stor indflydelse på elprisen
f remover.

tur umoderne, og allerede
nu tales der om, at

urentable

miner skal lukkes. Dertil
kommer, at en eventuel
forøget økonomisk vækst i
disse lande vil medføre et
højere energiforbrug, hvilket yderligere vil reducere
mul ighederne for eksport.
USAs

Flyveaske

til alle

Faldende byggeaktivitet var
skyld i, at cementindustrien
aftog meget mindre flyveaske i 1990 end ventet. I
praksis betød det, at det ikke
var nødvendigt at rationere
- endsige stoppe leveringer
af flyveaske, sådan som det

betydning er derimod

stadigt voksende. Med en
årlig kulproduktion på over
800 mio. ton og en gunstig

var tilfældet i 1989,

a

'
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EL5AM
El uden grænser
I

Europa er de enkelte landes

elproduktion som hovedregel blevet udbygget med
henbl i k på selvforsyning.
Alligevel har man setfordele

ved at udbygge primærnettene henover landegrænserne. Herved har man mindsket
behovet for reserveeffekt,
forbedret driftssikkerhed og
nytti g gjo rt va nd kraftsystemernes reguleringsmul i gheder.

forbindelse med etableringen af det indre marked
I

ønsker EF at gøre energi
under enhver form til en frit
omsættelig vare. På elmarkedet skal produktionsfordelingen bestemmes af konkurrenceevne og ikke af hensyn

til national

selvforsyni ng.

Derfor må de enkelte lande
opg ive selvforsyn i ngspol iti kken, og primærnettene vil
efterhånden få nye transportopgaver, hvis omfang

forudsættes bestemt af forskelle i produ ktionsomkostninger. På denne mådeskulle
der ifølge teorierne kunne
sikres billigst mulig elektricitet til hver enkelt forbruger.
I EFs regi er der

gennemført

flere studier, som afslører
store besparelser ved at integrere EF-landenes elprodu ktionssystemer.

Men de beregnede fordele
er alt for optimistiske.
Forskelle i produktionsomkostninger skyldes nemlig

ikke udelukkende produktivitet, effektivitet, dygti g hed
eller mangel på samme.
mange tilfælde skyldes forskellene ulige adgang til
naturlige fortrin som kølevand, havne, vandkraft og
brændsler. Også nationale
reguleringer som finansiering, afgifter og subsidier
spiller en stor rolle.
I

EF-studierne sigter på fri

konkurrence i energisystemet, men forudsætter samtidigt, at de nationale syste-

El som

almindelig

handelsvare i Europa
r:ii:ji;il;:l!ii;(il,t

.lr::tf:ti;i!rriflii",,l

adgang til reserveeffekt og
til hurtig regulering for at
kunne anvende store kraftværksenheder, som er en

forudsætning for billig termisk produktion.

ir:iii!il:#:liiltiiri;,,r'

Sverige og Finland er blandede systemer med både

vandkraft, kernekraft og
mer er fuldt integreret i
hinanden. Et sådant helstøbt
og fuldt koordineret system
kræver et snævert samarbejde, bl.a. omkring investeringsplaner. Men et så tæt
samarbejde vil være i strid
med fæl lesskabets anti-trust-

bestemmelser.
- I må ikke samarbejde med
hinanden, men gerne med
os, fordi I er forsyningsvirksomheder, siger EF-Kommissionen. Og sådan lukkes der
nu op for en plan, hvorefter
EF-Kommissionen skal forestå (koordinere) elsystemernes investeringsplaner, mens

elsystemerne konkurrerer
med hinanden.

Transitdirektiv
i kraft i 1991
komit6, EURELECTRIC,
er dannet med en repræsentant for elforsyningen i hvert

Ordningen træder i krafl 1.
juli 1991. Med direktivet
søger kommissionen dels at

fjerne nationale hindringer
for elproduktion og eludveksling, dels at få markedskræfterne til at virke, så
elektricitet kan blive en almindelig handelsvare.

Elsamarbejdet

termiske værker. Disse lande
er mindre sårbare, men alligevel afhængige af samkøringen med nabolandene.

Afhængigheden har ført til
bygning af mange samkøringsforbindelser og til en
række anbefalinger og samkøringsaftaler, som skal sikre
anlæggenes optimale udnyttelse under opretholdelsen
af det samlede systems drifts-

sikkerhed.

i NORDEL
Udveksl ingerne udgøres

Den første internordiske
sama rbejdsforbi ndelse id riftsattes i 1915 i form af et 25
kV søkabel mellem Sjælland
og Sydsverige. Mange forbindelser fulgte efter, således at elsystemet i Norden i
dag er et maskenet, hvor alle
landene (bortset fra lsland)

har flere forbindelser

hovedsageligt af:
fast kraft (langsigtede
udveksl i ngsaftaler).

-

tilfældig kraft (udligning

-

ationer).
pumpekraft til effektdæk-

af over- eller underskud
som følge af nedbørsvari-

ning.

til

naboerne.

En ny

De nordiske lande producerer el på vidt forskellige må-

af de 12 EF-lande samt med
observatører fra UNIPEDE,
NORDEL, UCPTE og fra tre
associerede lande; Jugoslavien, Schweiz og Østrig. EURE LECTRIC repræsenterer
elforsyningen over for EFKommissionen.

der. Det giver samarbejdet
særlige perspektiver, og den
nordiske samkøring har derfor skabt en indbyrdes afhængighed i højere grad,
end det har været tilfældet i
resten af Europa.

energiministre anbefalede i oktober 1 990 et transitdirektiv, som skal lette transit
af elektricitet mellem de

fu ldstændi

EFs

overordnede højspænd ingsnet.
Direktivet skal sikre, at der
kan kræves transit af el til
eller fra et EF-område ad det
overordnede højspænd i ngsnet (men aldrig af fordelingsnettet). Det er en betingelse,
at transporten f oretages
over mindst 6n landegrænse.

Norges elforbrug dækkes
gt af vand kraft.

Det har givet Norge billig og
ren energi, men da nedbøren
varierer en del fra år til år,
har man for meget energi i
nogle år og for lidt i andre.
Norge har således behov for
at samarbejde med fleksible
naboer, som kan nyttiggøre
overskudsenergi og dække
manglende energi.
Rent termiske systemer, som
de danske, har behov for

Kraftigere
forbindelser

til

Tyskland, Norge
og Sverige
Eu ropa ha r vandkraftbaseret
elproduktion i Norden og i
Alperne. Erfaringerne viser,

at der sjældent er samm6n-

faldende nedbørsforhold i
de to områder. Det er snarere
således, at der samtidigt
med et nedbørsoverskud i
Norden er et nedbørsunderskud i Alperne og vice versa.
Det er således naturligt, at
der tilstræbes et nærmere
elsamarbejde mel lem Norden og kontinentet.
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ELSAM
ELSAM

REGNSKAB

1990

Resultatopgørelse

ELSAM er en samarbejdsorganisa-

tion, 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 helhed
med selvstændigt indtægts- og
omkostningsf orløb, og med angivelse af, hvorledes inddækning af

udgifterne er sket.
Fordeli ngen mel lem interessen-

terne sker efter aftalte fordelingsnøgler.
Beløb i regnskab og noter er angivet
i enheder på 1000, hvor intet andet
er nævnt.

Brændsel
lndkøb og levering af brændsel
foretages centralt hos ELSAM, og
sa mtl i ge omkostn i n ger fordeles
mellem interessenterne via brændselsafregningen. Finansiering og
afskrivning af brændselsanlæg er
indeholdt i afregningen. Totalbeløbet99,5 mio. kr. erfordelt med 76.5
mio. til kulskibe under kulkøb cif,
21 ,4 mio. til pramme og slæbebåde
under brændselstransit og 1,6 mio.
til askelager under indirekte brændselsomkostn inger.

For perioden

1

.

januar til

31 .

december 1990
1

Generel ELSAM-virksomhed
Netområdet og d riftsafdel i ngen
Administration og planlægning . . . . . .
Planlægningsudvalg - opgaver
Forskning og udvikling . . .
Opgaver ved r. d istri butionsforhold
Andre indtægter og omkostninger . . . .
I ndbeta lt af i nteressenterne

Brændsel
Kulkøbcif ...
Oliekøb/salg , . .

68.085

44.744

6.893

40.1 85

45.216

9.818
s.893

-12.192

248.020

175.739

1.30s.983

1.513.787
5.535
540
37.811

-

-25.780
613

Brændselstransit

38.260
137.711

Brændselshåndtering
I nd i rekte brændselsom kostn i nger
Af regnet med interessenterne

72.028
63.794

91.081

Gaskøb

126.454

21.534
1.478.321

1'.t.972
1

.695.199

El-udveksl i ng med udlandet
Nettoimport
Af regnet med i nteressenterne

Eludveksling
med udlandet

Finansiering

Der sker eludveksling via undersøiske kabelforbi ndelser med Norge
og Sverige og via linieanlæg med
Tyskland.

Renteindtægter .
Renteudgifter . . .
Årets kursgevinst

Finansiering

Eksterne f i nansieringsomkostn i nger
lnte ressentrente r

Renteindtægter, renteudg ifter
samt årets kursgevinst udgør ELSAMs eksterne f i nansieri ngsomkostninger. Renter af mellemværender med og udlån til interessenterne er anført med nettobeløbet i
en særskilt post.
Kursgevinst og kurstab kan i henhold til ellovens regler først indregnes i resultatopgørelsen, når de er
realiseret. Derfor overføres ikke
realiseret kursgevinst på 6,8 mio. kr.
til balancen.
ELSAMs bestyrelse har besluttet at
afskrive et kurstab fra 1 988 på 330,1
mio. kr. med 25 pct. i 1988, 25 pct. i
1989 og resten i år.
Derfor overføres i 1990 165,0 mio.
kr. fra balancen til finansieringsregnskabet.

989

247.073
247.073

515.742

-53.2s5

-58.442

210.774

220.6s4

*7.356

-144.794

50.1 63

17.418

-125.825
-41.805
-17.468
'165.010

-102.217
-39.1 91
-123.990
125.756
82.505

154.345

84.271

173.709

193.843

1

Overført fra brændsel
ELSAMs finansieringsomkostninger . . .
lkke realiseret kursgevinst til balancen .
Afskrevet kurstabfra balancen . . . . . .
nd beta lt af i nteressenterne
.

I

515t42

6.803

Afskrivninger og henlæggelser
Årets afskrivninger og henlæggelser .

.

Overførtfra brændselsafregning . . . . .
Overført fra afstået net 1985
ndbetalt af i nteressenterne
I

-57.709

-57.069
-6.774
116.000 ___139!9q
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Noter til balance
=l-tiji:-=-ii:i.:+

Note

Anlæg

1

- ldriftsatte anlæg og afskrivninger

Der er i 1990 investeret 127,2

mio. kr. i kommende anlæ9,
og der er overført id riftsatte
anlæg for 188,1 mio. kr. til
anlægsaktiver.
Der er i årets løb skrottet
anlæg for 2.884.000 kr. Anlæggene var fuldt afskrevne
ved årets udgang.

Afskrevet

Rest ti

pr. 31 .12.90

afskrivn i ng

535,1 69

446.555

88.614

27.562

27.562

0

203.148
515.429
30.466
700.742
159.082
76.318

159 .17 4

43.974
62.598

Anlægsværdi

Luftledninger
Kabler
Stationer
HVDC-anlæg

Teleanlæg
Ku lskibe

Pramme og slæbebåde

Århus Kulterminal (55%)
Ejendomme
Udstyr
Nyanlæg

US

101 .343

24.141

Note 2 - Anlægslån

26.278

4.1 88

371.503
34.732

329.239
124.350

67,054

9.264

81.036

20.307

22.246

1.895

123.217

2.373.400

Anlægslånefonden

452.831

I

1

.812.188

til interessenter

Egentl ige produktionsan-

læg finansieres gennem anlægslånefonden, hvorti I interessenterne i nd beta ler
ifølge aftalte regler.

Udviklingen i fonden kan
sammenfattes således:
Anlægslån
pr, 1.1.1990 -16.533
Udbetalinger i
1990 = anlægsinvesteringer 2.441.594
2.42s.061
lndbetalinger =
afskrivninger og
henlæggelser -1.484.000
941.051
Der er fællesfinansierede
anlægsarbejder i gang hos

alle interessenter.

Anlægs-

lånefond

Øvrige
anlægslån
32.870
80.628
16.728

lalt
171.208
288.072

FV

138.338

MK

207.444

NE

SH

7s.398
83.764
156.625
106.416

VK

173.O76

150.614

262.749
106.416
323.690

94'l .061

386.964

1.328.025

NK
SV

92.126
83.764

.0
106.124
0

Note 3 - lkke realiseret kursgevinst
ldo pr. 1 .1 . 1 990 - ku rgevi nst
kursgevinst i 1990
heraf real iseret
Saldo pr. 31. t 2.1 990 - kursgevinst

55.837

Sa

7.356

-ss3

Den ikke realiserede kursgevinst på lån indgår i balancen, hvorfra den overføres
resultatopgørelsen, når den realiseres.

6.803
52.640

til
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ELSAM
AKTIVITETER

ANDRE

6ihåtE*,
ELSAMPRoJEKT

øsede

omsætningen 23 pct.
'1990 blev nyt rekordår

for

ELSAM-

Omsætningen steg til
144 mio.kr. (+ 23 pct.). Medarbejderstaben voksede tt 271 (+ 10 pct.) og
overskuddet blev 5,4 mio. kr. (efter
PROJEKT A/5.

skat).
Det er foftsat de syv jysk-fynske

værker,som

kraft-

erdevæsentligeopgave-

blokanlæg
på Fynsværket, Odense og Vestkraft,
Esbjerg samt renovering af den brandhærgede kontrolrumsbygning på
Studstrupværket (blok 1 og blok 2)
krævede særlig stor indsats. Men også
bygningen af decentrale kraftvarme-

stillere. Nye kulstøvfyrede

grad på 45 pct. (også når røggasrensni ngen med regnes). ELSAM PROJEKT
har udviklet et nyt koncept kaldet
KAD (Kulstøvfyret Avanceret Dampproces). Ved at anvende nye avancerede ståltyper vil dampens temperatur

Danaske

7s

ELSAM samarbejder med ELKRAFT og

tuS Aalborg Portland Cement Fabrik

kunne hæves til 580 grader celcius.
Herved vil der kunne opnås en elvirk-

om afsætning af flyveaske til cementog betonindustrien.
Det sker gennem firmaet Danaske l/S,
som ejes af Aalborg Portland (50 pct.),

ll?X'fl'rX%::,åH'J":,::tmed tir

Flffill:1'rll',13so:'"'3*:?P,1'

at

undersøge forskellige muligheder for
»boosting« på bestående kulfyrede
anlæg (250 MW) med en 50 MW gasturbine. Ved »boosting« forstås en
teknik, hvor udstødsgas fra gasturbinen udnyttes i dampkedlens mellemoverheder. Herved kan virkningsgraden i en ældre kulfyret blok blive øget
med ca. 1,4 procentpoint.
I ELSAMPROJEKTs strategiplan

sigtes

på28,7 mio. kr., hvilket gav et overskud på'18,1 mio. kr. ved salg af
418.000 ton flyveaske.
Danaskes bestyrelse:
H. Schulz, ELSAM (formand)
O. Stevens Larsen, Aalborg Portland

Cement Fabrik
K. Bograd, ELKRAFT
K. Gade, Unicon

der mod, at 30 pct. af firmaets omsætning inden '1997 skal skaffes eksternt,
d.v.s. udenfor danske kraftværker -

og især i udlandet.
I 1990 udgjorde eksterne opgaver kun
6-7 pct. af omsætningen, men de senere års markedsføring synes nu at

"å"'låiii[i";G,;;";,n,jt,uiig;;;;;;;';åigål;"ii]*rSverige,^-,
(halm), Horsens (affald og naturgas), Spanien, Grækenland, Poleq og det
Holstebro (affald, flis, halm og

natur-

tidligere Østtyskland.

l/S

gas) og Grenå (halm og kul) var væ-

Kulterminalen blev i 1990 tilført 1,3
mio. ton kul, som blev udskibet og
fordelt til kraftværker og andre kulforbrugere. Kullene kom til Århus

sentlige indsatsområder.
ELSAMPROJEKT har gennem de se-

nere år samlet en betydelig sum af
viden om decentrale kraftvarmeanlæ9, bl.a. på områder som udarbejdelse af udbudsmaterialer, projektering af maskin- og elanlæ9, kvalitetsstyring etc. Denne viden parret med
firmaets mangeårige ekspertise omkring bygning af store kraftværker
betyder, at ELSAMPROJEKT i dag råder over alle nødvendige værktøjer
for at kunne rådgive og projektere
selv de mindste decentrale anlæg

økonomisk bedst muligt ved optimal
afvejning af anlægs- og driftsudgifter.
Samtidig med løsningen af opgaver
på mange små værker fortsætter
ELSAMPROJEKT med at nå frem til
endnu højere virkningsgrader på
f remtidens store ku lfyrede kraftværker. Studstrupværkets blok 3 og 4 fra
begyndelsen af firserne har en elvirkningsgrad på 42,3 pct. På Fynsværkets
nye 380 MW-blok, der tages i brug i
1 991, er virkningsgraden 43,5 pct.
(i nkl. afsvovl i ngsanlæg), og Vestkrafts
blok 3 (380 MW) vil opnå en virknings-

Århus Kulterminal

ombord i 24 skibe i størrelsen f ra 3.000

til

B.K. Jensen
J.O. Top
H. Grastrup*)

70.000 ton dødvægt.
Udskibningen skete med pramme (93
anløb) og coastere (35 anløb).
Terminalen ejes af ELSAM (55 pct.),
Aalborg Portland (17 pct.), Shell (15
pct.) og BP (13 pct.).
Terminalen havde i 1990 en omsætning på 18,8 mio. kr. Personalet bestod ved årets udgang af 40 medarbejdere.
Kulterminalens bestyrelse:

A. Lind-Hansen*)
K. Kamp Jørgensen*)
*) Valgt af medarbejderne.

Poul Sachmann, ELSAM (formand)
Karl Pedersen, ELSAM

Bestyrelsen

for

ELSAMPROJEKT A/S
G. Styrbro (formand)
R.

Tychsen (næstformand)

E.B.

Schmidt

P.

Skovgaard, Aalborg Portland

Direktion

H. Kristensen, Shell

Adm. direktør Willy Madsen

P.

Revision
Schøbel & Marholt, Kolding
Revisionsa ktieselska b

Statsautoriserede revisorer

Wheadon,

BP
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