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ELSAMs bestyrelse

Fynsværket Midtkraft

Nordkraft

Skærbæk

værket

For l/S Fynsværket
Direktør Paul Grl.1nborg Christensen,
Odense, (fbrmand for ELSAM)

5ønderjyllands

Højspænd.v. Vestkraft

Gårdejer Th. Ngrregaard Petersen, Ringe

For l/S

Midtkraft

Viceinspektør Karl Pedersen, Silkeborg,
(næstfonnand for ELSAM)
Fhv. råclmand Thortild Ibsen, Århus

For l/S Nordjyllands

Elektricitetsforsyning,

' -:--

:.Direkli6n

Fålles .
. se,via+

Bestyrelse

For l/S Nordkraft

-----

Autofbrhandler Tage Jespersen, Hadsund
Byrådsmedlem Marius Andersen, Aalborg

Direktion

fqoktioriei

-

Svdem-

For I/S 5kærbækværket
Gårdejer Ejner B. Schrridt, Vamdrup
Byrådsmedlem AIex Jentsch, Kolding

Nel'

'

t?T-

området

oronrnq

Firmaet ELSAM

N EFO

Kobmand lohan Jen:en. Hjørring
Politias'i:tent Jørn Crar erserr.
Frederikshavn

ELSAMPROJEKT

For An/5 Sønderjyllands
Højspændingsværk

A/S

Teglværksejer Reinhard'fychsen, Broager
Gårdejer Chr. Petersen, Bylderup Bov

For l/S Vestkraft
PDtl: Produktions-driftsudvalg
NU: Netudva g
AU: Afregningsudvalg
ØU økonomiudvalg

Gårdejer Jacob Stensig, Skjern

MU: Miljøudvalg

Fh\,. bor_gmester Egon Søgaard, Skjern

PU:

Plan ægnin95!dvalg
F&U: Forsknings & udvikl ngsudva g
KVU: Kraftvarmeudva g
VU: Vindkraftudvalg

Forretningsudvalg
Direktor Paul Grønborg Christensen,
(formand)
Viceinspektør Karl Pedersen,
(næstformand)

Syv selvstændige værker

Gårdejer Jacob Stensig

ELSAM er et samot'bejdsorgan.for r1e .sur'7_vsÅ-li nske h'(lft\'ærksse lskctber. Dc leyerer
næsten ol dett elektrititet og krafi,arme, der bruges test.fr.tr Stot'ebo:lt, ht,or 2.8 ntio.
tlanskere bor - slorende til 55 pct. aJ lttntlets he.folkning.
ELSAM, der er et interessentskab, letles uf en bestl-r'else, der bestrir of de
s e rte rs .formtend o g næ stfornrtentl.

l'r'

1/i

/('i

(,-\-

Direktørudvalg
Jens O. Top, Fynsværket

Erik Schumacher. Midtkraft
Børge Kurt Jensen, NEFO
Peter HrJstgaard-Jensen, Nordkraft,
(formand)

Erik Folkersen. Skærbækværket
Knud Fischer, S6nderjyllands
Høj spændingsværk

De

krafn'ærksselskaber ejes aJ de lokale cli.stributionsselskaber, der enten er ktntn'tunale eller direkte forbrugere.jecle. Kroltværkerne.s kompetente.forsumlinger, sont
sumtidig er besluttentle.forsomlinger i olLe yæsentlige ELSAM-spar'.e,små|, besttir ttl
Jo I kew I gt e re præ s e ntont er fo r cl i s tributi ons s e I s kab e r n e.
s-t'r'

Del sntevre sumarbejde mellem de

syv kraJfiærksselskaber planlcegg,es og s.r,t'es ge nttenl ett rcekke pernruttente udt'ctlg. ELSAM er sekreturiut i dette Ltcltalgssanttu'bejde.

ELSAMS

opgaver

Torben Riber. Vestkraft

Med observatørstatus i bestyrelsen for
Distributionsudvalget:
Direktør Ove R6rsted, MEF

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

ELSAM udfører en række praktiske opgaver for de syv interessenter:

Revision

O

Koordinering afden daglige drift på værkerne, således at det samlede produktionsapparat udnyttes teknisk og økonomisk bedst muligt.

Schøbel & Marholt, Kolding

Revisionsaktieselskab
Statsautori serede revisorer

C

Planlægning, anlæg, drift og overvågning afdet overordnede højspændingsnet,
og i den forbindelse også udveksling af elektricitet med nabolandene.

36. driftsår

O
C

Koordinering og planlægning af udbygningen af produktionskapaciteten.

o

Indkøb af brændsel til alle værkeme.

Finansiering af alle støffe anlægsarbejder.

1.

-

januar - 31. december 1991
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1991 blev præget af store og meget betydningsfulde beslutninger for den

jysk-fynske elforsyning: Langsigtede
aftaler om udnyttelse af kabelforbindelser mellem Nordjylland og Sverige og
Norge kom på plads. Der blev konstateret bred politisk forståelse for væsentlige planlægningsforudsætninger, så
som placering af nye vindmBlleparker,
at kul forlsat har en rolle ved udbygning og modemisering af elsystemet.
Desuden forretningsmæssigt samarbejde med udenlandske kraftværksselskaber.

Under indtryk af de politiske signaler
besluttede bestyrelsen:
O At intensivere arbejdet med at få
bygget så mange decentrale kraftvarmeværker, som der er teknisk og
økonomisk grundlag for.
O At bygge vindm6lleparker på tilsammen yderligere 55 MW - deriblandt
en havplaceret m6llepark.
O At bygge et kulforgasningskraftværk
sammen med PreussenElektra i
Liibeck. (Projektet blev dog senere
opgivet på grund af manglende EFstøtte).

O At bygge to 400 MW grundlastenheder (gas-, olie og kulfyrede), som
skal tages i brug i slutningen af
90'erne.
C At bygge Pol 3 på Skagerrak forbindelsen (i samarbejde med Statkraft,
Norge).
C At opstille væsentlige sparemål i
Udvidelsespl an 1990 l9l.
O At etablere et endnu tættere samarbejde med ELKRAFT.
O At vurdere og debattere ELSAMs
struktur og fremtid.

Udfordringer udefra
Udfordringer udefra - ikke mindst fra
EF - var formentlig en væsentlig årsag
til, at kraftværkerne og Christiansborg
atter kom på frugtbar talefod med hinanden. På tærsklen til det åbne europæiske energimarked, som efter EFkrav skal præges meget mere af konkurrence end af samarbejde, er det synligt, at hverken Danmark eller vore na-

bolandes energi- og miljøinteresser
stopper ved de nationale grænser. Energiforsyning og miljgbelastning må ses i
et støre perspektiv. De gode danske
kølevands- og havneforhold, vor ekspertise på områder som kraftværksbyggeri og brændselskøb samt en dokumenteret evne til at opbygge en billig

o

A ret
med store og

vigtige

beslutninger
og effektiv elforsyning, giver danske
kraftværker gode muligheder for at agere på den europæiske scene. På den anden side vil ikke mindst Jylland-Fyn,
der i mange år har dannet en elbro mellem de skandinaviske lande og Tyskland, være et naturligt indsatsområde
for nogle store og kommercielt set meget stærke kraftværksselskaber i vore
nabolande. Udfordringerne fra omverdenen vil i 6vrigt skabe grundlag for et
tættere kommercielt samarbejde mellem det øst- og vestdanske elsystem.
Med en kommende jævnstrømsforbindelse mellem ELKRAFT-området og
VEAG i det tidligere Østtyskland er der
grundlag for at tage planer om en ka-

belforbindelse mellem Sjælland og Fyn
op til fornyet overvejelse. Områder som
brændselskøb og brændselshåndtering
samt forsknings- og udviklingsarbejde

kan også vise sig at være egnede for et
tættere samarbejde. ELSAM lægger
vægt på, at Økonomiske og tekniske
konsekvenser n6je vurderes, hver gang
der tages stilling til fælles anlægsaktiviteter.

ELSAMS

struktur

EF kræver monopoler væk, konkurrence blandt elproducenterne, rettigheder
til transitering af el via andre selskabers
h6jspændingsnet og synlighed i prisstrukturen. Der skal regnskabsmæssigt
være klar adskillelse mellem produk-

1

tion, distribution og drifien af det overordnede h6jspændingsnet. Ud fra disse
signaler begyndte bestyrelsen

i l99l

at

drøtie t'lere mocleller fbr et fbranclret
ELSAM. Der stræbes mocl en hurtig trfklaring af strukturdebatten. Uanset resultatet satser bestyrelsen på, at ejerskabet til den jysk-fynske elforsyning tbrtsat skal ligge hos forbrugerne. På samme måde satses der på, at selv om
ELSAMs nuværencle opgaver opdeles i
nogle regr.rskabsrnæssi-qt adski lte funktiorrer.:krl det hele bevares i:xoulrc
selskab o-9 under 6n bestyrelse.

EF-direktiver
Det t.ør'ste praktiske resultat af E,Fs nye
indsats på energion.rrådet var gennemførelsen af transitdirektivet n.red virk-

ning fra den l. juli 1991.
Direktivet blev indf'ørt i Danmark ved.
at ELKRAFT og ELSAM accepterede
et tillæg ti1 de gældende bevillinger efter elluven.
Næste udspil tia EF bliver firrmentlig
en bestemrnelse om. at de største prodLrceuter. distributionsselskaber og industrikunder frit skal kunne handle indbl,rdes pir tr,ærs af landegraenserne.
Dette direktiv ventes at træde i kraft i
1993. Derefter går der n-rindst tre år, inden EF tager næste skridt i retning af
ytlerl igere I iherll i:ering.
Over fbr det etlektive og veltingerende
vesteuropæiske energi systern stiir Østeuropa med sine neclsliclte og miljg6delæggende anlæg. I december 1991
underskrev et halvt hundrede lande det
"Europæiske Energicharter". Charteret
ucltrvkker hensigter om, hvordan de
vestli-se lande vil bidrage til rit få det
osteuropæiske energisystem bragt på
fode - en helt afgorencle forudsætning
fbr. at lanclerie etierhlinderi selv vil kunne arbejde sig ud af cleres sociale og
okonomi ske problemer. B landt punkterne i charteret kan nltvnes:
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ELSAM
BESTYRELSENS
til at udvikle fremtidens kulforgasnings-teknologi. Dette udviklingsarbej med

de kan dels ske ved at tage del i det EFstØttede kulforgasningsprojekt, der gennemfpres i Spanien, dels ved gennem et

samarbejde med ELKRAFT og dansk

industri at projektere og bygge et dansk
anlæg.

Sparekampagner
I

1991 steg elforbruget med 3,5 pct. i
til 1990. Heri er ikke medregnet
den efterhånden store private elproduktion, der sker ved hjælp af vindmØller
og små kraftvarmeanlæg.
Det usædvanligt milde vejr i 1990, i
forhold til det mere normale vejr i
1991, er årsagen til den relativt h6je
stigning. Stigningen ville have været
2,1 pct., hvis klimaet begge år havde
budt på "gennemsnitsvejr".
Vejrkorrektionen hidrører primært fra
boligsektoren. Det kan således vurderes, at ved "normalt" vejr ville boligernes elforbrug have været svagt faldende

forhold

fra1990 til1991.
Prognoserne i ELSAMs udvidelsesplaner har i 4vrigt det sidste ti-år kun afveget få procent fra det elforbrug, som senere er konstateret indenfor en planlæg-

ningshorisont på 6-8 år.
ELSAMs Udvidelsespl an l990l9l forudsætter, at det lykkes at få forbrugerne
til at bruge mindre elektricitet end tidligere forventet i prognoserne. Denne ekstra besparelse skal udgØre en TWh/år
(svarende til ca. 5 pct.) i slutningen af
halvfemseme. For at nå dette mål er det
n@dvendigt at intensivere rådgivning og
vejledning på alle niveauer. Over for
forbrugeme skal der gennemf6res en
lang række massive holdningsbearbejdende kampagner.
Alt i alt ventes distributionsselskaber,

kraftværker og ELSAM tilsammen at
skulle bruge 80 mio. kr.lår på spareaktiviteter i resten af halvfemserne. Opinionsunders@gelser viser i 6vrigt, at elforsyningens spareaktiviteter har meget
bred opbakning blandt forbrugeme.
Den f6rste samlede jysk-fynske elsparekampagne blev gennemf6rt i vinteren
1990191. Alle kampagnens mål blev
nået - deriblandt salg af ca. en mio. el-

BERETNING

ensartet optræden i spørgsmål som im-

plementering af og afregning med private produktionsanlæg. Samarbejdet indebærer, at ELSAMs bestyrelse i stigende grad behandler sager, som
kræver distributionsselskabernes medvirken. Derfor har formanden for
ELSAMs distributionsudvalg deltaget
fast i bestyrelsens møder siden begyndelsen af 1991.

Mange små værker
Arbejdet med at bygge decentrale kraftvarmeværker, som fyres med naturgas,
affald og biomasse, fortsætter i 6get
tempo. Indtil nu er der taget 32 værker
på tilsammen ca. 90 MW i brug. Yderligere22 på tilsammen 275 MW er under
bygning/pro jektering. Andre værker vil
blive bygget i overensstemmelse med
den politiske aftale af 20. marts 1990.

I den forbindelse spiller Folketingets
vedtagelse af COz-afgifterne en stor
rolle, idet alle kraftværker, der anvender COz-frie eller COz-neutrale brændsler - og hertil regner politikerne også
naturgas - begunstiges med et tilskud på
10 ørelkWh. De nye love kan dog f6rst
træde i kraft, når de er godkendt af EF.

Nye vindmplleparker på tilsammen
55 MW - heraf en havplaceret møllepark - indgår i ELSAMs udbygningsplan. ELSAM er i den forbindelse indforstået med, at der - som bebudet generelt indføres skærpede milj6krav
på områder som stØj, farver og reflekser
over for nye mplleparker.

I Jylland-Fyn er der nu installeret 3 1 8
MW vindmøller. Disse har totalt produceret 575 GWh energi. Det betyder i
praksis, at elsystemet skal råde over et
stort blokanlæg i rullende reserve for at
kompensere for udsvingene i vindmøllemes produktion.

To nye KAD-blokke
Flere af grundlastenhederne på kraftværkerne nærmer sig pensionsalderen,
dvs. 30 år. De har dårlig brændselsøkonomi, og det vil blive meget dyrt at installere effektivt r@g gasrensningsudstyr
på disse nedslidte og forholdsvis små
anlæg.

Samarbejdet mellem de jysk-fynske distributionsselskaber indbyrdes og mellem disse og ELSAM blev kraftigt ud-

For at sikre en løbende fornyelse af
grundlastanlæggene er det derfor nødvendigt, først at bygge to nye blokke og
siden tage stilling til mindst 6t nyt an-

bygget il99l. Derarbejdes således
overalt snæverl sammen om energirådgivning, og der skabes grundlag for

ELSAM har vedtaget at bygge nye
højeffektive, miljgvenlige 400 MW

sparepærer.

læg hvert tredje år.

1991

blokke i Fredericia og Aalborg-området. Anlægget i Fredericia (Skærbækværket) skal anvende naturgas, men
kedlen vil om nødvendigt senere kunne
ombygges til kulfyring. Blokken i Aalborg (på Vendsysselværket) bliver kul-

fyret.
Der er tale om Kedler med Avancerede
Dampdata (KAD-anlæg), som er udviklet i et snævert samarbejde mellem
kraftværkerne og dansk industri. Begge
anlæg vil sætte nye normer for energieffektivitet, når de tages i brug i 1997
og 1998. Det er hensigten at indbygge/
integrere det dansk-udviklede SNOXr@ggasrensningssystem i den kulfyrede
kedel. Dansk industri får altså en enestående chance for at være med i et udviklingsarbejde, der kan give gode eksportmuligheder.
De to nye blokke Ønskes bygget efter
konvojprincippet. Det vil sige, at de
skal planlægges, besluttes, godkendes,
projekteres og kontraheres samtidig og
opf6res med en tidsmæssig forskydning
på ca. et år.
På den måde vil der ud over teknologiske fordele bl.a. være mulighed for at
opnå en økonomisk gevinst på200-

300 mio. kr.

Blokkene skal afløse anlæg, som bruger
30-35 pct. mere brændsel pr. produceret
kWh. Med de nye blokke vil de store
fjemvarme-områder i Aalborg og Trekantområdet få skabt den n6dvendige
forsyningssikkerhed - også i slutningen
af halvfemseme.
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ELSAM
FÆLLES

REGNSKAB

Balance

Regnskabspraksis
Hovedprincipper
Det fælles regnskab er et sammendrag af ELSAMs og de syv jyskfynske kraftværkers regnskaber.
Regnskabet er et samlet regnskab
for el- og varmeproduktion. idet
varmens indtægter og omkostninger dog vises særskilt.

i mio. kr. pr. 31. december 1991
Ultimo
I

Aktiver

Årsregnskaberne af1ægges efter
"Lov om elfbrsyning" nr. 54 af 25.
februar 1976 samt efter Handelsministeriets bekendtg6relse nr. 625 af
15. decerr.rber 1971 om "Regnskabsf6ring og budgettering for el-

Anlægsaktiver ...................

forsyningsvirksomheder".

Passiver

Indtægter og udgifter er periodiserede, så de fB1ger regnskabsåret.

Egenkapital

23.618
.151
2.313
21.118

Brændselsbeholdning
@v r.ge omsætningsaktiver............
Aktiver i alt ..............

1

1.112

Afskrivninger og henlæggelser.............

20.466

Akkumuleret overdækning

565

Ekstern gæld.............
Passiver i alt..............

Brændsel og

udveksling

5.005
a1 1,44

990

20.109
1

.909

2.13
24.131

1.688
18.356

453
4.234
24.131

Årets forbrug af brændsel indreg-

til gennemsnitsprisen fbr det
brændsel, der er tilført i regnskabsåret. Hvis tilførslerne af brændsel
er mindre end årets brændselsforbrug. indregnes forskellen til lagerets gennemsnitsværdi.
nes

I brændselsomkostningerne indgår
omkostningerne ved drifi af
ELSAMs kulskibe. Svind i brændselslagre indregnes i fbrbruget, nirr
det konstateres ved en lager-

Finansieringsanalyse for 1 991
Fremskaffelse

likviditet
Egenfinansiering
af

mio. kr.

2.129
Formindskelse afbrændselslager 152
ForBgelse ekstern gæld, netto
119

opgØrelse.

Afskrivninger og

Drifisoverskud

henlæggelser

Anlægsinvesteringer

2.81t

For6gelse @vrige omsætningsaktiver 260
3.131

1

Anlægsinvesteringer
i 1991

mio. kr.
Fynsværket, blok 7

411

Afsvovlingsanlæg, Studstrup
SNOX-anlæg, NEFO

2t6

1ægssummen. Forskellen mellem
anlægssum og fbretagne henlæg-

Vestkraft. blok 3
Decentrale anlæg

gelser afskrives lineært over

Vindmøller

1-5 år.

mio. kr.

3.131

Afskrivninger og henlæggelser indregnes i henhold til Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 108 af
23. marts 1917 .
Henlæggelser på nyanlæg kan påbegyndes 5 år før idriftsættelse
med indtil 20 pct. af den budgetterede anl ægssum. Henlæggelser
kan maks. udgØre 75 pct. af an-

13

Forbrug af likviditet

Fordelingsanlæg
Bygninger og Øvrige anlæg

3l
1.061

661
23

218
247

2.871
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l99l gav ro om effektsituationen i ELSAM-området
frem til slutningen af halvfemserne. Det lykkedes at
indgå langsigtede aftaler
med både Vattenfall i Sverige og Statkraft i Norge om
fastkraft og pumpekraft.
Sammen med beslutningen
om at bygge to nye grundlastenheder betyder det, at
det både bliver muligt at udrangere gamle, nedslidte an1æg og erstatte 270 MW-aftalen med Norge, som udløber i 1997, uden at der opstår effektproblemer af den
grund.
De jysk-fynske kulfyrede

kraftværker præsterede i
1991 den st@rste elproduktion nogensinde. De skulle
klare en produktion, der
stort set svarede til det samlede jysk-fynske elforbrug.
Norge og Sverige var på

grund af klimatiske forhold
meget tilbageholdende med
at eksportere vandkraft. Til
gengæld havde tyskerne næsten hele året brug for at importere. ELSAMs bruttoomsætning med nabolandene blev 3,9 TWh, men

nettoimporten blev kun på
0,15 TWh. I 1990 var der en
nettoimport på 4,8 TWh.

naboerne skabte ro
om effel«ten
ste belastning i hvert kvartal
målt på tidspunkter med lav'
eller ingen vindstyrke.
Vindmøl leproduktion registreres nenrtig ikke centralt,
men mærkes kun som "negativ belastning". På samme

måde med små decentrale
kraftvarmeanlæg. I praksis
betyder det, at systembelastningen på stormfulde dage
kan være måske 300 MW
stØrre, end det fremgår af de
centrale målinger. For at
skabe et bedre statistisk
grundlag for tilrettelæggelsen af den daglige drift og
udbygningen af systemet,

opstod om formiddagen 16rdag den 6. juli 1991 på
grund af et overophedet

kugleleje i en ventilatormolor. IIden bredte sig hurtigt
til loftsrummet over relæbygningen (den gamle administrationsbygning). En
rØggaseksplosion væltede
kort efter en brandmur,

hvorefter ilden også raserede loftsrummet over driftsbygningen. I takt med at
tagkonstruktionen brændte,
faldt loftet ned, og den un-

talsvis indsamle oplysninger
om produktionen fra private
vindmøller og små kraftvarmeanlæg (under to MW).

vedkontrolrum og kontorer

Forbrugerne Øgede deres elog varmeforbrug med hen-

holdsvis 3.5 pct. og 10.5
pct. sammenlignet med
1990. I tallene indgår ikke

1989.

nedbør i Norge og Sverige
end i de foregående år. Magasinindholdet ved de sydnorske vandkraftværker var
ved årets udgang væsentligt
lavere end normalt for årstiden.

vafln sommerdag. Branden

derliggende etage med ho-

Karakteristisk nok er h6je-

de vinterperioder.
1991 blev derfor præget af
forholdsvis koldt vejr i årets
første måneder samt mindre

ELSAMs hovedkontrolrum
blev pdelagt af brand en

vil ELSAM fra l992kvar-

Elbelastningen satte ny rekord med 3387 MW (+2,2
pct.) i forhold til 1990. Den
tidligere rekord (3336 MW)
blev noteret under hårdt vintervejr den l2.januar 1987.

tre år med usædvanligt mil-

PRIFTEN

Aftaler med

mængden af den ehergi,
som produceres på private
anlæg (vindmøller og minikraftvameanlæg). Fynsværkets blok 7 på maks. 426
MW kom i drift. Når Vestkraft tager en ny 400 MW
blok i brug i 1992, vil over
halvdelen af den jysk-fynske elproduktion kunne ske
på moderne. kullyrede. højeffektive anlæg, som alle
renser røgsn for svovldioxid. Studstrupværkets
kulfyrede blok I (152 MW)
fra I 968 blev atter taget i
brug efter et par år med reparationer og delvis levetidsforlængelse. Blokken
blev lammet af en voldsom
brand i el- og kontrolrumsbygningen den 4. august

Klimaet vendte i 1991 tilbage til det mere normale efter

OM

udbrændte stort set. Til gengæld lykkedes det - bortset
fra mindre vandskader - at
redde stue- og kælderetagen, som rummer edb-afdeling, tele-afdeling samt n6dkontrolrum. Derfor var det
muligt at få nØdkontrolrummet i drift ca. syv timer efter brandens opståen. Der
blev straks taget initiativ til
rydning af brandtomt og

genopbygning. Driftsafdelingens folk kunne flytte ind
i nye kontorer i december
I99 I, og hovedkontrolrummet tages i brug i april
I 992. Relæbygningen, der
udbrændte, må bygges op
fra grunden. Den ventes klar
til indflytning i oktober
1992.

Nyt registreringssystem
I slutningen af l99l blev

et

nyt danskudviklet energiregistreringssystem taget i
brug til ElSAM-afregning
og til interessentafregning
hos kraftværkerne. Systemet
dækker primærafregning til
og med 60 kV niveauet. De
indsamlede data lagres 1okalt og indsamles via telefonsystemet 6n gangi dggnet.

Tidsafregning
ELSAM indførte for seks år
siden tidsdifferentieret afregning i den interne afregning mellem kraftværkeme.

Den interne marginalpris
(6relkWh) har i de seks år
været:

År
986
987
1 988
1 989
1990
1

1

I99r

Dagtid

Øvrig tid
(hverd. 19-07)
12,99
10,53
10,19

t7,50
15,00

1,7,15
t7 ,81
15,38
t6,90

11

,51

10,82
11,35

EIværksejede vi ndmøl leparker
nettoproduktion decembe r 1991
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ELSAM
BERETNING

å.'
=-:

OM

å,

l.januar -

15.

rnarts: 125

MW stpttekrtrft (afiale

mecl

Nor'-ee).

l. januar - 31. januar: 150
MW stottekraft (aftale med
Svcrige).

Fejl og arbejder på
udlands-

forbindelser

Skagerrtik folbincielsens Pol
1 og 2 har firet pget deres
samlede kapacitet mecl 10

pct. (til

5-50

MW). Foro-scl-

sen er en sideger,inst opnået

ved udskiftr.ring af ventil-

elcktrorrik

iTjelr ou Kli-

ellbrbrugere i niesten halr,anden time. Som følge af

leclninger var 3.,1'1 teil/år og
100 km. Det tilsvarendc tal

rtetlrrhejtlel ou lrar lrrier plr
knrltr rrkernc \ ar ticttct i
Nord- o-s Midt jylland ret
krafiiet belastet. Da over'stromsrelæet f'e.jlagti gt koblede Tjele transf'orrneren fra.
blev flcre l-50 kV leclninger
overbelastet. Af clen grunci
skete der oversla-9 til tlttct'

fbr perioden I 982- 1991 r,ar

repalation det rneste af
It)() I . Vctl idril-t,reticl:cn i
clccember blev dcn ramt af
n),t havari. Den 23. decem-

otlrilt

edninger'. Netflekvcn sen
steg hultigt. o-e Studstrupr,ær'kets tre

blokke biev der-

ber uclldstc lelæbcskl,ttelse
Pol 2 i Kristiansancl pir
grtrrrd rl-crr alr or'li1 11.j1 i

for koblet fia ncttet af clcn

tran sfoLrneren.

klokken

Folbinclelsen var flere gangc kortlarigt uclc af driti pir

igen nurnral.

autonr atiske lel æbesk1,ttel-

se. Kiedet'eaktionen startede

irl clcLtr otrik Ic-il. tr-u
en enkclt gang pti gruncl af
.kor hrlntl trrrdcr linicrr i
Lilr(l

Nor-qe.

I forbindelserr
var at-bruclt 2.i. juni - 15. oktober. mens det
-sarrle kabcl
mellem Sverige og Liesp
blev udskiftct. Meci cier nye
klrbcl cl el lckthec rrrr:nirrtlelnc. \()nr blcr irrtllirrt i
Konti-Skan

- og vcci
I 6.3O-tiden var situatiolelr
l-5.0-5

18. rria.j:Eksplosion al 6 kV
at-br1'f, s1 i c genfbrsYnin gsalrlæg pir Norcikralls blok 1.
Blokkcn rur rrde rrl tlrilt icn

gruncl trf e ksplosion i ventil-

afleder i generatorf'elt. Den
ene af albrycielserne gav betydelige gener fbl de nord-

It)fi9. lrttcl uphlr.ret. KorrtiSkan I var igen ude af drifi i
perioilen .1. november - 16.

jyske 1'orbrugere.

ciecember. mens en udglat-

Fejlstatistik

rtintrlcaklor blcr udikil'tet

i

Stenkullen.

I 199 I r,ar cler ir-rgen linief§lpå 220 kV og.100 kV
nettet. På 150 kV sysremet
var der 90 linief§l og -5 stationsfe.ll. 76 af liniefejlene

Fejl isystemet
3. september: Et def'ekt
overstr(4msre1æ på zl00/

transr-n i ssionss),s temct.
a

I

_\_

I -50

opstocl

i

stonnr,e.jr i dagene

1t)91 blev det lagt fast, at
kV ledr.ringcn ntellen'r

,+00

Arhus
tcs

i

1(X)
4
3

min
2

2

min

min

1

min

8l 88

89

90

91

Afbrydelses-

statistik

År MWh oloo

t991 128 0,007
1990 149 0,009
1989 113 0.007
1988
1981

Min.
2
3

2

65 0,004
228 0,014 4
1

Til systemfejl, d.v.s fejl på
produktionsanlæg og 150
kV nettet, må henføres 105
MWh, mens 23 MWh hidtører tua fejl på 60 kV nertet.

Nye netanlæg
I. marls: 400/150 kV srarion
FGD blev idriftsat af hensyn
til pr6vedrift af Fynsværkets
nye blok, der f6der ind på
400 kV nettet.
1.

o-s

Aalbor,r iclriftsæt-

199-5. Lec'lninsen

cr ca.

km lang og bl,gges pir

en lan-e stræknins som en

min

måi.recl.

12. novenrber og 1.1. dccenr
ber: Venclsysselr,ierkets blok
2 blev to gange koblet litr på

mccl at allaste l-i0 kV

Det underliggende 1 50 kV

rrred rtor pr0tlrrklion

I

fbkttlansporter

sker på .+0{) kV for cier-

nct vi1 ilog i en irrrække ud.sore en r,æsentiig del af

af Skærbæk-

pir Stuclstrupr"ær'kets blok 2.
3 og ,1 o-u pii Arhusvær'ket.
S arntic'li g sendte Skagcrrak
firrbincle I sen noi'sk eff'ckt
fienr Lil Tjele. Omlirder havde altsli et bctvdeligt produktionsovcrskurl. hvi Iket
clet ikke kunne korrrne al
rlecl pli gruncl af de afbrudte

tcs på 400 kV niveau
cle store el

netiet.

to steder på str'ækningen

de1

Iigt at tage det generationsskifte. clel skal sikle. at
alle n1'e kraftvitrksblokke tremover tilslut-

1982- l99l 0.2.5 1'e.jllår og
1(X) krn.

værkets ornråcle i omliicle-

htrr givet bedre k6lelbrhold i
verttilerne. lrr ilkcr lrirl qj()rl
det nrrrlict rl o:lc heilrtningen. Med dcn r.rve Pol 3,
sonl tases i brug i I 993. tår
fbrbindelser.r cn sar.nlct kapacitet på 1000 N,[W. Svnkrottkorttlerrrlrttrrert i K ristiansancl vaL urle af drifi for

!l

1.67 fil/år o-e 100 krn. Fejllrekvensen for :100 kV led
nin-9elne var i peliorlen

Tan.ue-Bilstmp. og flere 150
kV ledninger bler, udkoblet.
Pir den nrnde gik storstcclelcn af N,'licltkrai'ts og den

nordligste

sti ansancl. Omby-qnin ger.r

DRIFTEN

oktober:400 kV lednin-

kombineret ,i00 kV og 1-50
k\ I'r'crirli,r'utr. I\rr ledrringen el iciriftsut. r,il clen garnlc 150 kV iech-rurg l'ra 1958
fra Felslev til Randers blive
f'jerrret. Delnrecl tiigodeses
nnturintelessernc vecl Rolcl
Skov og N,ladLur So. Når
-+00 kV leclningen står'fær'di.e. er der etableref en mcget vigtig -+00 kV ringforbindelse. clel bl.a. skal siklc
transitnr ul i sheclcr og tbt'bcdre ELSAN'Is konkurrencce\rne i EF og give muligliecler tbl indfor"else al TPA
(Thirci Pat't1,, Access). Med
de

mecl Nor-se

Svelige santt ophænrning a1 svstetn 2 på.100 kV
striekningen Kass0 (SOnder.j1,lland) - Auriorf (T,vskland)
vil or,clfqrin-eskapaci teternc
viere afpasset rirne ligt.

Ny effekt

I l99l

vtir cler en nettotilal eft'ekt pti .106 N'lW:
Af forandringel kan nær,gan-s
ne s:

gen Fraugde-Landerupgaard
omlagt fra 150 kV til 400
kV spænding.
1. oktober: 80 MVAr reaktor
tilsluttet 150 kV station

Fvnsvaerkets nye blok 7

nettomaks..126 MW
(inkl. 33 MW overbelastnin-qsevne).

Fraugde.

Udbygning af
højspændings-

trufie aftalel

clg

'

Fvnsværkcts blok 1 pir
73 MW blev afmeldt til
skrotning.
Reno Nord, Aalborg.

kV transfbmreren i Tjele

23.-26. maj - hovedsagelig i

gav anledning til en kæde af
fu jl, som genelede østjyske

nettet

6.3 MW.
Ved årsskifiet var to større

Nolcljylland.
Fejlfrekvensen fbr

Med de afgørende 400 kV
beslutninger er det nu mu-

decentrale krafivarmeværker under indklaring:

1-50

kV
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ELSAM
BRÆNDSEL

Hidtil største
kulforbrug

Kulforbruget satte ny rekord
på de jysk-fynske kraftværker i 1991. Det skete, da
nettoimporten fra Norge og
Sverige igen kom ned på

Dansk Naturgas A/S nåede i
marts til enighed om leverance af 300 mio. kubikmeter naturgas om året til store
krafiværker. Leverancen
skal begynde senest den 1.

normalniveau. I alt blev der
anvendt 6,7 mio. ton kul en stigning på 37 pct. sammenlignet med 1990. Det
var nødvendigt at foretage
ekstra kulkøb - hovedsageligt i USA - for at dække det
uventede forbrug. Det skete

oktober 1994. Aflalen lober
frem til år 2020. o-e omfatter

sidst på året. Den gennem-

således ca. otte mia. kubikmeter til en værdi af 6-9
mia. kr. Naturgarssen ventes
isaer anvendt pit k6benhavnske kraftvarmeværker. men
kan i ovrigt anvendes på
store krativærker i hele landet eller eltorsyningens eget

snitlige pris for kultilførsler-

val-e.

til stabile priser, som endog
viste en faldende tendens

ne

til ELSAM blev 10,53

ELSAM vil anvende

:in del ul'gls:en

kr./Cf, hvilket var tre pct.
lavere end åretfør.

r ær'kct.

mært fplge udviklingen på
kulmarkedet. men udgangspunktet el ræsenlligl hojere
end kulprisen.
Mange europæiske Iande

Der var flere årsager til de
faldende priser på det internationale kulmarked:
F,t

n

sr te r ket, O tlen

s

på F1 n.-

Gasprisen vil pli-

e.

O Nye leverandprlande
med lave produktions-

omkostninger er dukket
op.

O Sydafrika,

der har gode

lien dækkede USA 90 pct.
af ELSAMs samlede tilførsler. De resterende 10 pct.

muligheder for relativt
hurtigt at @ge sin eksport,
er igen på vej ind som
Ieverandør i den vestlige

kom fra Rusland, Indonesien og Canada. Flere indonesiske miner er dukket op
på eksportmarkedet. Der er

verden.

etableret en decideret eksportmine af to større internationale selskaber, men for
ELSAM er en række lokalr
ejede kulminer tæt ved ky-

O Efter omfattende rationaliseringer er minedriften
i USA og Australien
blevet billigere.

sten nok så interessante.

USA største

leverandør

USA blev største leverandør

til ELSAM t 1991. Sammen
med Colombia og Austra-

Gamle leverandører i Polen
og England faldt helt bort i
1991, og fra Rusland var leverancerne meget ustabile.
Det kniber Øjensynligt med

MttttkraJi. Århus

koordinering af produktion,
transport og udskibning,
samtidig med at kvaliteten
af kullene er blevet ringere.

satser på Øget brug af naturgas, fordi naturgasfyrede
kraftværker er hurtige og ret
billige at bygge. Der er dog

Stabilt oliemarked

kommet flere advarsler fra
blandt andet Italien og Eng-

Oliemarkedet har været stabilt siden Kuwait-krigens
ophpr. Efter at Kuwait igen

land mod at satse for ensidigt på naturgas, fordi der..
forudses gasmangel med

er begyndt at sende olie på
markedet, er priserne endda
veget, hvilket er usædvan-

store prisstigninger til f6lge
i slutningen af halvfemser-

kraftværker

ne. I realiteten er det nemlig
kun Norge, Rusland, Iran og
Algeriet, der er i stand til at
dække den forventede stigning i det europæiske gas-

ELKRAFT, ELSAM og

forbrug.

ligt i vintermånederne.

Naturgas

N

EF O.

)btlskor

til store
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ELSAM
*.,
1,.,,

Elselskabeme er kommet i
s@gelys i alle europæiske lande. Anledningerne er forskellige, men en
fællesnævner synes at være

Europæisk

kritisk

politikemes mere eller mindre begrundede mistillid

til

elforsynings struktur
under pres

elforsyningemes vilje eller
evne til selv at foretage nødvendige tilpasninger til dagens krav om effektivitet og
konkurrence.

Privatiseringen i
England,
Wales og Skotland
I England og Wales blev
kraftværker og primærnet
indtil 1990 drevet af staten
gennem Central Electricity

Generating Board
(CEGB). Distributionen
blev varetaget af 12 Area
Boards. Nu er forsyningsansvaret lagt i distributionsleddet. De gamle Area
Boards blev lavet om til Regional Electricity Companies (RECs).
CEGBs opgaver er blevet
fordelt på 4 nye virksomheder, nemlig:

-

National Grid Company,
som driver primærnet og
koordinerer den daglige
drift og ejes af de 12

RECs.

-

-

Nuclear Electric, som
driver alle kemekraftværker og ejes af staten.
National Power, som har
overtaget 40 kraftværksblokke på i alt 29.500
MW og er privatejet.
PowerGen, som har
overtaget 2 I kraftværksblokke på i alt 19.000
MW og er privatejet.

De 12 RECs og alle elforbrugere over en MW kan
frit vælge elleverandør.
Udbyderne er, foruden
RECs og CEGBs afløsere,
leverandører i Frankrig og
Skotland samt nye, private
producenter. Der skal være
konkurrence mellem leverandøreme. Til kontrol af, at
markedets spilleregler f6l-

Den danske strukturdebat
Den dansk ellbrsyning er midt i en strukturdebat. Den
startede på drstributionsområdet bl.a. med henblik på
at sikre et ensartet serviceniveau over for forbrugerne.
Et styrket samarbejde på distributionssiden - også med
en række sammenlægninger ti1 følge - synes i dag
uomgængeligt ngdvendigt. Muligheden for at samle
distributionen af el, gas og fJernvarme har ofie været
nævnt. Det forestående åbne EF-energimarked har
også sat strukturdebatten i gang mellem de jysk-fynske
kraftværksselskaber. (Se bestyrelsens beretning side
4). Udfordringen bliver at kunne håndtere en stadigt
stigende konkurrence fra ind- og udland. Samme proces er sat i gang i andre europæiske lande.

ges, findes et Office of
Electricity Regulation
(oFFER).

Holland: "Horizon-

tal shopping"

Før 1988 mindede Hollands
elforsyning meget om
ELSAM-områdets med
lokale forsyningsselskaber
tilknyttet bestemte produktionsselskaber. som igen
arbejdede sammen gennem
SEP.

Elpriseme i Holland

var efter energikriserne i
1973 og 1979 blandt de

højeste i Europa på grund af
en stor afhængighed af olie
og naturgas.

Konkurrence mellem elproducenterae blev anset for
vejen frem. Forsyningsselskabeme skulle have adgang til "horizontal shopping", altså frig6res fra til-

knytningen til et bestemt
produktionsselskab.
I 1988-90 gennemf6rtes omfattende ændringer, hvorefter fire produktionsselskaber leverer til 56 forsyningsselskaber. SEP har en koordinerende funktion og kan
f.eks. udbyde opfBrelsen af

Statkraft. Samkjøringen
overvåger udvekslingen fra
sit kontrolrum i Oslo.
Elselskabernes effekti v i tet
skal forbedres gennem konkurrence. Produktion og distribution skal adskilles, i
det mindste regnskabsmæssigt.
Statkraft opdeles i to selskaber:
Statsforetak Statkraft med
kraftværkerne og Stats-

foretak Statnett med primæmettet, udlandsforbindelserne og driftskoordineringen.
Ændringeme er formelt
trådt i kraft den 1. januar
1992,men da de organisatoriske ændringer endnu ikke
er foretaget, gælder der forskellige overgangsordninger.

nye kraftværker i licitation

EF ønsker et åbent
europæisk marked, også for el

mellem de fire produktions-

EF-Kommissionen har med

selskaber, EPON, EPZ,

en række initiativer søgt at

EZH og UNA.
SEPs monopol på import og
eksport af el er blevet emne
for en retssag ved EF-domstolen, idet EF-Kommissio-

fjeme hindringerne for fri
konkurrence om elleverancer. EFs grundlov, Romtraktaten, forbyder hindringer
for udveksling af varer. EF
har nu i forbindelse med re-

nen anså de hollandske regler for at være i strid med
Romtraktatens § 85. Dommen. som tillægges principiel betydning, gav i alt
væsentligt Kommissionen
medhold.

Norge: Staten
overtager elforsyningens centrale

funktioner

I Norge er der over 200 el-

aliseringen af EFs indre
marked fra den l. januar
1993 fundet tiden moden til
at håndhæve dette princip
på energiområdet.
Den igangværende proces
beskrives som et forlØb i tre
faser:
Fase 1 gennemførtes i 19901

t99t:

-

b

- Direktiv

c

-

selskaber, hvoraf de fleste er

vertikalt integreret, dvs.
samme organisation varetager både produktion og distribution. Ca. 30 pcr. al
energien leveres af statsselskabet Statkraft, som hidtil
også har forvaltet primær-

nettet. Handlen med el har
været organiseret af Samkjøringen, som er en forening med ca. 60 medlemsvirksomheder, heriblandt

Direktiv om prisgennemsigtighed for el og
gas trådte i kraft

a

r.7 .1991

.

om transit af
elektricitet trådte lige-

ledes i kraft 1.1 .1991.
Direktiv om transit af
naturgas træder i kraft

1.1.1992.
Fase 2 foreslås

til ikrafttræ-

den den 1. januar 1993:
a - Ophævelse af produktionsmonopoler for el.

=
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ELSAM
ELSAM
ELSAM er en samarbejdsorganisation, hvis indtægter og udgifter fordeles mellem de syv interessenter.
ResultatopgØrelsen indeholder derfor intet over- eller underskud.
ResultatopgØrelsen er opdelt i hovedaktiviteteme Generel ELSAMvirksomhed. lndkob al energi og
Finansiering. Aktiviteterne udgør
hver lor sig en regnskabsmæssig
helhed med selvstændigt indtægtsog omkostningsforlpb. Fordelingen
mellem interessenterne sker efter
aftalte fordelingsnøgler.
Beløb i regnskab og noter er angivet i enheder på I 000. hvor intet
andet er anført.

lndkøb af energi
ELSAM foretager indkøb og levering af ELSAM-områdets brænd-

til det indkøbte
brændsel overgår til interessenterne
sel. Ejendomsretten

ved levering på deres lagre. Værdien afbrændselslagrene indgår i interessenternes regnskaber. Omkostninger til drift af ELSAMs kulskibe, pramsystem og fælleshavne
indgår i køb af brændsel. Der sker
eludveksling via undersøiske kabeltbrbindelser med Norge og Sverige og via linieanlæg med Tyskland. Omkostningerne ved brændselsindkøb samt indtægter og omkostninger ved eludveksling med
udlandet afregnes med interessenterne via energiafregningen.

REGNSKAB

1991

Resultatopgørelse
For perioden f . ianuar

til 31. december 1991
1990

Generel ELSAM-virksomhed
Netområdet og driftsafdelingen .....................
Adm in istrat ion og planlægn i ng .....................
Andre indtægter og udgifter ..........................
ELSAM driftsomkostninger ............

120.012

91 .08

68.212
3.176
r 92.060

68.085
3.375

113.109
51.709
40.730
156.730

Årets afskrivninger og henlæggelser
Indbetalt via brændsel
Anlægstilskud...................
Anlægsomkostninger........

-

1

t62.54t
t73.709

-

57.109

- 9.268
t06.732
44.744
9.818

Opgaver vedrØrende Direktørudvalg .............
Opgaver vedrørende distributionsforhold......
Forskning og udvikling
Opgaver for samarbejdet .................

35.508
60.582

40.1 85

Generel ElSAM-virksomhed i alt.................

109.372

364.020

1.142.548
gas...........
52.989
...............
189.219
Brændselshåndtering
22.163
Indirekte britndselsomkostninger....
.. 2.001.519
Køb af brændsel
Eludveksling med udlandet
- 128.857
.. L8 r-8.122
Indkob af energi i alt ..............

1.280.816
38.260

r

0.53 8

14.536

94.141

lndkøb af energi

Køb af kul. olie og
Brændselstransit

t31.1ll
21.534
1.478.321

247.013
1.125.394

Finansiering
ELSAM foretager de for kraftværkerne nØdvendige låneoptagelser
og varetager samarbejdet mellem
interessenteme om finansiering og.
likviditetsstyring. ResultatopgØrelsens tal vedrørende finansiering er

opdelt i omkostninger for låneaktiviteterne og øvrige eksterne rentebevægelser samt i de interne afregninger af rentemellemværender
med interessenterne. Arets kursgevinst/kurstab indeholder både realiserede og urealiserede kursreguleringer på lån og aktiver i fremmed
valuta. Urealiserede kursreguleringer er beregnet på grundlag af de
officielle valutakurser primo og ultimo året. Urealiseret kursgevinst/
kurstab er i henhold til ellovens bestemmelser overført til balancen og
resultatføres, når de realiseres.

Finansiering

-

16.984

209.508

-

Inteme rentemellemværender........

184.057

25.45t

ELSAMs finansieringsomkostninger

-

Urealiseret kursgevinst/kurstab .....................

Finansiering i alt...............

Resultat

53.255
210.714

84.523
211.041

Renteudgifie'.................:.:.::.::....:.:.:.:.:.:.::.....
Årets kurs gevinst/kurstab ..
Eksteme finansieringsomkostninger..............

ELSAMs totale omkostninger..........
Indbetalt af interessenterne..............

-

-

Renteindtægter ..............

-

11.184
8.261

1

.356

50.163
161 .631
1

-

- t] .468
171.813

154.345

2.243.759

2.296.361
2.296.361

_2.24318
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ELSAM
ELSA.M

REGNSKAB

1991

Noter til balance
iiij,:ii.:'e,iji.ir'Jj,il

Anlæg
Der er i 1991 investeret

Note 1 - ldriftsatte anlæg og afskrivninger

75,4 mio.
kr. i kommende anlæg, og der er

overf6rt idriftsatte anlæg for 257 ,7
mio. kr. til anlægsaktiver.
Der er i årets løb skrottet anlæg for
1.586.000 kr. De skrottede anlæg
var fuldt afskrevne ved årets udgang.

Anlægsværdi

Luftledninger
Kabler

123.689
21.562
251.639
515.429

Stationer

HVDC-anlæg

Afskrevet pr.

21.562

0

206.170
459.010

18.469
56.419
5.706
282.739

39.1 88

33.482

Kulskibe

700.742
159.082

418.003
45.301
68.314
90.036
21.600
35.299

I/S Arhus Kulterminal

76.3 l8
110.117

55olo

22.'t8"t
Nyanlæg

2.629.s53

til

t25.302

598.387

Teleanlæg

Pramme og slæbebåde

Rest

afskrivning

31.12.1991

113.781

8.004
20.081
1 .187

2.003.164

Note 2 - Anlægslån til interessenter

Anlægslånefonden
Egentlige produktionsanlæg finansieres gennem anlægslånefonden,

hvortil interessenterne indbetaler
if6lge aftalte regler.
Udviklingen i fonden kan sammenfattes således:
Anlægs1ån
pr 1.1.91

941.061

Udbetalt i
1991= anlægsinvesteringer

henlæggelser

FV

I alt

Øvrige anlægslån

MK

260.477
390.528

11

NE

142.233

32.0t3

NK

156.951

0

t56.954

SV
SH

296.802

91.632
0

394.434
199.6s9

VK

Indbetalt i
1991 = afskrivninger
og

Anlægslånefond

34.514

295.051

.864

462.392
114.246

199.659
321.311

232.6s9

ss9.910

t.113.964

468.742

2.242.106

-1.584.000
1.7"13.964

Note 3 - lkke realiseret kursgevinst
Saldo pr. 1.1.1991 * kursgevinst
kurstab i 1991...........
realiseret kursgevinst i 199 1...........
Saldo pr. 31.12.1991- kursgevinst

62.640

-

16.984
200

Den urealiserede kursgevinst indgår i balancen, hvorfra den overføres
gørelsen, når den realiseres.

-

11

.184

45.456

til resultatop-
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ELSAM
ANDRE

6Fh#tri,
l99l

var præget af travlhed og hBjt aktivitetsniveau på næsten alle projektområder. Omsætningen steg med 12,5 pct.
til 162 mio. kr.

AKTIVITETER

Den i Danmark besluttede COr-afgift
forventes at 6ge aktiviteten på kraftvarmeværksområdet.

ELSAM samarbejder med ELKRAFT

Forprojektering på to nye 400 MW

brik om afsætning af flyveaske til ce-

blokenheder - naturgasfyret, Skærbækværket og kulfyret ved Limfjorden - er
igangsat og ventes at kræve en del ressourcer i1992.

ment- og betonindustrien.

5 pct.).
Selskabets resultat på ca. 5,5 mio. kr.
må betegnes som tilfredsstillende, også
selvom det pæne resultat til dels skyldes en ekstraordinær indtægt på, 2,3
mio. kr. i form af en tilbagef6rt hensættelse på et udenlandsk projekttilgodehavende.
Dette tilgodehavende er indgået i januar

Vs

og A/S Aalborg Portland Cement Fa-

Som helhed ser ledelsen positivt på selskabets udvikling fremover.

Aktiviteten udtrykt i antal fakturerbare
timer har været over det forventede (ca.

Danasl<e

Selskabet er velkonsolideret med en
egenkapital på 30 mio. kr. og en soliditetsgrad på 40,8 pct.

Resultat 1991:

Omsætning: 162mio.W. (144 mio. kr.)

skat:
Skat:

f6r

Resultat:

7,9 mto.kr.
2,5 mio.kr.
5,4 mio. k.

Firmaet havde i 1991 et overskud på
21,9 mio. kr. ved salg af 457.000 ton
flyveaske.

DANASKEs bestyrelse:
O. Stevens Larsen, Aalborg Portland
(formand)

ELSAMPROJEKT
Resultat

Det sker gennem firmaet DANASKE
I/S, som ejes af Aalborg Portland (50
pct.), ELKRAFT (25 pct.) og ELSAM
(25 pct.).

(
(
(

7,7 mio. kr.)
2,4 mio. kr.)
5,4 mio. kr.)

K. Bograd, ELKRAFT
K. Gade, Unicon
H. Schulz, ELSAM

1992.
Egen-

For 1992 kunne der allerede medio
1991 forudses en midlertidig reduktion
i aktivitetsniveau grundet færdiggørelse
af flere store og mandskabskrævende

kapital:

30,1 mio. kr. (24,1mio. kr.)

Antal

ansatte:

216

projektarbejder.

l/S

i l99l

implementeret et

kvalitetsstyringssystem.

Af udviklingsprægede opgaver for

egen

regning, har selskabet det forløbne år
bl.a. arbejdet med neurale netværk samt
proj ektstyri n g s væ rk tøj e r.
De igangværende opgaver med energibehovs- og milj6belastningsanalyser
specielt i Tjekkoslovakiet og Polen
ventes i 1992 hlgt af st@rre implementeringsopgaver i såvel disse lande som
det tidligere Østtyskland og Grækenland.
Øget interesse for indførelse af vindenergi på eksportmarkederne kan spores i f.eks. England, Irland, Grækenland
og Cap Verde.

^l\

Århus Kulterminal

Kulterminalen blev i l99l tllført 1,6
mio. ton kul, som blev udskibet og fordelt til kraftværker og andre kulforbrugere. Kullene kom til Arhus ombord i
35 skibe i størrelsen fra 3.000 til 70.000
ton d@dvægt. Udskibningen skete med
pramme (133 anløb) og coastere (43 an-

Det blev derfor i september 1991 besluttet at imødegå det forudsigeligt reducerede aktivitetsniveau ved at opsige
ca. 10 pct. afmedarbejderne til successiv fratrædelse i det fplgende halvår.
Ultimo 1991 omfatter medarbejderstaben således 2ll, de fleste med en teknisk uddannelsesbaggrund.
Selskabet har

(211)

løb).

Bestyrelsen

for

ELSAMPROJEKT A/S
G. Styrbro (formand)
R. Tychsen (næstformand)
E.B. Schmidt

B.K. Jensen
J.O. Top

H. Grastrup*)
A. Lind-Hansenx)
K. Kamp J6rgensen*)
*) Valgt af medarbejderne

Terminalen ejes af ELSAM (55 pct.),
Aalborg Portland (17 pct.), Shell (15
pct.) og BP (13 pct.).
Terminalen havde i 1991 en omsætning
på 2l ,2 mio. kr. Personalet bestod ved
årets udgang af 40 medarbejdere.

Kulterminalens bestyrelse :
P. Sachmann, ELSAM (formand)

K. Pedersen, ELSAM
P Skovgaard, Aalborg Portland

Direktion

H. Kristensen, Shell

Adm. direktør Willy Madsen

P.

Revision
Schøbel & Marholt, Kolding
Revisionsaktiesel skab
Statsautoriserede revisorer

Wheadon, BP
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