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PDU: Produkt ions-dr i f tsudvalg
NU: Netudvalg
AU: Afregningsudvalg
@U: okonomiudvalg

M U :  M i l j o u d v a l g
P U :  P l a n l @ g n i n g s u d v a l g
F&U: Forsknings & udvikl ingsudvalg
KVU: Kraftvarmeudvalg
VU: Vindkraf ludvalg

Syv selvstend ige verker
ELSAM er et samarbejdsorgan for de syv jysk-fynske kraftvrerkssel-
skaber, som leverer nesten al den elektricitet og kraftvarme, der
bruges vest for Storebrelt. Her bor ca.2,8 mio. danskere - svarende til
55 procent af landets befolkning.

ELSAM, der er et interessentskab, ledes af en bestyrelse, der bestir af
de syv interessenters formand og nrestformand.

De syv kraftvarksselskaber ejes af de lokale distributionsselskaber,
der enten er kommunale eller direkte forbrugerejede. Kraftverkernes
kompetente forsamlinger, som samtidig er besluttende forsamlinger i .
alle vasentlige ELSAM-sp@rgsmfll, best6r af folkevalgte reprresentan-
ter for distributionsselskaberne.

Det SnAVfe Samafbejd" rnel lcrn de cr^r  l r rqf f r rmrLoool"L^L.o* +i l *^++^

lagges og styres gen

ELSAMs bestyrelse

For l/S Fynsvarket
Direkt6r Paul Gr6nborg Chdstensen, Odense,
(formand for ELSAM)
GArdejer Th. N6rregaard Petersen, Ringe,
(indtil 30.4.92)
Salgsingenigr Leif Henriksen, Odense,
(fra30.4.92)

For l/5 Midtkraft
ViceinspektBr Karl Pedersen, Silkeborg,
(nestformand for ELSAM)
Fhv. rAdmand Thorkild lbsen, Arhus

For l/5 Nordjyllands
Elektricitetsforsyn ing, NEFO
K6bmand Johan Jensen, HjOrring
Politiassistent JOrn Graversen,
Frederikshavn

For l/S Nordkraft
Autoforhandler Tage Jespersen, Hadsund
ByrAdsmedlem Marius Andersen, Aalborg

For l/S Skerbakvarket
GArdejer Ejner B. Schmidt, Vamdrup
Byrfldsmedlem Alex Jentsch, Kolding

For An/5 5onderjyllands
Hojspandingsvark
Direktpr Reinhard Tychsen, Broager
G&rdejer Chr. Petersen, Bylderup Bov,
(indtil 30.4.92)
RAdg. ingeni6r Hans D. Dirks, Haderslev,
(fra30.4.92\

For l/S Vestkraft
G&rdejer Jacob Stensig, Skjern
Fhv. borgmester Egon Sogaard, Skjern

Forretningsudvalg
Direktgr Paul Grpnborg
Christensen, (formand)
Viceinspekt6r Karl Pedersen, (nastformand)
GArdejer Jacob Stensig

Direktorudvalg
Jens O. Top, Fynsverket
Erik Schumacher, Midtkraft
BPrge Kurt Jensen, NEFO,
(formand fra 1.7.92)
Peter H6stgaard-Jensen, Nordkraft,
(formand ri1 1.7.92)
Erik Folkersen, Skaerbakverket
K. Fischer, Sgnderjyllands
Hgjspendingsverk (indtil 1. juni 1992)
Niels Bergh-Hansen,
S0nderjyilands HOj spendingsverk
(fra 1.juni 1992)
Torben Riber, Vestkraft

Med observatorstatus i bestyrelsen
formand for Distributionsudvalget:
Direktor Ove Rorsted, MEF

Direktion
Adm. direktgr Georg Styrbro
(Systemsamordning Hovedafdeling)
Direktor Poul Sachmann
(Kommercielle Hovedafdeling)
Underdirekt6r Torben Margaard
(Netomridet Hovedafdeling)

Revision
Schobel & Marholt, Kolding
Revisionsaktieselskab
Statsautoriserede revisorer
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1992 blev 6ret, da:

Hele den jysk-fynske elforsyning
blev inddraget og engageret i debat-
ten om en endring af ELSAMs
struktur.

Der efter Folketingets energipoli-
tiske drpftelser den 10. marts og den
5. maj blev skabt klarhed om ram-
merne for ELSAMs udbygningsbe-
hov i resten af halvfemserne,

o Arbejdet med at gOre bioenergi til et
betydningsfuldt brendsel pA kraft-
vrrkerne blev intensiveret os svste-
matiseret.

o En COr-reduktion pi 20 procent in-
den i r  2005 b lev konkret iseret  som et
mil vedtaget i Folketinget.

o Det af Folketinget indf@rte Co.-til-
skud pA 10 OrelkWh gjorde det si
attraktivt for kommuner, fjernvarme-
vrerker m.fl. at bygge naturgasfyrede
decentrale kraftvarmevrerker. at el-
vrerkerne blev trengt delvist ud af
omrtdet.

o Godkendelse og etablering afnye
h6j spandingslednin ger blev strerkt
forsinket pA grund af offentlig debat
om magnetfelters eventuelle ind-
virken pfl sundhedsmressige forhold.

O Naboprotester og vanskelig myndig-
hedsbehandling satte bygning af nye
vindm6lleparker i sti

o Markedsokonomiske strukturaendrin-
ger i norsk elforsyning satte et mark-
bart praeg pi det tidligere ibne og
rationelle samarbejde mellem norsk
og dansk elforsyning.

Debat om nye vedtagter
Samarbejdet mellem de syv jysk-fynske
kraftvarksselskaber er baseret pA en
overenskomst. der sidst blev revideret i
1911.

Samarbejdets indre dynamik, men ikke
mindst politiske forventninger og krav
udefra. har medfdrt. at denne overens-
komst ikke lrengere er helt tidssvarende.
Nye udfordringer fra EF med transit-
direktiv og pi langere sigt et 6bent,
konkurrenceprreget energimarked satte
derfor for et par flr siden en debat i gang
om behovet for ajourfpring af vedtregter
og eventuelt en omfattende rendring i
struktur og ejerforhold.

Vedtegts- detaljerede besvarelser ikke er blevet
rejst nogen form for kritik af ELSAMs
hidtidige rolle og mAde at fungere pA.

Konvojanleggene
godkendt
Den 3. april godkendte energimyndig-
hederne bygning af to nye grundlasten-
heder i Fredericia (Skrerbrekvrerket) og
ved Limfjorden (NEFO[t{ordkraft). De
to ca. 400 MW kraftvarmeblokke skal
langt ind i 2000-tallet danne rygraden i
de store fjernvarmenet, som findes i
Trekantomridet og i Aalborg. Nir de ta-
ges i brug i henholdsvis 1997 og1998,
er de to omrflders nuvarende "st@rste
anlag" godt25 6r og dermed modne til
at komme pi reduceret drift.
Myndighedsbehandling af ans@gninger
om de to blokanleg, som fflr stort set
samme tekniske data, som udbydes
samlet og samtidig i licitation, og som
bygges med et flrs forskydning (deraf
navnet konvojanlaggene), rejste i beg-
yndelsen af 1992 en kraftig offentlig de-
bat om ELSAMs udbygningskriterier.
Ogsi i Folketinget blev der rejst skarp
kritik mod de to projekter. Der viste sig
dog efterhinden et klart politisk flertal
bag myndighedernes godkendelse af
ansPgningerne.

Godkendelserne blev givet under forud-
sretning af en rrekke vilk6r. Vigtigst var,
at "ELSAM forpligtes til i tiden fra
1998 til 2005 at gennemfpre de kom-
penserende brandselsomlagninger fra
kul til naturgas og biobrendsler, der er
ngdvendige for at sikre, at mAlsretnin-
gen i ENERGI 2000 om en reduktion af
CO,-udledningen med 20 procent i 2005
opfyldes".
Desuden blev fremhrevet, at der skulle
indhentes tilbud fra flere leverandorer
pi en ikke-diskriminerende m6de. Det
bet@d i praksis, at der ogs6 skulle ind-
hentes tilbud fra udenlandske kedelleve-
randprer, ligesom det dansk-udviklede
SNOX-koncept ikke pi forhind mitte
udpeges som eneste lPsning pAr0g-
gasrensningsproblemet.
De to an1reg var indeholdt i den falles
erklaring om den fremtidige kapaci-
tetsudbygning, som ELSAM og Social-
demokrat ie l  b lev enige om i  august
1991. Kraftvarmeblokken pfl Skrerbrek-
verket (396 MW el) bliver naturgas-
fyret, mens blokken ved Limfjorden bli-
ver kulfyret. Begge anleg bygges
efter KAD-princippet (Kedelanlreg med
Avancerede Dampdata), som vil srette

nye lclok-
anlag, bio-
energr og

co2-reduktion

Alle de 68 jysk-fynske distributionssel-
skaber, som regionsvis ejer de syv sam-
arbejdende kraftvrerker, blev i maj 1992
bedt om at gi aktivt ind i debatten. Sel-
skabernes bestyrelser blev bedt om at
svare pA fplgende fire spgrgsmil:

1) Hvad kan og vil I bruge ELSAM til?
(I hvor stort et omfang skal ELSAM
danne rammen om distributionssel-
skabernes arbejde)?

2) Hvilken rolle skal jeres eget kraft-
vark have? Hvordan skal det vrere
med i ELSAM - som en del af
ELSAM eller som ejer?

3) Hvordan skal ELSAM styres? Skal
der vere et politisk representant-
skab? Hvordan skal det i givet fald
udpeges, og hvilke opgaver skal det
have?

4) Hvordan sikrer vi, at ELSAM bliver
kladt pA til at kunne klare de ud-
fordringer, der kommer til os fra det
6bne EF-energimarked?

Distributionsselskaberne behandlede
sp@rgsmAlene meget seri6st og grundigt.
Brancheorganisationerne DOFF (op-
landsselskaberne) og FKE (kommu-
nerne) blev inddraget i processen. Der
blev formuleret alternative struktur-
lpsninger, og der var i det hele taget en
ret stor spredning i de mange besva-
relser.
Bestyrelsens srerlige vedtagtsudvalg
kunne i  besvarelserne konstatere enig-
hed om, at ELSAM fortsat skal ejes af
forbrugerne. Der Var samtidig et flertal
for, at der oprettes et repraesentantskab
for  ELSAM.

ELSAMs bestyrelse konstaterede i
pvrigt med tilfredshed, at der i de mange

debat
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nye rekorder for energieffektivitet med
elvirkningsgrader pA ca. 49 procent for
det naturgasfyrede og ca. 47 procent for
det kulfyrede anlreg (inkl. rgggasrens-
ning).

Folketingets dagsordener
Et massivt flertal i Folketinget fastsatte i
1992 nye stramme rammer for elforsy-
ningens planlagning. Den 10. marts
sluttede en folketingsdebat med vedta-
gelsen af en motiveret dagsorden, som:

I ) p6laegger de enkelte elselskaber at
opstille konkrete og mfllelige mAl-
sretninger for elbesparelser

2) forpligter elselskaberne til at gen-
nemfgre de fornpdne omlregninger af
brrendsel fra kul til naturgas og
biomasse

3) forpligter regeringen til at fremlagge
en handlingsplan for udnyttelse af
biobrandsler

4) opfordrer ELSAM og ELKRAFT til
dels at intensivere fors@g med kul-
og halmforgasning dels at trreffe be-
slutning om en elforbindelse under
Storebrelt.

Dagsorden blev fremsat af Socialdemo-
kratiet og blev med st@tte vedtaget af
Det Konservative Folkeparti, Venstre,
Fremskridtspartiet, Centrumdemokra-
teme og Kristeligt Folkeparti. @vrige
partier undlod at stemme.
Elforsyningen var ogsA i fokus, da Fol-
ketinget vedtog "Aktion grln energi"
den 5. maj 1992.Ud fra debatterne blev
der skabt klarhed om, at det er et poli-
tisk krav, at elforsyningen planlagger
efter, at det danske CO,-bidrag til atmo-
sferen i 61 2005 skal vare reduceret
med 20 procent sammenlignet med
1988. Dermed placerer Danmark sig
klart foran alle andre lande, nflr det gel-
der CO,-mAlsretning. Inden for EF-el-

ELSAM

samarbejdsorganisationen EURELEC-
TRIC viser rapporteringer, at de @v rige
EF-lande regner det for et ambitiost,
men opnieligt m8l inden hr 2020 at kun-
ne stabilisere CO,-udsendelsen pA 1990-
niveauet.
Udledningen af CO, er et globalt pro-
blem. Derfor mener ELSAM, at det er
tvingende ngdvendigt, at der skabes en
harmonisering af COr-reduktionskrave-
ne i det mindste pA europreisk niveau.
Hvis det ikke sker, vil den danske
elproduktions hidtil meget gode kon-
kurrenceevne blive sat over stvr.

Dyr CO,-reduktion
ELSAM vil understrege, at det danske
krav om 20 procents reduktion godt kan
nds inden er 2005, men at det bliver
dyrt.
CO,-reduktionsmAlene indgAr naturlig-
vis i grundlaget for ELSAMs udbyg-
ningsplanlregning. De f@rste CO,-kon-
sekvenser vil sflledes blive beskrevet
konkret i "Udvidelsesplan 93", som
ventes behandlet i bestyrelsen i foriret
1993.

Vigtigste midler til at ni CO,-mfllene er:

a @get anvendelse af naturgas og COr-
neutrale biobrendsler.

o Mere effektiv produktion af el og
varme.

o Stimulere mere effektiv anvendelse
af el (elbesparelser).

Biobrendsler i stor stil
Biobrendsler er vedvarende og COr-
neutrale, hvilket vil sige, at de, mens de
vokser, optager lige s6 meget CO, fra
luften, som de senere udskiller, nlr de.,
brandes af.
Derfor er udnyttelse af biobrendsler -
ogsA under indtryk af den danske COr-
lovgivning - et vresentligt indsatsomri-
de forELSAM.
ELSAM skal medvirke til at lose sam-
fundets halmoverskudsproblem.
ELSAM er ogs6 opmrerksom pi, at EF-
aftalen om braklegning af en vis andel
af landbrugsjorden har sat gang i over-
vejelser om produktion afenergi-
afgr6der p6 braklagte omrider.
Politisk blev der i 1992 sat en stopper
for fyringsfors@g, der omfattede en be-
skeden maengde helsred.
Den danske elforsyning har lrenge brugt
krrefter pi at anvende biobrandsler i
kraftvarksanlreg. Elforsyningen har sat

forsknings-, udviklings- og anlagsakti-
viteter i gang for 3,2mia. kr., hvoraf el-
forsyningen alene har betalt2,2 mia. kr.
Resten er kommet fra industrien os sta-
ten.

Det var da ogsA muligt for teknikere fra
ELKRAFT og ELSAM i lpbet af et par
sommermflneder at udarbejde en samlet
skitse til en handlingsplan for anvendel-
se af biobrendsler inden for elforsynin-
gen. Planen beskriver konkrete forslag
til forsknings- og anlregsarbejder for ca.
4-5 mia. kr. i lobet af halvfemserne.
Iblandt forslagene har ELSAMs best-
yrelse allerede sat gang i et fortsat ud-
viklingsprojekt om brug af en blanding
af halm og kul i store kraftverkskedler.
Ogsi forstudiet til bygning af verdens
fgrste pilot-/demoanlre g for forgasning
afkul og halm er sat i gang. Forgas-
ningsanlregget udvikles i samarbejde
medELKRAFT.

Skitseplanen blev afleveret til energi-
myndighederne midt i august som et bi-
drag til den biohandlingsplan, som Fol-
ketinget havde pilagt regeringen at ud-
arbejde inden den I . september I 992.
Elvrerkerne, der endnu ikke har fiet
mulighed for at kommentere planen,
sendte i december 1992 - efter anmod-
ning - en statusredeg0relse til Energimi-
nisteriet.
Anvendelse af en blanding af biobrrend-
sler og kul i store kraftverkskedler kan
give fyrings- og materialemassige pro-
blemer. Desuden er der risiko for, at
flyveaskens kvalitet bliver s6 dirlig, at
den ikke kan anvendes i cementindu-
strien.

ELSAM forsoger gennem sit forsknings-
og udviklingsarbejde at indkredse, be-
skrive og lgse problemerne. Denne pro-
ces skal ske grundigt og sikkert.
ELSAM opfordrer derfor til, at energi-
myndighederne undlader at formulere
konkrete krav om halmanvendelse i sto-
re kraftvaerksanlng, fpr der er sikkerhed
for, at det kan ske forsvarligt.
ELSAM vil i pvrigt pege pA, at bedste
losning er at bygge decentrale kraft-
varmevrerker tet pfl biobrrendsleme.
Herved afhjrlpes de store transport- og
miljpmaessige problemer, som er for-
bundet med anvendelse af biomasse i
store mengder pfl nogle ffl grundlast-
varker. Desverre sperrer naturgassens
fprsteret til varmegrundlaget for mange
flere gode biomasse-lpsninger.
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Nye elsparekrav
ELSAMs udvidelsesplaner har siden
I 99 I forudsat, at der gennemfgres ek-
straordinare elbesparelser pi ca. L000
GWh om Aret inden 1999. Spareindsat-
sen konkretiseres og koordineres afDi-
stributionsudvalget, som bestir af en
distributionsselskabsreprasentant fra
hver af de syv kraftvaerksomrAder.
Folketingets beslutning om at pilregge
de enkelte elselskaber at opsti l le kon-
krete malsetninger for elbesparelser
skrerpede yderligere opmaerksomheden
om Distributionsudval gets arbejde i
1992.
Dagsordenens krav ventes f6rst og
fremmest opfyldt ved, at de enkelte sel-
skaber styrker og udbygger deres
rAdgivnings- og konsulentaktiviteter.
Der skal i l@bet af6t Ar laves status over,
hvor langt man er n6et i hvert enkelt sel-
skab.

Faelles kampagner, som pflvipker for-
brugernes holdninger og adfrerd over
for brug afelektricitet, bliver ogs6 et
vigtigt middel. I 1992 gennemfgrte Di-
stributionsudvalget sin anden kampagne
for at give elspareprererne et npdvendigt
markedsgennembrud. Samtidig forbe-
redte Distributionsudvalget den hidti l
mest  omlat tende kampagne.  som s igter
pA at f i folk t i l  at kpbe husholdningsap-
parater med lavest muligt elforbrug
(agte lavenergi), nflr man skal kgbe nyt.
Kampagnen, som afvikles i forAret
1993, retter sig mod dybfrysere. Forud
for kampagnen er der blevet etableret
1at  kontakt  t i l  fabr ikanter .  importorer  og
forhandlere, dels for at sikre, at de rigti-
ge frysere er at f inde i fonetningerne.
dels for at sikre erhvervslivets positive
medvirken. Der ventes gennemfgrt fle-
re lignende kampagner i de kommende
Ar.
Kampagner har vist sig som et srrdeles
effektivt middel, nAr der skal opnAes
hurtige besparelser. Resultaterne af
energiridgivningen lader til gengreld
vente pi sig. Men der er forventninger
om, at der pi l idt lengere sigt f indes
ikke ubetydelige sparemuligheder. Nir
ridgivningen er kommet pfl plads, vil
resultaterne vise sig massivt. I den for-
bindelse spil ler ikke mindst CO,-lovens
tilskudsbestemmelser en afg@rende ro1le.

Distributionsudvalget har et budget pA
20 mio. kr. ti1 kampagner og andre frel-
les aktiviteter for de jysk-fynske distri-
butionsselskaber. Distributionsudvalget

har sAledes sat hen ved 20 forsknings-
og udviklingsprojekter i gang pi spa-
reomridet. Den jysk-fynske elforsyning
bruger ca. 80 mio. kr. Arligt t i l  forskel-
lige elspareaktiviteter.

Kabel under Storebalt
ELSAMs og ELKRAFTs administratio-
ner indledte i slutningen af 1991 nye un-
ders@gelser af de driftsmassige og @ko-
nomiske muligheder for at etablere en
elektrisk forbindelse mellem Ost- og
Vestdanmark. UndersPgelserne tog
udgangspunkt i ELKRAFTs aftale med
tyske VEAG om at lagge et kabel for
h6jsprendt jaevnstrpm mellem Sjelland
og Rostock-omrAdet i Tyskland til
idriftsattelse i 1995.

UndersBgelserne konkluderede, at et
Storebeltskabel formentlig ikke kom-
mer til at l@se vresentlige transportopga-
ver, men at det med etableringen af
KONTEK-forbindelsen mellem Sje l-
land og Tyskland vil kunne fi strategisk
betydning for bflde ELSAM og
ELKRAFT ved fiemtidige forretnings-
mressige dispositioner.

PA den baggrund aftalte ELSAM og
ELKRAFT at  etablere en javnstroms-
forbindelse under Storebrelt. Forbindel-
sen, der fir en kapacitet pi 500-600
MW, settes i drift to ir efter, at
KONTEK-forbindelsen er taget i brug.

Attraktiv 10-are
Elvrerkerne har en ret beskeden rolle i
den voldsomme udbygning med natur-
gasfyrede decentral e kraftvarmevrrker.
Det skyldes, at det er blevet @konomisk
attraktivt at producere el og varme pi .
decentrale naturgasfyrede vaerker, eftef
at staten er begyndt at yde et CO,-ti l-
skud pA 10 OrelkWh. Derfor foretrekker
kommuner og fjernvarmeselskaber i vid
udstrekning selv at bygge og drive de
lokale kraftvarmeanleg; nogle steder
dog i samarbejde med det regionale
kraftvrerksselskab.

Elvrerkerne fAr kun mulighed for at
bygge decentrale anlaeg baseret pA
fyring med affald, halm og andre bio-
brendsler, dvs. anlag med et tvivlsomt
@konomisk grundlag.

OgsA industrien kan fi CO,-ti lskud ti l
egenproduktion af el og varme. Men
interessen har varet meget begrrenset.

Det skyldes, at t i lskuddet ikke er stort
nok ti l  at opfylde industriens normale
forventninger om, at investeringer skal
kunne betale sig selv hjem pi nogle fi
ir.
Det er vigtigt at huske, at det er 10-0res
CO.-ti lskuddet fra statskassen, som har
sat de mange projekter i gang. Hvis ti l-
skuddet en dag ophBrer, forsvinder hele
det @konomiske grundlag for denne del
a l -  den danske energi forsyning.

Debat forsinker
netudbygning
Den offentlige debat berprte ofte hgj-
spandingsledninger og magnetf'elter i
| 992. Opmelksomheden om problemet
gav anledning til utryghed hos beboere
ved ledningerne og isrerblandt beboere
naer planlagte traceer. ELSAM har i fle-
re 6r deltaget aktivt i arbejdet med at
indkredse eventuel sundhedsrisici om-
kring magnetfelter. Det er f@rst og fiem-
mest sket gennem Danske Elvrerkers
Forenings Magnetfeltudvalg.
I  |  992 b lev der  o i lent  l igg jor t  to  s tat is-
tiske unders@gelser i Sverige og i Dan-
mark, om der eventuelt er forgget risiko
for, at b@rn udvikler kraft, hvis de bor

nar elforsyningsanleg. Begge un-
ders@gelser peger pi en mulig sund-
hedsrisiko ved felter st@rre end 0,2-0,4
mikrotesla. Grundlaget er imidlertid uh-
yre spinkelt. Yderligere unders@gelser
og vurderinger er ngdvendige, fpr en
konklusion kan traffes. Der er sAledes
ikke skaffet videnskabeligt grundlag for
at indfpre grensevaerdier for magnetfel-
ter i Danmark. Debatten om magnetfel-
terne har imidlertid skabt forsinkelser
pA mAske op til et par 6r for 400 kV-led-
ningen mellem Arhus og Aalborg.
Forsinkelse vil give anledning ti l
vaesentlige andringer i planerne for re-
novering af gamle hpj spendingslednin-
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ger. Det mi forventes, at driften af sy-
stemet bliver dyrere, og at der i perioder
vil opstA fl ere driftsforstyrrelser.

Ingen plads til vindmaller
Det har vist sig stadig vanskeligere at
finde egnede pladser til vindm@lle-
parker. Naboer protesterer, og myndig-
hedsbehandlingen er langsom og ofte
afvisende. I 1992 kom de sidste tre mol-
ler, som indgflr i ELSAMs 55 MW-an-
del af vindmolleaftalen fra december
1985, pi plads. Det skete med to 6rs
forsinkelse.
Da det i 1 991 polit isk blev vedtaget, at
elvrerkerne skulle bygge vindm6lle-
parker pfl yderligere 100 MW inden
1994, anmodede elvrerkerne derfor om,
at myndighederne pi forhind skulle sik-
re de n6dvendige pladser. Alligevel var
der ved flrsskiftet kun skabt sikkerhed
for, at to parker pi tilsammen 12 MW
kan bygges. Det er derfor n@dvendigt, at
myndighederne enten forlrenger tids-
fristen, sA det bliver muligt at finde nye
pladser, eller at der gribes ind fra cen-
tralt hold med n6dvendige direktiver.
Det er ogsA svaert at finde pladser til
vindmpller pfl havet. I aftalen mellem

Socialdemokratiet og ELSAM fra
august I 991 erklrerede ELSAM sig pa-
rat til at bygge en havplaceret vindmpl-
lepark. Bestyrelsen traf i februar princi-
piel beslutning om at bygge en m@lle-
park syd for Djursland. Men to foreslA-
ede placeringer blev siden afvist afin-
teresseorganisationer og myndigheder.
I alt er 35 forskellige omrider langs den
jyske @stkyst og omkring Fyn blevet
vurderet, uden det endnu er lykkedes at
f inde en acceptabel  p lacer ing.

Aktiviteter i udlandet
Danske kraftverker har i flere 6r kunnet
fremvise de laveste elproduktionspriser

inden for EF. Vi bygger de billigste og
samtidig mest energieffektive kulfyrede
kraftvrerker i Europa. Vi har sarlig eks-
pertise i udnyttelsen af kraftvarme samt
hindtering og anvendelse af kul fra hele
verden pA en miljOrigtig mflde. Ud fra et
@nske om at stille denne knowhow til
rAdighed, specielt for @steuropaeiske
lande, og pi den m6de skabe beskefti-
gelse for dansk industri, 6nsker et flertal
i Folketinget, at elvarkerne engagerer
sig - ogsA @konomisk - i kraftvrerks-
byggeri i udlandet.
Bestyrelsen har i den forbindelse be-
sluttet, at ELSAM skal tage udfordrin-
gen op - men forsigtigt. Det vil ske ved,
at der reserveres 300 mio. kr. som risi-
kovillig kapital pA eventuelle eksportak-
tiviteter, sfl snart Folketinget giverde
n6dvendige muligheder herfor. Det er
hensigten at inddrage ressourcer fra de
jysk-fynske kraftvrerker og distribu-
tionsselskaber i dette eksportarbejde.
Hvert udenlandsk projekt vil blive af-
grenset pkonomisk i et separat selskab,
hvori andre parter kan medvirke.

EFs indre energimarked
Tempoet gik noget af EF-Kommissio-
nens mAlrettede fors@g pi at skabe et
ibent, konkurrencepreget europreisk
energimarked. Et forslag om tredje-
partsadgang, som ville have givet de
st@rste producenter, di stributionsselska-
ber og industrikunder mulighed for at
handle frit indbyrdes, blev afvist af
energiministrene som vrerende for vidt
g6ende.  F ler ta l le t  i  Kommissionen me-
ner  imid ler t id ,  at  e lekt r ic i te t  er  en vare,
som er omfattet af Romtraktatens be-
stemmelser om frihandel. Kommissio-
nen er derfor nu ved at udarbejde et
mindre vidtg6ende forslag, som i fprste
omgang vil kunne sikre fri konkurrence
mellem produktionsselskaberne. Hvis
det danske elsystem skal fungere efter
markedsgkonomiske principper samti-
dig med, at Folketinget planlregger og
bestemmer brandselsvalg, teknik etc.
ud fra en miljopolitik, der er betydelig
mere vidtgiende end i de lande, vi kon-
kurrerer med, vil dansk elproduktion
miste sin konkurrenceevne. Hvis der
yderligere Abnes op for tredjepartsprin-
cippet vil bAde den st@rre industri og di-
stributionsselskaber k0be elektricitet
hos billigere leverand@rer i udlandet.
Et ibent energimarked vil sandsynligvis
pi lengere sigt g@re det umuligt at op-
retholde det jysk-fynske elsystem som

forbrugerejet. Selv om udviklingen af
det 6bne energimarked ikke gir serligt
hurtigt, er markedets akt@rer, kraft-
vaerker, distributionsselskaber og st@ire
industrikunder, blevet opmrerksomme
pfl fremtidige muligheder. Der har vist
sig stor interesse for at etablere nye
kontakter. ELSAM mi siledes forbe-
rede sig pi at skulle kunne klare stadig
flere transitopgaver i det jysk-fynske
h6jsprendingsnet.

Norge og Sverige
I Norge og Sverige er etableringen af et
konkurrenceprre get energimarked kom-
met langt foran udviklingen i EF. I beg-
ge lande er der oprettet selvstandige
transmissionsselskaber, som ogsA har
fiet ansvaret for driften af samarbejds-
forbindelserne til udlandet.
ELSAMs geldende aftaler om brugen af
Skagerrakforbindelsen til Norge og
Konti-Skan til Sverige blev i sin tid ind-
giet med Statkraft og Vattenfall med
henblik pi optimal udnyttelse af kraft-
veerkskapacitet og rienergi. Det er pro-
b lemat isk.  hvordan de nye t ransmis-
sionsselskaber, der er uden indflydelse
pA produktions- og energiforhold, vil
kunne sikre, at aftalerne opfyldes.
Problemerne er allerede synlige i Norge,
hvor transmissionsselskabet Statnett
@nsker at overtage udvekslingsaftalerne
medELSAM.

Det ligger fast, at den hidtidige praksis
med udveksling af tilfeldig kraft til
middelpriser, de nordiske lande imel-
lem, ikke vil kunne fortsette.
Med etableringen af el-bprser eller b6rs-
lignende systemer i Norge og Sverige,
bliver det n@dvendigt at finde et andet
system for udveksling af el.
ELSAMs udveksling med Norge er i
1992 sflledes sket med ELSAM som in-
direkte deltager i den norske el-bgrs.

Transmissionsselskabet forlanger for-
lods en fast netafgift, si den tidligere
praksis med at handle, blot der var en
lille forskel p6 de to landes produk-
tionsudgifter, er oph6rt.
ELSAM ventes at fA en central rolle
som transit@r mellem de nordiske vand-
kraftvrerker og de kontinentale varme-
kraftsystemer.
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Norges nye selvstrendige
kraftbgrs blev i 1992 en lige
sA vresentlig faktor for ud-
veksl ing a le l  med udlandet .
som nedbgrs- og vejrforhold
hidtil har vreret. Der opere-
res ikke lengere med gode
tilbud, nir vandkraft-maga-
sinerne er fyldt til randen. I
stedet for at srelge leder man
vand uden om turbinerne til-
bage i havet. Producenterne
skal  have b idrag t i l  kapa-
citetsomkostningerne hjem
pfl hver eneste kWh, og
netselskabet forlanger fast
pr is  pr .  kWh pf i  t ransmis-
sionslinierne. Pi den mflde
bliver den norske "bBrspris"
hojere end ELSAMs margi-
nale produktionspris. Der
bliver ikke grundlag for at
handle. sidan som det ellers
er forudsat i kontrakterne
om udnyt te lse af  Skagerrak-
forbindelsen. Systemet har
til gengald betydet, at
ELSAM pfl lavlasttids-
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punkter har solgt kraft til den
norske bors.
I Sverige bliver der i begyn-
delsen af 1993 fremsat for-
slag til og om, hvordan en
kraftb6rs kan oprettes i
Sverige.
ELSAM importerede i 1992
5,5 TWh og eksportede 1,4
TWh. Nettoudvekslingen pi
4,  I  TWh svarede t i l  23,5
procent af omrfldets forbrug.
ELSAM har indgAet en tran-
sitaftale med Sverige, som
tillader, at svenskerne sen-
der 300 MW gennem
ELSAMs net til Tyskland i
perioden 1993-1995. Det be-
tyder, at ELSAMs kgbs-
muligheder i Sverige og
salgsmul igheder t i l  Tysk-

land vil vrere begrrensede i
de kommende Ar.
Med de strukturmressige ren-
dringer hen imod en fri,
markedsokonomisk baseret
e lhandel  iNorge og Sver ige
betragtes produkt ionstekni -
ske data, oplysninger om
magasinindhold etc. som
forretningsmessige hemme-
ligheder. Det er derfor ikke
lrengere muligt at optimere
driften afdet nordiske el-
system ud fra @konomiske
samt mi l jo-  og energimassi -
ge overvejelser.
Sommeren 1992 blev ek-
strem varm ogt@r - til glede
for feriefolket, men nermest
en katastrofe for landbruget.
I juni steg elforbruget i Vest-
jylland med 20 procent ho-
vedsagelig pA grund af
markvanding. Resten af iret
var klimaet mere normalt.
Elforbruget i Jylland-Fyn
steg med 1,9 procent (til
17,6 TWh) sammenlignet
med 1991. Nir der tages
hensyn tll,aI1992var
skud6r, og der samtidig kor-
rigeres til gennemsnitstem-
peratur, blev stigningen dog
kun 1,4 procent. Hvor stor
den reelle forbrugsstigning
egent l ig  var .  kan vanskel ig t
beregnes. Elproduktion fra
de stadig flere private vind-
mpller og smi decentrale
kraftvarmevrerker indgAr
nemlig ikke i de daglige op-
g@relser, men markes kun
som en negativ belastning.
Der er af samme grund usik-
kerhed om, hvor stor den
maksimale elbelastning var.
Maks.-belastning blev op-
gjort t i l  3.395 MW - en stig-
n ing pA 0.2 procent .  Men i
dette tal indgik altsfl ikke
produktionen fra vindmgller
og smA, decentrale anlreg.
For at skabe el bedre statis-
tisk grundlag for tilrette-

lreggelse af den daglige drift
og udbygning af systemet
har ELSAM siden starten af
I 992 kvartalsvis indsamlet
oplysninger  om produkt  ion
pA private anleg.
Fjernvarmeforbruget i de
store kraftvarmeomrAder
faldt med 3.6 procent. I fem-
Arsperioden 1981 -1992 har
forbruget veret nesten kon-
stant i de fem byer. Men
samtidig er der sket en kraf-
tig vrekst i produktionen pi
decentrale anle.g. I 1992
mitte primrervrerkerne s6le-
des aftage l32GWhelfra
decentrale anlreg. Det var en
st igning ph ca.21 5 procent  i
forhold til 6ret for.
Det politisk indf@rte tilskud
til decentrale kraftvarme-
vrerker pfl l0 @relkWh har
gjort det okonomisk attrak-
tivt at udstyre de decentrale
anhg med sA stor  e l -kapaci -
tet som overhovedet muligt.
Ved udgangen af 1992 var
der vindmoller med en sam-
let effekt pi 330 MW i Jyl-
land-Fyn. Heraf var 57 MW
bygget  af  kraf tvr rkerne.
ELSAM indsamler 0jebliks-
vrerdier for produktionen pi
et mindre antal m@lleparker
fordelt over Jyl land-Fyn.
Milingerne opskaleres, sA
de svarer ti l  den samlede in-
stallerede vindmolleeffekt.
Mol ler  producerer  in tet  ved
vindstyrke under 6 meter pr.
sekund. De producerer mak-
simalt ved vindstyrke over
I5 meter pr. sekund og
standser af sikkerhedsmres-
s ige grunde automat isk ved
ca.23 meterpr. sekund.
Over d6gnet - ofte fra time
til time - kan vindstyrken va-
riere kraftigt. I praksis bety-
der  det .  a t  sys lemel  hele t i -
den skal have en rullende re-
serve pi over 100 MW for at
kunne modvirke variatio-
nerne i  v indmol leprodukt io-
nen. Hvis det blae ser kraftigt
i lavlasttider, opstflr der el-
overlob. dvs.. at der er mere
el  t i l  r f id ighed.  end der  er
brus for. Indtil nu har det

Elstatistik

-r!uiryrrngsgrao
Totalvirkningsgrad
Elsalg til eget omr8de ekskl. forlodstab!
- stigning
- temp.korr.stigning
- middel af 3 storste kvartersmaks.
(gl. afregningsmaks. eksk1. forlodstab)!
- stigning i "afregningsmaks."
Benyttelsestid for belatsnilg
FJV - fjemvarmelevering
- stigning
- akv. elproduktion
Nettoimport fra Norge
Nettoimport fra Sverige
Nettoimport tll Tyskland (ekskl. EV3)
Nettoimpofi
Nettoimport/omrAdets forbrug
Transit fra EV3 til Tyskland
Modtaget fra Randers Kraftvarmevark
SH modtaget fra Stadtwerk Flensborg
Gasforbrug
Olieforbrug
Kulforbrug
Marginalpris
* Hojtarif
- Lavtarif
Decentral produktion
Vindm6lleproduktion i alt
- heraf: elvarksejede
- prototypem0ller
- prlvate
Idriftsatte vindmoller ultimo Aret
Idriftsatte vindmpller (private)
Forbrug pi miljoanlaeg

ELSAM
1991 1992

96 96
55 59

t'1,309 1.'/,635
3,5  t ,9
2 ,1  0 ,8

3.373,3 3.380
2,5 0,2

5 .130 5 .220
34.369 33.140

10,5 - 3,6
t.441 1.433
1.017 3.102

636 2 .158
1.505 t.124

148 4.136
0,9 23,5

2.320 t.970
2'7,2 25,7

- 122,4 - 144,2
0 0

t77 137
6.663 5.132

16,9 13,34
I 1,35 9,89

342 732
5'75 692

78,8 86,6

4'76,5 600
51,3  5 ' .7 ,1

266,3 289,1
62 100.3

Vo
Va

TWh
Va
Vo

MW
Va

Timer
TJ
7o

TWh
GWh
GWh
GWh
GWh

Vo
GWh
GWh
GWh

Mio. m'
103ton
103ton

OrelkWh
@rekWh

GWh
GWh
GWh
GWh
GWh
MW
MW

GWh
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dog veret muligt at ekspor-
tere overl@bet - godt nok for
en beskeden pris.

25 Ar med
lastfordeling
De syv jysk-fynske kraft-
verksselskaber har siden
den 1. maj 1967 gennem
ELSAM haft et snrevert pro-
duktionssamarbejde i form
af en lastfordeling baseret pi
de enkelte produktionsan-
lregs marginalomkostninger.
Hele systemet er blevet di-
sponeret  som et  enheds-
system. Udvekslingen af el
med Norge, Sverige og
Tyskland er siledes blevet
optimeret under 6t sammen
med kraftvrerkernes egen
produktion og dermed i kon-
kurrence med denne.
De n@dvendige edb-verk-
t@Jer er lobende blevet ud-
viklet under indtryk af den
stadig st@rre kraftvarmebin-
ding og indfprelse af stadig
flere milj@krav.
ELSAMs kontrolrum kunne
atter tages i brug den 2 L
aprll1992 - knapt l0 m6ne-
der efter branden i somme-
ren 1991. Ved retableringen
blev der taget hensyn ti l , at
et nyt fjernovervignings- og
fjernkontrolsystem skal ta-
ges i brug i iorAret 1993.
Med v i rkn ing f ra den I .  ja-
nuar 1993 vil al afregning pA
ELSAM-niveau (de syv
kraf tve rker  imel lem; ske i
form af en 3-tidsafregning.
Dermed forsvinder den hid-
tidige afregning baseret pi
effekt- og energibetaling.
Det ventes, at kraftvarker-
ne umiddelbart vil overfore
3- t  ids-systemet t i  I  a f regnin-
gen mellem kraftvrerket og
distributionsselskaberne. Pi
Fyn har der vreret 3-tids-af-
regning siden 1989.

I 3-tidsafregning deles dpg-
net i spids-, h@f og lavlast-
perioder.
Spidslast:
Hverdage, marts-oktober
k r .07 .30 -12 .00

november-februar
k l .  07.30-12.00 og
k l .  17 .00 -18 .30

HBjlast:
Hverdage, pvrig tid inden for
tidsrummet kl. 06.30-2 1.00

Lavlast:
Al le  dage k l .  21.00-06.30
samt weekender og hellig-
dage;  k l .  06.30-21 .00

Tidsafregning
ELSAM har i syv 6r anvendr
t idsdi fferentieret afregn ing
imellem kraftvrerkerne base-
ret pi omkostningsbestemte
priser.
Den interne pris - marginal-
pris (prelkWh) - har vrerer:

Ar Dagtid Nattid
07-19 ovrig tid

1986 17,50 12,99
t98 l  15 ,00  10 ,53
1 9 8 8  t 7 , 1 5  1 0 , 1 9
r  989  17 ,81  I  1 ,5  I
1990  15 ,38  10 ,82
1991  16 ,90  11 ,35
1992 13,34 9,89

Elsystemet
vesrkrafrs blok 3 gik i kom-
merciel drift den l. juli
I 992. Under pr@vek@rslerne
blev enhedens maks.-effekt
milt til 402MW, hvoraf
overbelastningsevnen udg@r
36 MW.
Under indk@rslen fik blok-
ken havari pA flere h6j-
spendingsmotorer. Den 1 9.
december 1992 opstod der
skovlhavari pA mellemtryks-
delen.  Blokken var  at ter  i
drift i begyndelsen afjanuar
1993.
Fynsvrerkets nyeste enhed
fik fornyet nogle skovlrek-
ker i sommeren 1992. Ved
senere pr@ver har enheden
vist en maks.-effekt pi
443 MW hvoraf overbelast-
ningsevnen udgOr 43 MW.
Studstrupvaerkets oliefyrede
blok2 (262 MW) var i lang-
tidsreserve hele Aret.
Pumpekraftaftaler med Sve-
rige og Norge blev kun ud-
nyttet i begranset omfang.
Det skyldtes dels god effekt-

balance, dels ELSAM-syste-
mets slore [ernvarmebin-
ding.

Enstedverket EV3
PreussenElektra har i lighed
med de seneste ir udnyttet
sin andel af Enstedvrerkets
blok 3 (654 MW) som
grundlastenhed, hvilket gav
en benyttelsestid pi 6.024
tlmer.
PreussenElektra aftog I .970
GWh svarende til 60,8 pro-
cent af produktionen.
PreussenElektra regner ogsi
med at bruge EV3 som
grundlastverk i 1993.

Udlands-
forbindelser
ELSAMs nettoudvekslins
med udlander b lev i  1992
4 .  r36  GWh.
Den modsvarede en brand-
selsbesparelse p i  1.3 mio.
ton kul og 5.600 ton olie. -
Herved blev der opnaet en
redukt ion i  mi l jobelasrn in-
gen pA

18.600 ton svovldioxid
12.800 ton kvelstofoxid
3,1 mio.  ton kuld iox id

Svovldioxid fra
danske kraftverker
(Ekskl.  PEs andel af EV3)
(i 1 000 tons)

Korrigeret for
ud landshanoer

taKI tsK uoSendt
1  q o l

1 9 9 1

167 
169 :sg2

't47,9

199)

130,1

Som fo lge  a f  uden landshande l  e r  oer  r
det jysk-fynske omride opndet en
reduk t ion  i  emiss ion  p6 :

1 8.600 ton svovldioxid
1 2.800 ton kvalstofoxid
3 ,1  mio .  ton  ku ld iox id

Fejlog arbejder
pA udlandsforbin-
delser
I begyndelsen af 1991 hava-
rerede synkronkompensato-
ren p i  HVDC-srat ionen i
Kristianssand. Da den skulle
i drift efter reparation i de-
cember 1991,  skete der  et
nyt havari. Det betod, at syn-
kronkompensatoren var ude
af drift det meste af 1992.
Den 23. december l99l ske-
te der et indre overslag i
transformeren i Kristians-
sand. Transformeren kunne
atter tages i brug den 13. fe-
bruar 7992.

I efteriret startede ombyg-
ningen af luftledningen mel-
lem'llele og Bulbjerg som
led i forarbejderne til Ska-
gerrakforbindelsens Pol 3. I
en uge var forbindelsen af
den grund afbrudt.
I foriret 1993 bliver det nod-
vendigt at afbryde forbindel-
sen i en mAned.

Den 31. maj 1992 blev Kon-
ti-Skan 2 afbrudt af et defekt
relre i Vester Hassing. Selv
om ELSAM-omrAdet netop i
de dage var i Odrift uden for-
bindelse ti l  kontinentet,
markede forbrugerne intet
til udfaldet.

I december lykkedes det at
lokalisere en mindre olie-
hkage i en mufle pi der
aldste sOkabel mellem Saby
og Lres6. Da kablet blev
udlagt i 1965, la muffen pi
landjord. Nu ligger den pA
en meter vand. Der ind-
sattes et nyt stykke s@kabel
ibegyndelsen af1993.
I  dagene den 28.-3 |  .  maj  og
igen  den  13 .  j un i  va r  a l l e
vekselstromsforbindelser til
Tyskland afbrudt, mens sy-
stem 2 pd 400 kV-ledningen
Kass@-Audorf blev trukket
pi plads. ELSAM-omrAdets
netfrekvens reguleredes
manuelt via jevnstrBms-
forbindelserne til Norge og
Sverige.
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Fejlstatistik
| 1992 var der ingen fejl pA
220kY og 400 kV-nettet. Pfl
150 kV-nettet var der otte li-
n ie le j l  og t re s tat ionsfe j l .
Fejlfrekvensen for 150 kV-
ledningerne var 0,30 fejl/Ar
og 100 km. Det er den lave-
ste vardi siden fejlstatistik-
ken blev startel i 1963. For
per ioden 1983 t i l  1992er
fejlfrekvenserne for 150 kV
1,60 fejl/flr og 100 km og for
400 kV 0,3 fejl/Ar og 100 km.

Afbrydelses-
statistik
Ar MWh 0/00 Min.
1992 1r4 0,006 2
1991 128 0,007 2
1990 149 0,009 3
1989 r  13 0,007 2
1988 65 0,004 l
Til systemfejl, dvs. fejl pA
produktionsanleg og I 50
kV-nettet, mA henfores l6
MWh, mens 98 MWh hid-
r@rer fra fejl pfl 60 kv-nettet.

Nyt netanlag
30. april:
En 00/150 kV 400
MVA- transformer KT52 ta-
ges i brug i Kassp. Herved
Oges driftsikkerheden - og
der er sikret en reserve-
transformator i det vigtige
knudepunkt.
10.  ju l i :
150 kV-ledningen
Bramdrup-Andst-Magstrup
tages i brug.
16.  ju l i :
System nummer to pi 400
kV-linien KassO-Audorf ta-
ges i brug.
24. september:
I 50 kV-ledning Kass@-Mag-
strup ophangt pi 400 kV-
kombimast Kass0-
Landerupg6rd tages i brug.
25. september:
400-ledningen Kass@-Lan-
derupgird tages i brug.
30. september:
En 400/150 kV 400 MVA-
transformer KT52 tages i
brug pfl station Fraugde.
2. oktober:
I 50 kV-ledningen Ensted-
Tyrstrup tages i brug.

Effekten
Den samlede, installerede
effekt var ved 6rets udgang
4.75 |  MW plus 47 MW i
n@dstartanlag.
ELSAM har aftale med Stat-
kraft i Norge om at fA stillet
maks.210 MW til ridighed i
Kristianssand seks timer
dagligt.
ELSAM har desuden aftale
med Vattenfall, Sverige,
som stiller maks. 300 MW
ti l  rAdighed i  Vester  Hassing
seks timer om dagen - maks.
1.500 MWh dagligt.
Eleffekten begrenses med
mellem 100 og 350 MW, nflr
der ogsA skal fremstilles
fjernvarme (kraftvarme).
Effekten pA produktionsan-
laggene er beregnet ved
oliefyring. Ved kulfyring
med rBggasrensning reduce-
res enhedernes effekt med
1-2 procent-points.
| 1992 var der en nettotil-
gang afeffekt pi ca. 380
MW fordelt pi fBlgende
anlaeg:

o Vestkrafts blok3 - 402
MW (inkl. 36 MW over-
belastningsevne).

O Fynsvrerket B7 opskrevet
med 17 MW ( t i l443 MW
- inkl.43 MW overbelast-
ningsevne).

o Horsens Kraftvarmevrerk
opskrevet med 11,8 MW
r i l 31 ,8  MW.

o LPgumkloster Kraft-
varmevrerk 6, I MW.

o Vestkrafts turbine 5 pA 57
MW udgik den 31. marts
1992 af systemet.

O MAbjergverket, Holste-
bro, (affald, halm og
naturgas) pi 28 MW var
under indkpring ved
Arsskiftet og medregnes
derfor ikke i effekttilgan-
geni 1992.

Herudover har elvaerkerne
forpligtet sig til at aftage
produktionen fra f6lgende
anlreg:
Th isted Kraftvarmevrerk
(affald) 2,9 MW
Shcl I procesanlag. Frederi-
c i a27 , lMW.

Reno Syd, Skanderborg
(affald) 3,2 MW.
Skaerbrek Ost (naturgas)
3,0MW.
@rnh4j (naturgas) 2,0 MW.
Ringkgbing Fjernvarme
(naturgas) 4,2 MW.
Nye elvrcrksejede vindkraft-
anlngi 1992:

NEFO: Vadum-3mol ler

SV:
SH:

SH:

a 450 kw r,35 Mw
Svinsager 0,45 MW
Br@ns - 8 mOller
a 400 kw 3,2 Mw
Branderup-Kidner
- 2m@ller e 400 kW
0,8 MW

Effektens
fordeling
Den samlede installerede ef-
fekt i de syv primarverker
var ved udgangen af 1992
4.798 MW og 47 MW i
n@dstartanlaeg.
T4procent i 10 blokenheder
over 250 MW.
l 8 procent i 6 blokenheder
100-250 MW.
8 procent i anlaeg under
100 Mw.
(+ 4 n@dstartanleg under
2s MW).

Interessenternes
andel i effekten
Fynsvarket 907 MW
Midtkraft
NEFO
Nordkraft

1 . 3 1 4  M W
438 MW
379 MW

Skrerbekvrerket 
-.369 

MW
Sonderj. HOjsp. 471 MW
Vestkraft 873 MW
Hertil kommer n@dstartan-
lag pi tilsammen 47 MW.

Farvelti l  gamle
anleg
Det er besluttet, at f@lgende
reldre anlreg skal udgi af den
daglige drift:
Nordkraft Turbine 5
(41 MW) den 31. marts 1993
Nordkraft Turbine 6
(69 MW) den 31. marts 1993
Arhusvarket Turbine 9
(70 MW) den 31 . marts 1995

I

Verkernes egen
produktion

1991 1992
EI GWh GWh
Fynsvrerket 3.046 2.940
Midtkraft 4.756 2.956
NEFO 1.126 r .484
Nordkraft 1.320 1.215
Skerbekv.  1.831 1.434
S@nd. Hojsp. 2.795 |.424
Vestkraft 1.991 2.480

1991 1992
Varme TJ TJ
Fynsvierket 10.384 10.343
Midrkraf r  9. l l l  8 .919
NEFO 196 3r2
Nordkraft 4.235 3.639
Skarbakv. 2.542 2.322
Sond. Hojsp. 1.062 994
Vestkraft 6.719 6.552

Varkernes salg til
eget omrede

1991 1992
EI GWh GWh
Fynsvrerket 2.494 2.520
Midtkraft 3.169 3.825
NEFO 1.317 1.381
Nordkraft 1.502 1.548
Skrerbrekv. 3.019 3.051
Sond. Hojsp. 1.888 1.911
Vestkraft 3.259 3.387

Topbelastninger
hvert kvartal

Torsdag den 23. januar
k1.  08.30:

3.394,6 MW

Mandag den 2. april
k t . 1 0 . 1 5 :

3.000,3 MW

Tirsdag den25. august
k l .  1 1 . 3 0 :

2.8fJ7,7 MW

Tirsdag den 8. december
k t .  17 .30 :

3.276,8 MW



ELSAM

ffi:.lllll
Pi grund af en hpj elimport fra Norge og
Sverige blev kulforbruget noget lavere i
1992 end iretf4r. Kulforbruget blev pi i
alt 5,1 mio. ton, et fald pi ca. otte pro-
cent.

Kultilforslerne kom fra i alt otte lande;
USA og Colombia var de st/rste leve-
randorer fulgt af Australien.

Priserne pi kul har vreret faldende iret
igennem, idet udbuddet konstant har
vaeret st@rre end eftersp@rgslen. Dette
prisfald sl6r dog fprst for alvor igennem
i 1993-leverancerne.

Den gennemsnitlige pris for kultilfgrs-
lerne blev ca. ni procent lavere end i
1991. St6rstedelen af prisfaldet skyldes,
at dollarkursen har vreret lav.

Atter kulfra Sydafrika
I marts 1992 ophnvede Folketinget - i
l ighed med andre lande - forbud mod
import af kul fra Sydafrika.

Dette kom til at betyde en del turbulens
pi kulmarkedet i sommerens l@b, idet de
sydafrikanske leverand6rer fors@gte at
afsrette kul pA det "nye" marked.

Markedet kunne ikke opsuge ekstra
mrengder, og resultatet blev, at priseme
faldt.

Kul

ELSAM kpbte mindre partier sydafri-
kansk kul af flere forskellige kvaliteter
til prgvefyring i sommerens og efter-
irets lob.

Polen har pA grund af faldende afset-
ning til det tidligere USSR haft mulig-
hed for 6get eksport til Vesteuropa.
ELSAM har derfor importeret en paen
mrengde fra Polen i 1992.

Kullene er fortrinsvis tilf@rt Vestkraft i
mellemstore skibe. ELSAMs egne
pramme har dog ogsi vreret i Polen for
at hente kul til 6stkysthavnene.

Fra Rusland har der varet udbudt en del
kul til relativt lave priser, men leve-
ringssikkerheden har vreret svingende,
og det var ret begraensede mangder,
ELSAM reelt har fAet leveret.

ni procent
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Flere danske firmaer tilbydes kul som
betaling for dansk eksport til Rusland.
ELSAM stiller sig generelt velvilligt
over for at kobe disse modkobskul.

Stabile olielagre
Der blev il992brugt 137.000 ton olie
p6 kraftvrerkerne i ELSAM-omrAdet, og
der blev tilf@rt 68.000 ton.

Kgbene blev foretaget dels i foriret,
dels sidst pA 6ret, hvor oliepriserne faldt
efter en lengere periode med stabilt
h6je priser. ELSAMs lagre af olie hol-
des til stadighed pi et niveau, si k6b
kan undgfls, nir oliepriserne er i top.

ELSAM har sammen med Sjaellanske
Kraftverker og Danske Fjemvarme-
vrerkers Forening forhandlet med
Dangas om ny prisaftale for naturgas til
decentrale kraftvarmevrerker. Aftalen
skal i givet fald erstatte rammeaftalen af
1987. Det er endnu uafklaret, om det er
muligt at ni et forhandlingsresultat.
Hvis det ikke lykkes, vil den eksisteren-
de aftale mindst lobe videre til udgan-
gen af 1995.

Kulprammen EJNER
ELSAM FYN og ELSAM JYI-LAND
har i alt udf@rt 17 rejser med kul til
ELSAM i1992. Rejserne er giet til
Colombia, USA og Sydafrika.

Pramsystemet blev udvidet med pram-
men, EJNER, i december. Dermed rider
ELSAM over seks pramme pA hver
10.900 ton og to skubbe-/slabeb6de.

Pramsystemet forsyner @stkysthavnene
med kul fra kulterminalerne i Ensted os
Arhus, hvor kul lra oversoiske lande
omlastes til prammene.

I alt blev der foretaget nesten 400 rejser
i 1992. Desuden har prammene hentet
kul i Polen og udfBrt transpofiopgaver
for andre.

Flyveaske og slagge
1992blev pi mange m6der et usedvan-
ligt 6r for anvendelse afflyveaske. Hele
94 procent af flyveasken blev nyttig-
gjort. Dette skyldes ikke mindst en me-
get stor afsretning til opfyldning. Der er
afsat 233.000 ton til dette formil, hvil-
ket er rekord. Heraf anvendtes ca.
50.000 ton til Vestkrafts os Nordkrafts
havneopfyldninger.

billigere

W " ,
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Der blev hentet ca. 85.000 ton i Sker-
bakvarkets depot for at kunne klare le-
veranceme til den nye motorvejsstrrek-
ning ved Fredericia.

Afsetningen til den jysk-fynske asfalt-
og betonindustri satte rekord trods af-
matningen inden for bygge- og anlregs-
sektoren. Nye fabrikker kom med i
kredsen af brugere og flere kommer til i
1993.

Salget til cementindustrien kom kun op
pfl ca. 138.000 ton for ELSAMS ved-
kommende, hvilket er det laveste salg
siden 1982.

Eksporten af flyveaske blev ncsten hal-
veret til ca. 30.000 ton i forhold til 1991.
Dette markante fald skyldes, dels at af-
sretningen til den nordtyske beton- og
asfaltindustri er hremmet af periodevis
dirlig flyveaskekvalitet, og dels at inve-
steringerne i Tyskland koncentreres om
det tidl igere Osttyskland.
Den norske aftager, Norcem, har lagt
produktionen om til en cement, hvori
der ikke iblandes flyveaske.
I alt kom produktionen af flyveaske op
pi ca. 550.000 ton. Nettodeponeringen

blev ca. 30.000 ton inkluderet ca.
70.000 ton til deponering af TASP.
Ca. 75 procent af de producerede 65.000
ton slagge blev anvendt.

Afsvovlingsprodukter
Al gips fra afsvovlingsanlregget pfl
Vestkraft bliver anvendt til produktion
af gipsplader hos Danogips A/S i
Vojens.
Svovlsyre fra SNOX-anlregget pfl
NEFO anvendes ogs6 fuldt ud til frem-
stilling af kunstgodning hos Kemira
Danmark A/S i N6rresundby.

Det F&U-program, der blev indledt i
1987 med henblik pfl at finde anvendel-
ser for TASP (t@rt afsvovlingsprodukt)
fra afsvovlingsanlreggene pi Studstrup-
verket og pfl Fynsvaerket, blev afsluttet
i sommeren 1992.

Det blev pivist, at TASP kan udnyttes
som svovlkilde sammen med kalk pi
landbrugsjorde. Det er ligeledes lykke-
des at fremstille et brugbart absorberen-
de granulat af TASP. Endelig kan TASP
stabiliseres med flyveaske og anvendes
som fyldmateriale. Det har dog vist sig,
at dette materiale kan ekspandere, hvor'
for anvendelsen er begrrenset til stpjvol-
de og lignende, hvor mindre bevregelser
i fylden kan tolereres.

Der arbejdes fortsat med at finde yderli-
gere anvendelser til brug afTASP.

KULT ILFORSLER 1992

ELSAM rdder nu over seks pramme pd hver 10.900 ton
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Status for ELSAMs
foranstaltninger til

reduktion af
forurening

elektrofiltrenes mulighed for
at tilbageholde fl yveaske.
Det er ganske ffl miner, som
producerer kul med lavt
svovlindhold.

Teknikker til
reduktion af NO*-
udledningen
NO" fra forbrrendingspro-
cessen dannes dels ved ter-
misk iltnins af forbran-

dingsluftens kvaelstof (ter-
misk NO*) - dels ved iltning
af kemisk bundet kvrelstof i
brrendslet (brandsels-NO*).
NO.-begransende foran-
staltninger for kraftvrerks-
kedler  kan i  pr inc ippet  sat-
tes ind p6 fplgende to omrfl-
der:

lnternationale po-
litiske initiativer
Danmark er ligesom andre
lande indgf let  i  e t  in ternat io-
nalt samarbejde lor at be-
graense den langtrrekkende
granseoverskridende luft-
forurening. En vresentlig del
af dette samarbejde foregAr i
FNs @konomiske Kommis-
sion for Europa (ECE).

SO.-protokol  len (  Hels ink i -
Protokollen) forpligter lan-
dene til at reducere deres
SO,-emissioner med mindst
30 procent i forhold til 1 980-
niveau inden 1993.  NO"-
protokollen (Sofia-Protokol-
len) forpligter landene til at
fastfryse deres NO*-emis-
sioner pi 1 9S7-niveau i
1 994. Protokollerne udlober
i henholdsvis 1993 og 1,994.

Danmark har sammen med
I I andre europreiske lande
undertegnet en deklaration r
tilknytning til NO"-proto-
kollen. Denne deklaration
foryligter landene til at ned-
bringe deres NO*-emission
med ca. 30 procent sfl snart
som muligt og senest i 1998.
For de danske kraftvrerker
v i l  det  indebrre.  at  NO*-
emissionen skal nedbringes
fra 110.000 ton (i 1986) ti l
11.000 ton i  1998.

Teknikker til
reduktion af SOr-
udledningen
Udsendelse af svovldioxid
er knyttet til braendslet.
Svovldioxid dannes ved ilt-
ning af brrendslets svovlind-
hold.

Reduktion af SO,-emissio-
nen kan ske ved brug af
braendsel med lavere svovl-
indhold e l ler  med afsvov-
lingsanlaeg, der fjerner SO. i
r@ggassen.

Kul med meget lavt svovl-
indhold kan skabe proble-
mer med forbrrendingskvali-
teten og samtidig mindskes

Valg af lbrbrrendi ngstek-
nologi, der reducerer
NO*-dannelsen: Lav-
NO*-fyring (LNF).

Bortskaffelse af NO" fra
forbrrndings16gen
(deNO*).

ELSAM har afpr@vet fem
roggasrensn i ngsprocesser i
stprre forspgsanleg. Det

gelder SNOX-processen,
selektiv non-katalytisk re-
dukt ion (SNR),  Ni ro Atomi-
zerlFliikts semitdrre af-
svovlingsproces i kompakt
design, CORONOX-proces-
sen og den lorre ammoniak-
afsvovlingsproces.
Haldor Tops@es SNOX-pro-

ces er en kombineret af-
svovlings- og NO*-reduk-
tionsproces med svovlsyre
som restprodukt. Et fuldska-
la SNOX-anlreg er bygget pi
Vendsysselvrerkets sektion
2. Anlagget har fuldt ud le-
vet op til forventningerne.

Selektiv non-katalytisk re-
dukt ion (SNR) er  en NO,
reduktionsproces baseret p6
inddysning af  ammoniak i
kedlen. I samarbejde med
Aalborg Ciserv International
opfgrtes i 1987 et fuldskala
SNR-forsggsanlag pA Vend-
sysselvaerkets sektion 1.
Udviklingsprojektet blev af-
sluttet i 1991 , efter at mil-
setningen om 50 procent
NO^-reduktion og maksimalt
ammoniakslip pfl l5 ppm
var niet. Den videre anven-
delse af  SNR-processen i
ELSAM-omrAdet er under
vurdering.

CSDA-processen (Compact
Spray Dryer Absorption) er
en videreudvikling af Niro
Atomizer/Fldkts semitorre
afsvovlingsproces. Et for-
s@gsanlaeg var i prPvedrift
pi SOnderjyllands H6jspaen-
dingsvrerk i 1990-1991 med
positivt resultat. Pi grund af
manglende muligheder for at
nyttigg@re afsvovlingspro-
duktet er der dog ikke udsigt
ti l , at CDSA-processen vil
blive anvendt i ELSAM-om-
ridet.

Ideen bag FLS Miljgs forsog
pi at udvikle CORONOX-
processen var at omdanne
SO, og NO- i et specielt
elektrofilter under tilstede-
vaerelse af ammoniak til et
svovl- og kvrelstofholdigt
g@dningsprodukt. Fra 1987
til 1990 blev flere forskel-
lige forsggsinstallationer af-
pr6vet. Da det viste sig
umuligt at ni de opstillede
mil, blev procesudviklingen
opglvet.

I perioden I 984- l 986 blev
der pA Fynsvarket gennem-

Et fuldskala S N OX-anln g e r by gge t pd Ve ndsy s se Ivcerket s se ktion 2
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Ar Enhed MW Type
1989 MKS B3 350 Torprodukt
1990 MKS 84 350 T@rprodukt
1991 FVO 87 385 T6rprodukt
1991 NEV82 295 SNOX
1992 VKE 83 310 Gips
1996 SHEB3 600 ?
1998 NJV B l  385 ?
1999 VKE 82 245 ?

Status
drift
drift
drift
drift
drift

Planlagt
Vedtaget
Mulighed

Tabel l: Oversigt over idriftsattelse samt planlagte afsvovlings-
anlreg pi enheder i ELSAM-omridet.

Ar Enhed MW Type Status
1986 NK Bl 269 LNF I drift
1987 NEV 82 295 LNF I drift
1991 FVO 87 385 LNF I drift
1991 NEV 82 295 SNOX I drift
1992 VKE 83 310 LNF I drift
1992 SHE 83 600 LNF I drift
1993 MKS 84 350 LNF Vedtaget
1993 MKS 83 350 LNF Vedtaget
1996 SHE 83 600 SCR Planlagt
1997 SVS 83 395 LNF Vedtaget
1998 NJV Bl 385 LNF + SCR Vedtaset

Tabel 2: Oversigt over idriftsrettelse samt planlagte NO"-for-
anstaltninger pi enheder i ELSAM-omr6det.

f6rt en rekke fors@g med at
udvikle en afsvovlingspro-
ces baseret p6 t6r injektion
af ammoniak ved lav tempe-
ratur og med ammonium-
godning som restprodukt.
Resultaterne herfra viste, at
processen ikke kan realiseres
uden et  hoj t  ammoniaksl ip .

Etablerede samt
planlagte foran-
staltninger i
ELSAM-omr6det
I .750 MW grundlastkapaci-
tet i ElSAM-omrfldet er pt.
forsynet med afsvovlingsan-
lag, og 295 MW er forsynet
med NO--rensningsanlreg:

o 1.085 MW af tgrproces-
typen, hvor restproduktet
(kaldet TASP) primrert
bestflr af calciumsulfit.

o 295 MW kombineret
SO,-  og NOr-rensning i  e l
SNOX-anlag, hvor rest-
produktet er koncentreret
svovlsyre.

a 310 MW af v6dproces-
typen, hvor restproduktet
er gips.

Der er endvidere etableret
lav-NO"-fyring pi 1.91 9
MW og yderligere 700 MW
vil f0lge ilabet af 1993
(MKS 83 og B4). ELSAM
har indtil nu brugt ca. 2,3
mia. kr. pi at etablere r@g-
gasrensning.

ELSAM har besluttet at
etablere afsvovlingsanlreg
og NO"-rensningsanlag
(eventuelt i et kombineret
SNOX-anlag) pi Ensted-
verkets blok 3 (654 MW) i
1996 og pA Nordjy l lands-
vrerket (385 MW) i 1998.

Konsekvenserne af alle dis-
se tiltag forventes at blive, at
SO,- og NO"-udledningerne
bl iver  mere end halveret  i
lobet af 90'erne.

ELSAM
TEMA

Forsknings- og
udviklingsproiekt

Integreret Plan-
legning i Dansk
Elforsyning
ELSAM og distributionssel-
skaberne har h6rdt brug for
starkere planlaegningsvrerk-
t4jet.

Gennem de senere Ar har
jysk-fynsk elforsyning i sti-
gende grad engageret sig i
forbrugerrettede el spareak-
tiviteter. Hidtil er indsatsen
dog blevet formet ved meto-
der, som i nogen grad har va-
rieret fra sag til sag.

Vi har endnu til gode at fi
bevist, om de ambiti@se for-
ventninger omkring elbespa-
relser er realistiske. Udgif-
terne vokser, og det kan
hurtigt blive kritisk at fast-
holde stOtten. Derfor er det
afg@rende, at der er n@je
kontrol med udgifter, mfll-
sretning og resultater.

Derfor har danske elvrerker
indledt et stprre udviklings-
projekt under navnet "1ttle-
greret Planlegning i Dansk
E l fur  synin g"  ( "Least  Cost
Planning"). Sigtet er at ska-
be sammenhaeng mellem el-
verkernes indsats over for
forbrugerne pA den ene side
-  og pa den anden s ide e l -
vuerkernes sredvanlige be-
slutninger omkring produk-
tion og udbygning.

Det er principper, som har
spillet en central rolle for
ELSAMS planlregning siden
1988. Der er imidlertid nu
h6rdt brug for videre udbyg-
ning af princippeq metoder
og vrerktpjer.
Projektet spiller en central
rolle i forbindelse med e,-

verkernes opfyldelse af Fol-
ketingets dagsorden af den
10. marts vedrorende kon-
krete mAlsetninger for det
enkelte elselskabs elspare-
indsats.

For ikke at foregribe egentli-
ge beslutninger er projektet
koncentreret om udvikling
af; - Metoder, dimensione-
ringskriterier, edb-program-
mel og datagrundlag.

Hele elforsyningen
er med
SAveI ELSAM og ELSAMs
Distributionsudval g som
ELKRAFT og "Sjrellands-
samarbejdet" har opgaver i
projektet. Ikke mindre end
40 elvarksmedarbejdere er
engageret i projektet.
ELSAM stAr lor den lekni-
ske projektledelse.

Kontakter i USA
og EF
Projektet har opnaet stotte
fra EF pi l inie med l5 l ig-
nende projekter i andre EF-
lande. For at lrere afandres
fejl og resultater er der eta-
bleret tret kontakt specielt til
projekterne i Holland og Ir-
land, hvor der er et politisk
klima omkring elproduktion.
som kan minde om det dan-
ske.

Kontakt til inden-
landske interesse-
grupperinger
For at den integrerede plan-
lrcgning skal kunne fungere,
skal  metoder og beslutn ings-
kriterier formes. sA de er for-
enelige med dansk polit isk
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og organisatorisk virkelig-
hed. Derfor er der gennem-
fPrt en grundig situations:
analyse, hvor vrerkt6jerne
bl.a. har veret spprgerunde
og workshop. De personer,
som er kontaktet, indtager
npglepositioner dels inden
for elvrrkernes egen kreds
og dels i Folketing, hos
myndigheder, forsknings-
insti l ulioner, dansk industri
osv.

Generelt m6 man sige, at der
hersker en meget positiv
opfattel se af pl anlregn ings-
konceptet - selv hvor egne
interesser og traditionelle
prreferencer udfordres.
Der hersker en" national
konc ensus" omkring temaet,
som - ifplge projektets ame-
rikanske konsulent - er ret
enest6ende.

Kan det hele sA
bruges til noget?
Til illustration af anvendel-
sen afde udviklede vrrk-
tojer i praktisk planlagning
har projektet diskuteret for-
skellige regnestykker:

o Analyse af disponering af
elvarksmidler til er-
hvervsridgivning efter
det s&kaldte "DEF-kon-
cept" - dvs. de relningsli-
nier, hvorefter jysk-fynsk
elforsyning tilbyder tek-
nisk energiridgivning.
Er indsatsen okonomisk
sund - og for hvem?

o ETELSAMs Distri-
butionsudvalgs milset-
ning om at spare 6n TWh
hen mod Ar 2000 reali-
stisk inden for de forud-
sete udgiftsrammer?

o Hvor meget skal elfor-
bruget og elproduktionen
hver isrer bidrage med,
nir Folketingets krav om
20 procent reduktion i
COr-udsendelsen skal
overholdes? Hvor dyrt
bliver det for forbru-
gerne, elvarkerne og
samfundet?

Konkurrence eller
integreret
planlagning?

o Integreretplanlregning er
en tung proces; men det
ser ogsi ud til, at frem-
gangsmiden kan l6se op
for komplicerede og til
dels fastlflste problem-
stillinger.

o Udvidet service til kun-
derne i form af st@tte til et
mere okonomisk brug af
energi kan styrke et elsel-
skabs konkurrenceevne.

O Men EFs krav om kon-
kurrence p6 elmarkedet
samt om private kunders
6bne adgang til elfor-
syningens net kolliderer
med ideerne om elbespa-
relser gennem integreret
planlregning.

o Den integrerede planlag-
nings "akilleshel" er, at
integreret planlregning
satser pA laveste mulige
elregninger frem for det
traditionelle m6l om la-
vest mulig elpris pr. kWh.
Integreret pla4f aegning
kan fgre ti l  hojere elpris
pr. kWh. Kravet er blot, at
elforbruget gennem op-
niede elbesparelser fal -
der mere end kWh-prisen
stiger.

Den tette kontakt, som er
etableret gennem projektet
med de tilsvarende projekter
overalt inden for EF. har gi-
vet et umiskendeligt indtryk
af, at vi herhjemme er langt
foran samtlige andre lande,
hvad an96r CO,-m6lsretning
- meget langt foran.

ELSAMs planlregningsafde-
ling har i det forl6bne 6r del-
taget i en "strategi-gruppe"
under EF-elvrerkernes sam-
arbejdsorganisation: EUR-
ELECTRIC. Gruppen har
arbejdet med scenarie-stu-
dier omkring CO,-strategi.
Af gruppens rapporteringer
fremgir, at alle de 6vrige
lande anser det for et ambi-
ti/st - men opn6eligt mfl - at
" st ab i li s ere" COr-udsendel-
seni dr 2020 pA niveauet fra
1990.

Men Folketinget krever en
reduktion pA 20 procent alle-
rede ir 2005.
Integreret planlregning og
elbesparelser er gode vrerk-
t@jer - men ikke mirakelmid-
ler - til opfyldelse af de dan-
ske krav.
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Nettoresultatet for de jysk-fynske kraftvrerker i 1992 blev et
overskud p6,194 mio. kr. Overskuddet bevirker, at der med
udgangen af 1992 er et akkumuleret overskud,p6,790 mio. kr.,
som udbetales til forbrugerne via lavere priser i 1993194.

Arsresultatet for I992er forbedret med 601 mio. kr. i forhold
til budgettet. Forbedringen skyldes hovedsagelig tre forhold.

For det fprste blev den realiserede dollarkurs 1 kr. lavere end
budgetkursen, hvilket har stor betydning, da indk6b afbrend-
sel foretages i denne valuta. Indkgbsprisen i USD/ton blev 27o
lavere end budgetteret.

Nettoimporten blev 4.136 GWh, og den anden forklaring pA
det forbedrede resultat findes bag dette tal. Tallet drkker over
en import pfl 5.551 GWh og en eksport p6,1.415 GWh. Ud-
vekslingen med udlandet muliggjorde en fortjeneste.

Den tredje vesentlige besparelse kom pA finansieringssiden.
Ferre investeringer samt en bedre likviditet end forventet gav
en renteudgift, som var 75 mio. kr. mindre end budgetteret.
Herudover er afskrivninger og henleggelser nedsat.

Kraftvrerkspriseme nedsattes pr. l. januar 1992 med gennem-
snitligt | ,2 grekWh og pr. 1 . juli 1992 med 0,2 6reikWh. Det
omtalte resultat for 1992 medf6rte en yderligere prissrenkning
pr. L januar 1993 med 4 grelkWh til en gennemsnitlig pris pi
26grekWh. Samtidig med den seneste prisrendring indfgrte
de jyske kraftvarksselskaber den nye afregningsform, 3-tids-
tariffen.

srelkWh
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40
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Omkostninger og pris
(faste 92-priser)

82 86 87 88 89 90 91 92 93

Investeringer
I figuren er de aftroldte investeringer indtil nu vist og sammen-
holdt med en investefingsplan for de nreste 5 ir.

For at udnytte de pkonomiske fordele ved en samtidig udbyg-
ning planlagges nye enheder efter konvoj-princippet. Herved
forstis at to nyanlreg idriftsrttes umiddelbart efter hinanden.
Dette indvirker pA investeringsforl6bet, idet der herved opst6r
investeringspukler. PA figuren ses sflledes klart idriftsattelsen
af MKS3MKS4 i 1983/84, FVOT/VKE8 ir99U92og
SVS3UNJVBI i1997198.

Investeringsniveauet har veret markant stigende siden midten
af 1980'eme. Dette skyldes udbygningen med decentrale
kraftvarmeanlreg og vindm@ller samt en stor indsats for at for-
bedre miljoforholdene pi de eksisterende anleg.

P[ side 1 7 nederst, er investeringerne i 1992 fordelt pi anlegs-
typer.

85848381807978
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Regnskabspraksis Resultatopgordse
Hovedprincipper
Det frelles regnskab er et sammen-
drag af ELSAMs og de syv jysk-
fynske kraftverkers regnskaber.

Regnskabet er et samlet regnskab
for el- og varmeproduktion, idet
varmens indtregter og omkostninger
dog vises srerskilt.

Arsregnskaberne afl egges efter
"Lov om elforsyning" nr.54 af25.
februar 1976 samt efter Handelsmi-
nisteriets bekendtgorelse nr. 625 af
15. december 1977 om "Regn-
skabsfgring og budgettering for el-
forsyningsvirksomheder".

Indtegter og udgifter er periodise-
rede, sA de fglger regnskabsdret.

Brandsel og
udveksling
Arets forbrug af brrendsel indregnes
til gennemsnitsprisen for det
brrndsel, der er tilf6rt i regnskabs-
6ret. Hvis tilforslerne afbrrendsel er
mindre end 6rets brrendselsforbrug,
indregnes forskellen til lagerets
gennemsnitsvaerdi.

I brendselsomkostningerne indgir
omkostningerne ved drift af
ELSAMs kulskibe. Svind i brend-
selslagre indregnes i forbruget, n6r
det konstateres ved en lagerop-
gorelse.

Afskrivninger og
henlaggelser
Afskrivninger og henlreggelser ind-
regnes i henhold til Handelsmini-
steriets bekendtggrelse nr. 108 af
23. marts 19ll .

Henlaggelser p& nyanlreg kan
pibegyndes 5 ilr fgr idriftsattelse
med indtil 20 pct. af den budgette-
rede anlegssum. Henlreggelser kan
i alt maks. udgore 75 pct. af anlregs-
summen. Forskellen mellem an-
lagssum og foretagne henlreggelser
afskrives lineert over 1 5 6r.

ELSAM
Ftr .LLES R E.G N S K A B

l ikke revideret)

i mio. kr.for 1992

Indtagter
Effektsalg
Energ i sa lg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : . : : : : . : . : : : : . : : : : . : . : : : : : : : : : . : : : : . . . . . . . . .
Salg ti l  f jernvarme...

Udgifter
Brrendsel og udveksling
Drift, vedligeholdelse og administration.....................
Afskr ivn inger  og henlreggelser . . . . . . . . . . . . . . .
F inansier ingsomkostn inger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernvarmeudgifter............
Ekstraordinare udgifter....

Nettoresultat

+ Debitorfald overfprt fra egenkapital ........................
- Overf@rt t i l  akkumuleret overdaekning .....................
Resultat

Nogle hovedtal
Elsalg i GWh
Fjernvarmesalg i TJ
Nettoimport i GWh

5.830

1.651
1.s08
r .698

r l l
s73
35

1.671
3.584

s75

5.636

194

l99r

1 .846
3.563

635
_ 6.044

1 . 8 8 3
1.450
1.864

94
622

5 . 9 1 3

l J l

_ 1 9
112

0

3 l
225

17.468 t7.rr4
33.396 34.796
4.136 148

Regnskaberne omfatter udelukkende "kraftvrerksprisen"; for at fi den elpris for-
brugerne skal betale, mi der hertil leggeq distributionsomkostninger, elafgift og moms.

Gennemsnit l ig pr is ved forbrug pA 4000 kWh pr.  1.  januar 1993

Distribution
19 srelkWh Elproduktion

26orelkWh
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Balance

ELSAM

25.t93
t.9l l
Z . I J +

29338

1.686
22.468

790
4.894

29.838

i mio. kr. pr.31. december 1992

Aktiver
Anlaegsakt iver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brandselsbeholdning
@vrtge omsetningsaktiver...........
Akt iver  i  a l t  . . . . . . . . . . . . . .

Passiver
Egenkapital
Afskrivninger og henlreggelser...............
Akkumuleret overdakning
Ekstern greId. . . . . . . . . . . . .
Passiver  i  a l t  . . . . . . . . . . . . . .

Anlagsinvesteringer
41992

mio. kr.

Fynsvarket, blok 7 101
Vestkraft, blok 3 419
Decentrale anleg 542
Vindmoller 36
Mi l jOanlag 9 l
Fordelingsanlreg 466
Bygninger og dvrige anleg 58

t . l t 3

Inden for rammerne af bekendt-
g6relsen tilstrrebes en hoj selvfinan-
siering samt en udjavning af om-
kostningeme over 6rene med hen-
blik pfl en jrevn prisp6virkning.

Finansiering
I henhold til "Kalkulationsregler for
elforsyningsvirksomheder" kan
kurstab og kursgevinster f@rst ind-
regnes, nir de er konstateret.

Indregningen kan sflledes ske i det
6r, hvor tab eller gevinst konstate-
res, eller fordeles over de efterfol-
gende flr.

Varmeafregning
Fordelingen af omkostningerne
mellem el og varme er foretaget pfl
grundlag af de aftaler, hvert enkelt
kraftvarksselskab har med fjern-
varmeforsyningerne.

Resultatopgorelse
Ifgl ge kalkulationsreglerne kan de-
bitorendringer indregnes i egenka-
pitalen. Det tilstrrebes at fastsette
el- og varmepriserne, si regnskabet
hverken udviser overskud eller un-
derskud. Konstaterede over-/under-
skud, ud over debitorandringer,
indgAr i prisfastsrettelserne for det
f6lgende flr.

Vardiansattelse
Brendselsbeholdningeme er opta-
get til cif-pris efter LIFO-princippet
(Last In - First Out). idet der anven-
des Arlige gennemsnitspriser. Over-
stiger brandselstilfprslerne 6rets
forbrug af brendsel, tillegges for-
skellen lageret til gennemsnitspri-
sen for 6rets tilforsler. Hvis tilf6rs-
lerne af brrndsel er mindre end
flrets brendselsforbrug, udtages
forskellen af lageret til dettes gen-
nemsnitspris.

@vrige beholdninger er optaget til
anskaffelsessum.

L6n og tilgodehavender i fremmed
valuta opfgres til officielt noteret
kurs pi statusdagen.

Ultimo
1991

23.618
1.151
Z . J I J

27.148

1 . 7 1 2
20.466

)o f
5.005

21.748

Finansieri ngsanalyse f or 1992

Fremskaffelse
af likviditet
Egenfinansiering
Driftsoverskud

mio. kr. Forbrug af likviditet mio. kr.

2.097 Anlregsinvesteringer 1.113
194 Forpgelse/vrigeomsatningsaktiver 361

2.291 For@gelse af brrendselslager 154
Formindskelse ekstern geld, netto 63

2.291.;
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ELSAMPROJEKT
Resultat 1992=
(1991-ta l  i  parantes)
Omsatnins: 137 mio. kr. (162 mio. kr. ')
Resultat
f@r skat;
Skat:
Resultat:

Egenkapi ta l :33,5 mio.  kr . (30,1 mio.  kr . )

Antal ansatte: 244 (27 1)

Danasl<e Vs
ELSAM samarbejder med ELKRAFT
og A/S Aalborg Portland Cement Fabrik
om afsetning af flyveaske til cement-
og betonindustrien.

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

Firmaet havde i 1992 et overskud pi
21,6 mio. kr. ved salg af 461.000 ton
flyveaske.

DANASKEs bestyrelse:

O. Stevens Larsen, Aalborg Portland
(formand)
K. Bograd, ELKRAFT
K. Gade, Unicon
H. Schulz, ELSAM

Uventet hoj aktivitet
ELSAMPROJEKT havde storre aktivi-
tet end ventet i 1992.Det skyldes fBrst
og fremmest idriftsettelsen af en 375
MW kulfyret blok pA Esbjergvrerket og
opgaver pA kraftvarmevarkerne i Gren6
og Holstebro/Struer.
I udlandet arbejdede ELSAMPROJEKT
med vindm@lleprojekter i Irland, Eng-
land, Spanien, Grakenland og Polen.
Flere irs intens markedsfpring i det
@sttyske omride synes nu at brere frugt.
Isar i de @steuropreiske lande er der
stort behov for ridgivning i totalkon-
cepter. Pi dette omrAde har ELSAM-
PROJEKT haft fordel af samarbejdet
med ELSAM, de syv jysk-fynske kraft-
vrerker og en gruppe distributionssel-
skaber.
Myndighedernes godkendelse af kon-
vojanlreggene pi Skerbrekverket og i
Nordjylland ventes at stabilisere be-
skeftigelsen i selskabet i de nreste fem
ir. ELSAMPROJEKT har en solidi-
tetsgrad ph 46,6 procent.

Bestlrelsen for
ELSAMPROJEKT A/S
C. Styrbro (formand)
R. Tychsen (nastformand;
E.B. Schmidt :

B.K. Jensen
J.O. Top
Olav Flach *)

A. Lind-Hansen *)

K. Kamp Jgrgensen *)
*) valgt af medarbejderne

Direktion
Adm. direktor Willy Madsen

Revision
Schobel & Marholt, Kolding
Revisionsaktieselskab
Statsautoriserede revi sorer

6,1 mio. kr. (7,9 mio. kr.)
2.7 mio.  kr .  (2.5 mio.  kr . )
3.4 mio.  kr .  (5.4 mio.  kr . .1 US Arhus Kulterminal

Kulterminalen blev i 1992 tilf4rt 1,1
mio. ton kul, som blev udskibet og for-
delt til kraftvarker og andre kulfor-
brugere.  Kul lene kom t i l  Arhus om bord
i 25 skibe i storrelsen fra 3.000 ti1
96.000 ton last. Udskibningen skete
med pramme (7 4 anlgb) og coastere (25
anlgb).

Terminalen ejes af ELSAM (55 pro-
cent), Aalborg Portland ( I 7 procent),
Shell (15 procent) og BP (13 procent).

Terminalen havde i 1992 en omsretning
pi 18,8 mio. kr. Personalet bestod ved
6rets udgang af 35 medarbejdere.

Kulterminalens bestyrelse:
P. Sachmann, ELSAM (formand)
K. Pedersen, ELSAM
P. Skovgaard, Aalborg Portland
H. Kristensen. Shell
P. Wheadon, BP

Eshjergv rcrke t. 37 5 MW kulfy re t.



ELSAM
f /S  EL5 , '  AM,REGN' , , ,SKAB 19  91

I/S ELSAM
Beretning og regnskab 1992

I/S ELSAM
ELSAM er et interessentskab, der ejes af de syv jysk-fynske
kraftvrerksselskaber.

ELSAM ledes afen bestyrelse, der bestAr afde syv interessen-
ters formrnd og nrestformand.

Samarbejdet mellem de syv interessenter foregir i en rakke
permanente udvalg, hvor ELSAM er sekretariat for udvalgsar-
bejdet.

ELSAM udfprer en rakke praktiske opgaver for de syv inter-
essenter:

- koordinerer den daglige drift pfl vrerkerne, siledes at det
samlede produktionsapparat udnyttes bedst muligt

- forest6rplanlregning, anlreg, drift og overvigning afdet
overordnede hpjspandingsnet og i den forbindelse ogsi
udveksling af elektricitet med nabolandene

- koordinerer og planlaegger udbygning af produktions-
kapaciteten

- formidler finansiering af alle stgrre anlegsarbejder

- indkober brrendsel til alle vrerker

- lpser en raekke forsknings- og udviklingsopgaver for samar-
bejdet, herunder ogsfl opgaver vedr@rende distributions-
forhold.

Generel ELSAM-virksomhed
Ud over den almindelige administration, drift og vedligehold-
else, som vises i resultatopgOrelsen, har NetomrAdets indsats i
1992varet meget koncentreret om igangvrerende anlagsar-
bejder. De samlede investeringer i netanlag har i 1992ve,ret
ca. 330 mio. kr., heraf alene 254 mio. kr. i en udbygning af
Skagerrak-forbindelsen til Norge. Arbejdet udfores i et samar-
bejde med det norske Statnett.

lndkob af energi
Der er indk6bt ca. 6 mio. ton kul, hvoraf der er forbrugt ca. 5,2
mio. ton, mens kullageret er for@get med 0,8 mio. ton. De tota-
le udgifter til indkgb af kul blev lavere end forventet, isar pi
grund af den lave dollar-kurs.

Der har i 1992 vnret en netto-elimport svarende tll23,57o af
forbruget i ELSAM-omridet.

Finansiering
Likviditetsudviklingen for ELSAM-omridet har igennem hele
hret 1992 v&ret vrsentlig bedre end forventet. Arsagerne
hertil er en bedre likviditet ved Arets start og mindre anlregsin-
vesteringer end forventet samt lavere omkostninger, vesent-
ligst pfl grund af lavere brrendselspriser.

Der er optaget l6n i Den europe iske Investeringsbankph 47 ,6
mio. USD. Linet er-via swap omlagt tll299,4 mio. DKK. Til
finansiering af en ny kulpram er der optaget lhn ph 29 ,2 mio.
DKK i Danmarks Skibskreditfond.I1992 er afdraget 300,9
mio. kr. Netto-l6neoptagelsen i 1992 erherefter 27 ,l mio. kr.

Belgb i regnskab og noter er angivet andet er anf1rt.



ELSAM
I /S  ELSAM REGNSKAB 1992

R.esultatopgorelsen er opdelt i ho-
vedaktiviteterne Generel ELSAM-
virksomhed, IndkOb af energi og Fi-
nansiering. Aktiviteterne udg0r
hver  for  s ig en regnskabsmassig
helhed med selvstendigt indtegts-
og udgiftsforlgb. Efter aftale med
interessenterne udlignes over-/un-
derskud inden regnskabet afsluttes,
hvorved resultatopg@relsens samle-
de nettoresultat bliver 0. Fordeling-
en mellem interessenterne sker efter
aftalte fordelingsnpgler.

Generel ELSAM-
virksomhed
Opg0relsen viser de samlede om-
kostninger ti1 drift, til afskrivninger
og henleggelser og til lqsning af
forsknings- og udviklingsopgaver
for samarbejdet.

Indksb af energi
ELSAM fbretager indkgb og leve-
ring af ELSAM-omridets brrendsel.
Ejendomsretten til det indkgbte
brandsel overgAr til interessenterne
ved levering pA lager. Den enkelte
interessent ejer en andel afde sam-
lede bricndselslagre, og disse ande-
le indgir i interessenternes regnska-
ber. Omkostninger til drift af
ELSAMs kulskibe, pramsystem,
restproduktanlag og frel leshavne
indgir i kpb afbraendsel. Der sker
eludveksling via unders@iske kabler
med Norge og Sverige og via luft-
ledninger med Tyskland

Finansiering
ELSAM foretager de for frellesska-
bet n@dvendige laneoptagelser og
varetager samarbejdet mellem inter-
essenterne om finansiering og likvi-
ditetsstyring. Arets kursgevinst/
kurstab indeholder bide realiserede
og ikke realiserede kursreguleringer
p6 l6n og aktiver i fremmed valuta.
Kursreguleringer er beregnet pi
grundlag af de officielle valuta-
kurser primo og ultimo 6ret. Ikke
realiseret kursgevinst/kurstab er i
henhold til ellovens bestemmelser
overfprt til balancen og resultat-
fores, n6r de realiseres i forbindelse
med tilbagebetaling af 1flnene.

For perioden 1. januar ti l  31. december 1992

Generel ELSAM-virksomhed
Netomridet..
Admin i s t ra t i on  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andre indtregter  og udgi f ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELSAMs d r i f t somkos tn inge r . . . . . . . . . . . . .

Arets afskrivninger og henleggelser
Indbetalt via brrendsel.
An lags t i l s kud . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anl regsudgi f ter . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opgaver vedr6rende Direktprudvalg .............
Opgaver vedr@rende distributionsforhold ......
Fo rskn ing  og  udv i k l i ng .
Opgaver for  samarbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resultatopgardse

67.863
76.268

1 . 8 1 2
t4s.943

260.142
-60.142
1 0 1 . 3 1 7
301.317

4.282
10.129
45.451
60.462

1991

111.164
15.123

192nO

113.109
- 51.109

40.730
156.730

10.539
r  4 .533
35.508

GenerelElSAM-vi rksomhedia l t . . . . . . . . . . . . . . . . .  547.722

1.547 396
s2.215

137.8  1  8
14.662

1.712.091
21s.876

1.921.967

60.580

409.372

1 .142.548
52.995

189.280
22.151

2.007.580
-  128.857
1.878.123

-84.523
277.041

r6.984
209.508

-  184.057
25.451

-  17  .184
8.267

2.296.362
_2_.n5-34

0

Indksb af energi
Kpb  a f  ku l ,  o t i e  og  gas . . . . . . . . . . . . . . .
B randse l s t rans i t  . . . . . . . . . . . . . . .
BrrcndselshAndtering
I  nd i rek te  b randse l somkos tn inge r . . . .
Kpb  a f  b randse l . . . . . . .
Eludveksling med udlandet
Indkab af  enerqi  i  a l t  . .  . . . . .  . . . . . . .

Finansiering
Renteindtagter  . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  111 .332
Renteudgi f ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316.271
Aretskursgevinst/kurstab -31.658
Eksternefinansieringsomkostninger.............. 113.281
Interne rentemel lemvaerender -204.930

ELSAMsf inansier ingsomkostn inger . . . . . . . . . . . . .  -31.649

Reguler ingkursgevinst /kurstab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81.835
F inans ie r i ns  i a1 t . . . . . . . . . . . . . . .  50 .186

ELSAMs tota le udgi f ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indbetalt af interessenterne . ....... .. . .. .
Resul la t

2.485.815
*t.ul&l,

0
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ELSAM

2.709.596
:2.r31.23L

525.365
428.055
953.420

1.979.814
14.025

L993S39

2.947.259
i 9 . 1 6 1

634.834

155.762
664.954

1.474.711

4.421.970

r10.422
127.291
237.313

3.605.561
96.4r4
13.708

408.502
4.124.I91

zmgrc

AKTIVER I ALT

Passiver
Interessentskabskapital ...... 60.466
EGENKAPITAL. . . . . . . . . . . . .  60.466

Henlaggelser ti l  kommende anlreg ...........

Materiel le anlegsaktiver og
deres finansiering
ELSAMs afskrivninger og henlreg-
gelser foretages i henhold til Han-
delsministeriets bekendtgorelse nr.
108 af 23. marts 1977 . Bekendt-
goreslen muliggor en hOj grad af
selvfinansiering, da det er tilladt at
henl regge op ttl 7 5 Va af anskaffel-
sesprisen. Henlreggelsesperioden
starter 5 6r fpr og slutter 2 6r efter
idriftsattelsesiret.
For Aret 1992kanfinansieringen af
de materielle anlre gsaktiver opg0res
sflledes:

Anlegsvardi
t i l  koslpr is . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Igangveerende
anlaegsarbejder. . . . . . . . . . . .
Kostpris for malerielle
anlagsakt iver . . . . . . . . . . . . . .
Akkumulerede
afskr ivninger. . . . . . . . . . . . . . .
Henlaggelser t1 l
kommende anIag. . . . . . . .
Selvf inansier ing. . . . . . . . . .
Rest (ikke finansieret
via afskrivninger og

2.709.596

428.055

867o

149a

3.137.651 1007a

-2.184.231

-'73Vo

hen l reppe lser )  R.1J .J98

Sikkerhedsstillelse
Til sikkerhed for lin i Skibskre-
ditfonden er udstedt skibspantebre-
ve med pant i kulskibe, pramme og
slrebebide.

Eventua lforpl igtelser
Der foreligger kontraktlige forplig-
telser i forbindelse med I/S
ELSAMs virke, herunder om
brrndselsleverancer og om lin og
swapaftaler.

Interessenternes andel
I henhold til interessentskabets
overenskomst hrefter interessent-
erne udadtil solidarisk for
ELSAMs forpligtelser, mens de
indbyrdes haefter i forhold til elsal-
get til eget omride de seneste 10 6r
Haftelsen er:
I/S Fynsverket
I/S Midtkraft
I/S NEFO
I/S Nordkrafi
I/S Skarbekvrerket
An/S Sgnderjyllands
Hgjsprendingsvark
I/S Vestkraft

14,l1Vo
2r ,7r%a
8,1370
8,8870

17,38Vo

t l , l rvo
18,627o

2Jq/a

60.466

30.941
45.456
76.403

3.627.240
4.055

16.65  1
291 .083

3.939.029

1.0-75^8-9s-

a ,a  . , /  , /  z  /
1=7. i-ft ^4-n .r2^4*Z------*./

t  Y.(Jrdft t )org (  hr l : lensen

Revisionsp6tegning
Vi har revideret regnskabet for 6ret 1 992. Revisionen er udf6rt i overensstemmelse
med god revisionsskik og har omfattet sAdanne revisionshandlinger, som vi har anset
for nodvendise.
Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og overenskomstens

Schpbel & Marholt ,/
Rev i s i ons i r k t i e : e l skab_ (o  a

O&^4 -t "--2.<)u-^A^-
Finn Schlebaum

Statsautodseret revisor

Balance

Aktiver
Anlegsvrerdi til kostpris
Akkumulerede afskrivninger .................
An Iag . . . . . . . . . .
Igangvarende anlagsarbejder..................
Mater ie l le  an|regsakt iver . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlae eslin til interessenter
Vrerdipapirer
Finansie l le  an|regsakt iver . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANL,'EGSAKTIVER..,.....
Bunkerolie og forbrugsmaterialer .. ... ..
Obligationer..
In teressentmel lemvrcrender. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T i lgodehavender. . . . . . . . . . . . . . .
L i kv ide r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OMSATNINGSAKTIVER . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ikke realiseret kurs gevinst
HENS,'ETTELSER

Langfr is tede 14n. . . . . . . . . . . . . . . .
In teressentmel lemverender. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mellemreg. med ELSAMPROJEKT A/S .................
Kreditorer....
G, 'ELD.. . . . . . . .

PASSIVER I ALT

Fredericia. den 18. marts 1993

Pr .31 .  december '1992

1991

2.629.553
-2.003.164

626.389
138.838
765.227

2.242.106
14.025

2.256.731

3.021.958
14.061

0

214.035
825.838

1.053.940

4.075.898

60.466

krav ti I regnskabsafl eggelse.



Afdragsprofil for
langfristede lAn
A. Skibs- Qvrige Afdrag

ELSAM
REGNSKAB 1 9" ,9  2I IS  E  L  S  A  M

Finansiering

Linene er optaget i Danmarks Skibskreditfond og er sikret ved pant i kulskibe,
pramme og slebebide.

Med henblik pA at udnytte kapitalmarkedets billigste finansieringsmuligheder og
under hensyntagen til lav risikoprofil er der indgiet swapaftaler i tilknytning til
nogle lfln, hvorigennem lAnenes oprindelige valutaer og rentesatser er omlagt.
I status og i ovenstiende specifikation er lirnene opfBrt med ELSAMs slutfor-
pligtelser efter swaps. I XEU-16net indgAr swaps, der medf@rer et nettotilgodeha-
vende pi 4,7 mio. DEM, som er modtegnet i restgalden.

Indeksregulerede lin.

kredit I a n i alt
1993 12,278 725.456 19'1 .334
1994 73.453 548.9'/6 622.429
1995 72.728 A 12.'728
1996 72.959 0 72.959
t997 t9 .062 194.0s0 213.112
Senere 68.942 1.758.063 1.827.005

319.422 3.226.145 3.605.567

lkke real iseret kursgevinst
I henhold til Ellovens bestemmelser
md der i elprisen alene indregnes
realiseret kurs gevinst/kurstab.

I  ELSAMs f inansier ingsomkost-
ninger er medregnet irets kursge-
vinst/kurstab uden hensyn til, om
denne er realiseret. Derfor skal der
korrigeres for ikke realiseret kurs-
gevinst/kurstab.

Dette sker i resultatopg@relsen i po-
sten "Regulering kursgevinst/kurs-
tab", s6ledes at "Finansiering i alt"
kun indeholder kursgevinst/kurstab,
der  mf l  indregnes i  e lpr isen.

Udviklingen i "Ikke realiseret kurs-
gevinst" i 1992kan forklares s6le-
des:
Ikke realiseret kurs-
qevinst pr. 1.1.1992
Arets kursgevinst,

45.456

netto 3 1.658
Realiserel kurstab i
1992 50.171
Regulering afkurs-
gevinstsaldoer.r  8 1.835 81.835
Ikke realiseret kurs-
gevinst pr. 31.12.1992 127.291

Kapitalfremskaffelse og
-anvendelse

En opgorelse pi grundlag af for-
skydningerne mellem balancerne
pr. 31 .12.1991 og pr. 3l .12.1992 vi-
ser, at kapital er fremskaffet fra fol-
gende kilder:

Mio kr.
@gede afskr. og hensuettelser 342
Mindskede finans. anlegsaktiver 263
Oget gald 185
Fremskaffe lsc 1q0

Den siledes fremskaffede kapital er
anvendt  t i l :  

Miorr .
Ogede rnatr. anlzegsinvesteringer 369
Ogede omsetningsaktiver 421
Anvendelse 190

Valutakurser Pr.
DEM =
BEL =
XEU =
CHF =
DKK =

31.12.1992 L&n i DKK
387,54 611.235
18,873 240.631

156,41 561.307
429,71 508.825
100,00 1.67 r.569

ci/o

L I

1
1 6
t 4
4r)

Langfristede l5n

opt.
4 1 .

Hovedstol Afdrag
1992

Restgeld pr. 31.12.1992 Tilbage-
betalti l6nevaluta iDKK

980'
982'
9831
983'
983'
98s
986'
987'
987'
987'
981'
987'
987'
988'
988'
989'
990'
990'
991'
991'
992'
992'
992'

])
] J

l )

DKK 9.410
DKK 279.990
DKK 280.170
DKK 16.580
DKK 16.590
DEM r25.000
BEL1.275.000
DKK 18.400
DKK 18.400
DKK 2.400
DKK 2.400
DKK 236.412
xEU 75.000
cHF I18 .411
DKK 32.400
DKK 32.400
DKK 481.035
DEM 39.000
DKK 317.651
DKK 194.050
DKK 299.411
DKK 16.424
DKK 12j180

DKK 940
DKK 28.000
DKK 28.020
DKK 1.660
DKK 1.660

DKK 1.840
DKK 1.840
DKK 24A
DKK 240
DKK236.412

DKK 1.890
DKK 112.000
DKK 112.080
DKK 8.300
DKK 8,300
DEM 125.000
BEL 1 .275.000
DKK 15.640
DKK 15.640
DKK 2.040
DKK 2.040
DKK O
xEU 75.000
cHF 118.411
DKK 36.220
DKK 36.050
DKK 481.035
DEM 39.000
DKK 317.651
DKK 194.050
DKK 299.411
DKK 16.442
DKK 12.780

1.890
112.000
112.080

8.300
8.300

484.425
240.631

15.640
15.640
2.040
2.040

0
548.976
508.82s
36.220
36.050

481.035
1 5 1 . 1 4 1
311.651
194.050
299.41r
16.442
t2.780

1994
1996
1996
t99'7
r991
1993
1993
2001
2001
2001
20al
1992
r994
I 998
2002
2002
2000
2000
1998
1997
t999
2006
2001

-angfristede lin i alt 3.605.567

3.605.561 100



ELSAM
I /S  ELSAM REGNSKAB 1992

Aret der gik
Anlegs- Akkum.
verdi afskr.

S a l d o p ( . 1 . 1 . 1 9 9 2 , 2 . 6 2 9 , 5 5 4  - 2 . 0 0 3 . 1 6 4

Herl@ggelser konv.
til afskrivninger - -28.884

Aretsafskr ivninget -  -152.183

Orerfofi fra igangv.
mlegsarbejder 80.042
Satdopf,31.12.1992 2;709-596 -2.184.231

Anlegsverdi og akkumu-
lerede afskrivninger

Re5t tit
afskrivn

Anlegstyper:
Luitledninger
Kabler
Statiotrer
H\DC-anleg
Teleanleg
KUISk I  be

Pramme og slebebAde
Havneanlag
Restproduktanl@g
Ejendomme
Udstyr

Anlegsv@rdi og akk.
afsk.ivninger

123.689 -650.079
2'1_563 -27.563

309.194 -288.435
515.429 -465.r89
39.188 -34.201

'100.742 -464.503
159.082 -58.303
76.318 -69.5'14
9.875 -l.920

125.129 -102.405

2;709.s96 -2.184.231 525.365

Princip

Tidligere har anlegsvrerdi og af-
skrivninger vreret vist i balancen
under henholdsvis akliver og, passi-
ver. I henhold til reglerne om sel-
skabers opstilling af Arsregnskab
skal anlregsvrrdi. afskrivninger og
restvrerdi vises samlet under akti-
ver.

ELSAMs balance er aendret si den
er i overensstemmelse med opstil-
l ingsreglerne.

Henlaggelser til kommende anleg
vises fortsat i passiver under af-
snittet hensattelser.

Personale
Systemsamordning
NetomrAde
Kommerciel

Servicepersonale
Elever og vikarer
Antal ansatte

79
105
60

244
52
1 9

3 1 5

27. januar:
Skuespilleren Per Pallesen er gennem-
gAende figur i ny kampagne for elspare-
perer.

29. februar:
ELSAM FYN redder fem colombianske
fiskere i det Caraibiske hav.

10. marts:
Folketinget opstiller krav om, at alle el-
selskaber skal opstille milelige mfll-
sretninger for elbesparel ser.

3. april:
Energimyndighederne godkender
ans@gningerne om bygning afde to
konvojanlreg.

21. apr i l :
ELSAMs kontrolrum tages i brug - l0
mAneder efter brandkatastrofen i som-
meren 1991.

30. april:
ELSAMs bestyrelse godkender bygning
af elektrisk forbindelse mellem Fyn og
Sjaelland.

26. maj:
PA orienteringsm@det i Arhus foretager
professor H.P. Myrup, formand for El-
prisudvalget, en kritisk gennemgang af
ENERGI 2OOO.

1.  ju l i :
Vestkrafts nye blok 3 pA 385 MW el gAr
i kommerciel drift.

1. oktober:
Fremleggelse af cancerregisterets un-
ders@gelser vedrorende borneleukami.

13. august:
ELSAM og ELKRAFT afleverer "Skit-
se til handlingsplan for bio-brrendsler"
til energimyndighederne.

20. august:
ELSAMs bestyrelse bevilger penge til
at igangsette f6rste fase af halm/kulfor-
gasningsanlaeg.

20. august:
Udlegningen af kablet til Skagenakfor-
bindelsens Pol 3 starter ved Bulbjerg.

18. september:
L6gumkloster Kraftvarmevark indvies.
24. november:
Orienteringsm@de i Arhus med 430 del-
tagere.

7. december:
Pi en international konference i Koben-
havn fremlaegger videnskabsmand
nyeste resultater inden for magnetfelt-
forskning.

10. december:
Bestyrelsen godkender bygning af
r@ggasrensningsanlreg pfl Ensted-
varkets blok 3.

Udgiver:
ELSAM
Information safdelingen
Fjordvejen l - l l
7000 Fredericia
Tl f .75 56 25 00

SatslRepro: Reproff, Odense.

Tryk: Kerteminde Tryk, Odense.

rssN 0904-2970
Foto side l0: Karsten Vang
@vrige fotos: Jprgen Schytte

525.365

"l3.6to
0

2t .359
50.240
4.98',7

236.239
100;t'19

6.144
7.955

22.'124
't2a
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ELSAMsmAI:

ELSAM vil fortsat v&re en dansk, forbrugerejet og for-
brugerstyret organisation, som i samarbejde med distri-
butionen udbyder energitjenester baseret pA el og kraft-
varme.
ELSAM vil i sin virksomhed bevidst og systematisk satte
forbrugernes behov i centrum.

ELSAMs organisation vil vare demokratisk opbygget med
en folkevalgt ledelse, der fastlregger de overordnede mAl og
rammer for virksomheden. ELSAM samarbejder 6bent med
myndigheder om gode energil@sninger til gavn for det dan-
ske samfund.

ELSAM tilrettelregger sin udbygningsplanlregning efter
den landspolitiske mAlSatning, om at den danske udledning
bf CO, skal begrrenses med 20 procent inden ir 2005. Der
satses mfllrettet pa udvikling af teknologi til anvendelse af
CO,-neutrale biobrrendsler og pi gennemfprelse af elbespa-
relser. Med integreret planlregning ("Least Cost Planning")
afbalanceres indsatsen af de forskellige hjalpemidler.

ELSAM vil gennem fremsynet planlregning, bygning af
moderne kraftvrerker, rationel drift og global adgang til
brandselsmarkedet vere omkostningsbevidst, effektiv og
konkurrencedygtig bade i Danmark og uden for landets
grenser.

ELSAM deltager aktivt i det europeiske energimarked bl.a.
for at udbrede kendskabet til og anvendelsen af kraftvarme-
princippet med henblik pi at opnA brendselsbesparelser og
miljOforbedringer i Osteuropa.

ELSAM legger vegt pi at anvende brrendsler, der bAde er
billige, prisstabile, velegnede at lagre og giver stor forsy-
ningssikkerhed.

ELSAM deltager i udvikling af nye betydende kraftvrerks-,
energi- og miljgteknikker med henblik pA at bevareog
udbygge danske kraftvarkers internationale placering pi
omrdder som gode tekniske- og @konomiske l6sninger samt
for effektiv udnyttelse af den anvendte rienergi. Et mfll for
dette udviklingsarbejde er bl.a. at give dansk industri
mulighed for at udvikle knowhow og dermed dge den dan-
ske eksport og beskaftigelse.

o ELSAM deltager i forsknings- og udviklingsarbejde om-
kring vedvarende energi.

O ELSAM medvirker til, at der skabes det bedst mulige be-
slutningsgrundlag vedr6rende miljgforhold omkring ener-
giforsyningen. ELSAM vil i den forbindelse pege pA l6snin-
ger, der for hvert enkelt tiltag skaber balance mellem udgif-
terne til at begrrnse en miljpbelastning og den miljg-
massige gevinst, der opstflr ved reduktionen.

o ELSAM identificerer sundhedsbelastende faktorer ved
energiproduktion, energitransport og affaldshflndtering
samt deltager i relevant forskning og oplysningsarbejde
omkring disse forhold.

o ELSAM fpler sig ansvarlig over for det lokale og globale
miljo. Produktionen vil finde sted pi effektive og miljoven-
lige produktionsanleg. ELSAM st6tter distributionsselska-
berne i energiridgivning med henblik p6 en optimal energi-
anvendelse.


