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EUs energidirektiver samt den danske
CO2-politik - og ikke mindst samspillet
mellem mil, midler og praktisk gen-
nemf6relse - bliver af helt afgprende
betydning for dansk elproduktions
fremtid. I en afstemt, rolig udvikling
b@r det danske energikoncept (bruger-
styrede.  m i l jovenl ige energisystemer
baseret pi kraftvarme og hojeffektive
kedler) kunne tilpasses en udvikling
mod st@rre konkurrence, som det til-
straebes af EU.

I EU-Kommissionens udkast til mar-
kedsdirektiv beskrives to forskellige
udviklingslinier. Den ene er en liberal
model med konkurrence, den anden
rummer en modsretningsfyldt blanding
af central styring og national planlreg-
ning dog med konkurrence ved bygning
af ny kapacitet. ELSAM foretrrekker
den liberale model. Som modellen er
beskrevet, b6r det vare muligt at kunne
klare de saerlige danske krav om milj@-
og energiforhold. En forudsaetning er,
at der skabes klare regler for, hvordan
vindkraft. kraftvarme, bioenergi samt
CO2-, SO2- og NO*-reduktionerne skal
h6ndteres i en prioritering mellem for-
skell ige danske producenter og import
fra udlandet.

Det er bemerkelsesvaerdigt, at EU-
Kommissionen ikke synes at ville st@tte
tankegangen, som ligger bag den dan-

ske lov om Integreret Ressource Plan-
lregning (IRP) omfattende bide distri-
bution og produktion. Kommissionen
mener, at produktionen bgr holdes uden
for, fordi konkurrence vil vaere nok til
at sikre korrekte prissignaler til styring
af forbrugernes adfrerd. Kommissionen
er nu pi vej med et direktivforslag,
som kun bygger pfl aktiviteter i distri-
butionsleddet.

Storste
udfordringer:
EUs direktiver

og dansk
COr-politik

Kommissionen er ogsi utilfreds med
andringen af den danske ellov, som
ikke alene vll g@re det muligt for
ELSAM og ELKRAFT at etablere'
energianlaeg i udlandet, men ogsi skabe
et klart lovgrundlag for finansiering af
IRP-aktiviteter sisom energiridgiv-
ning, elsparekampagner, energiomleg-
ninger etc.
PA kraftig opfordring fra politisk side
har elforsyningen i de senere 6r brugt
stadig flere ressourcer netop pi disse
omrAder. Men efter at Konkumencean-
kenevnet i november fremkom med en
meget snever fortolkning af Elforsy-
ningsloven, er der rejst tvivl, om s6dan-
ne >sideordnede aktiviteter< er lovlige.

Mens EU-Kommissionen fortsat over-
vejer og formulerer nye opklarende
sporgsmil, er lovandringen stillet i
bero. Hvornir, den trader i kraft og i
hvilken form, er uvist.

Det er bemerkelsesverdigt, at store
elselskaber i bl.a. Tyskland, Frankrig,
Belgien, Holland, England og Spanien
(statslige, kommunale, private) lenge
frit har kunnet investere adskillige mil-
liarder kroner i udlandet 0jensynlig
uden at komme i konflikt med EU-
Kommissionen.

ELSAM International A/S
ELSAM bemarkede med tilfredshed, at
fl ertallet i Folketinget fremhevede
elforsyningens tekniske og forretnings-
mressige kompetence, som et argument
for lovrendringen, der vil kunne gOre
elforsyningen ti l  et lokomotiv i system-
eksport af danske energilgsninger.
Som en konsekvens af lovendringen
har bestyrelsen besluttet at oprette
ELSAM International A/S. Selskabet
skal Okonomisk afgranse udenlandske
engagementer. Tidligere har bestyrelsen

vedtaget a[ reservere 300 mio. kr. til
eventuelt udenlandske aktiviteter.
Belobet vil blive overfdrt til ELSAM
International AiS i takt med, at konkre-
le opgaver setles i gang.
Vedtregterne for det nye datterselskab
er i princippet godkendt, men f6rst nir
energiministeren har sat lovandringen i
kraft, vil der blive gennemf6rt en stif-
tende generalforsamling.

Halmen, som forsvandt
Konkurrenceankenavnets afg6relse i
SEAS-sagen viste klarl, at elforsynin-
gen ikke kan n/jes med at st@tte sig til
politiske signaler i form af >henstillin-
ger<, >bred politisk enighed<, >>l4fter
og trusler<. Det eneste, der treller, er

lovtekster, direktiver eller skriftlige
pfllzeg, hvis udgiftskrevende aktiviteter
skal kunne dakkes over elprisen.
Da reprresentanter for syv af Folketin-
gets o l te  par t ier  i  jun i  b lev enige om. at
de danske kraftverker i Ar 2000 skal ni
op pi at afbrrende 1,2 mio. ton halm og
0,2 mio. ton treflis om iret, blev denne
enighed da ogsfl et par mineder senere
fulgt op med et skriftligt ministerielt
pilaeg.
I den politiske aftale blev understreget,
at halm-/flisaftalen ikke m6 udvikle sig
til et /konomisk pressionsmiddel for
landbruget. Men formanden for Kon-
kurrenceankenaevnet, som i givet fald
skal behandle klager, har pA forhind
meddelt, at det nermest vil vrere umu-
ligt at afgore den slags pris-tvister.

ELSAM vil i sin tolkning af pfllaegget
lregge vegt p6, at der fprst og fremmest
skal sikres halm til stroelse, foder,
fjernvarmevrerker, industri, decentrale
kraftvarmevrerker etc. Forst nir disse
behov er dekket, trreder ELSAM til og
kober eventuel overskudshalm. Det vil
ske til en pris, der ud over et meget
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begrrenset belpb for halmen drekker
udgifter til indsamling, transport og
eventuel lagring.

Men hvor meget overskudshalm findes
der reelt? Der var i hvert fald n&sten
intet i efterflret 1993. Det var f.eks.
ikke muligt for leverandorerne at opfyl-
de kontrakter om levering afhalm til
fyringsfors@g pfl Vestkraft. Bide
Grenaa Kraftvarmeverk og Mibjerg-
vrerket m6tte nBjes med omkring halv-
delen af de aftalte halmmangder.
Den manglende halm er blevet begrun-
det med, aI deL t@rre forir gav dirlig
vrekst, og det vide efterir gav dirlig
h6st. Men virkningerne af gget brug af
streforkortere og braklagning af l5
procent af landbrugsarealet indgAr pA
den anden s ide hel ler  ikke i  prremisser-
ne for den politiske aftale.

Vigtigt at sikre stabile
energiafgroder
Alt tyder pi, at mrengderne af over-
skudshalm vil svinge meget kraftigt fra
6r til 6r. Det vil derfor vaere @konomisk
og forsyningsmassigt betaenkeligt, hvis
kraftvrerkerne baserer dele af sin pro-
duktionskapacitet alene pfl overskuds-
halm. Det skal fpjes til, at halm samti-
dig er det miske mest besvarlige og
aggressive biobrrendsel at anvende.
Hvis de CO2-neutrale biobrrendsler skal
overtage en betydende rolle i dansk
elproduktion, bliver det ngdvendigt at
opn6 politisk accept, b6de af afgrBde-
former og af muligheden for import af
biobrrendsler.

ELSAM tager i sin Udbygningsplan 93
(UP93) udgangspunkt i den polit iske
beslutning om 20 procent CO2-reduk-
tion inden 61 2005. I UP93 beskrives
fordele i form af fleksibilitet, forsy-
ningssikkerhed og god @konomi ved at
satse pi et variabelt miks af kul, bio-

brrendsler og naturgas anvendt pi alsi-
dige kedelanleg, kombineret med vind-
kraft og elbesparelser.

Biobrandsler er det upr@vede element i
denne plan. Derfor koncentrerer
ELSAMs forsknings- og udviklingsar-
bejde sig i vid udstrakning om dyrk-
ning, hflndtering, lagring og forbrrend-
ing af forskellige biobrrendsler samt
anvendelse af restprodukter.
Disse aktiviteter omfatter bl.a. udvik-
ling af m iljovenlige CFB-kraftvarme-
anleg (Cirkulerende Fluid Bed) og fbr-
gasning af biomasse. Der er truffet
principbeslutning om, at ELSAM og
ELKRAFT i fellesskab vilbygge et
forgasningsanlreg i Assens under forud-
setning af @konomisk st@tte fra EU.

Det er vigtigt, at der polit isk gives
rimelig tid til det omfattende forsk-
nings- og udviklingsarbejde pfl biomas-
seomrAdet. Omstilling af eksisterende
produktionsanlag og bygning af nye
skal ske i et sfl tilpas tempo, at det
undervejs er muligt at indhente, bear-
bejde og viderefpre viden. Pi den mAde
kan den latente risiko for betydelige
fejlinvesteringer blive reduceret.

For ELSAM er det samtidig af betyd-
ning, at der tages h0jde for, at befolk-
ningstallet og de energikrzevende dele
af det danske erhvervsliv vokser hurti-
gere vest end Ost for Storebrelt. Det fir
sarlig stor betydning, nir COr-redukti-
onskravene skal omsattes i praktisk
handling.

ENERGI 2000-opfolgning
nesten uden biobrandsler
NAr man tager ELSAMs udvidelses-
plan, de mange F&U-aktiviteter og fol-
ketingspartiernes halmaftale i betragt-
ning, kan det vrekke undren, at myndig-
hedernes >ENERGI 2000-opfglgning"

naesten ikke omtaler biobrandsler. I
stedet forudsettes der en massiv
omstilling fra kul til naturgas pA kraft-
verkerne.
En sAdan lpsning vil gpre Danmark
afhrengig af naturgas, som efter alt at
domme vil blive udsat for sterkt sti-
gende eftersp@rgsel med markante pris-
stigninger til fplge. Dertil kommer, at
en ensidig naturgas-satsning vil g@re
produktionssystemet meget sArbart ved
eventuelle krav om yderligere C02-
reduktioner, fordi naturgas jo ogs6
udskiller CO, ved forbrrending.
At det er vigtigt at kunne hAndtere
skrerpede miljpkrav, viser forl@bet af
nye internationale forhandlinger om det
globale miljo. For fA 6r siden blev det
vedtaget, at der skulle ske 60 procent
SOr-reduktion inden ir 2000. Nu tyder
meget p6, at kravet bliver sat op ti l  80
procent.

COr-reduktion vil koste
mill iarder
COt-reduktion er blevet krumtappen i
dansk energipolitik, fordi forskere
mener, at den menneskeskabte forpgel-

se af kultveilte (COr) i atmosfaren
efterhinden vil medfore klimatiske for-
andringer.
Der er altsi tale om et globalt problem,
som, hvis det overhovedet kan l@ses,
kraever, at ressourcerne settes ind de
steder, hvor virkningen er st@rst i for-
hold ti l  investeringen. Og det er ikke
ubetinget i Danmark.

ELSAM vil sAledes pege pfl, at udskift-
ning af forreldede og strerkt forurenen-
de kulfyrede kraftvrerker med moderne
hgjeffektive anlaeg i @st- og Centraleu-
ropa samt i Kina vil vare nok si effekt-
fu ldt .
En sAdan anvendelse af en del af de
danske COr-midler vil kunne danne et
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godt grundlag for eksport af dansk
energi-knowhow.
@get skovplantning herhjemme og i
udlandet vil ogsA i en periode v&re et
godt og forholdsvis billigt virkemiddel.
Under alle omstendigheder vil de dan-
ske elforbrugere ffl en 6rlig ekstra-reg-
ning, der vil stige i takt med, at vi kom-
mer i nrerheden af det danske CO2-
reduktionsmfll pk 2O procent.

I ELSAMs udvidelsesplan er den irlige
m6rudgift til drift af det jysk-fynske
system i hr 2005 vurderet til ca. 1,3
mia. kr., svarende til 25 procent hpjere
produktionspris. Heri er ikke medreg-
net den pris, det koster at fA gennemfgrt
omfattende elbesparelser, som ogsfl
indgflr i planen. Elbesparelser er nemlig
hverken gratis for forbrugerne eller
elforsyningen. De bliver tvartimod
dyrere og dyrere at ni i takt med, at de
nemme, indlysende muligheder er ind-
kredset og fjernet.

Behov for rummelig
elprognose
Der er ved at opste en logisk konflikt
mellem det energipolitiske Onske om at
reducere elforbruget - og de overordne-
de politiske bestrebelser p6 at ffl sat
gang i produktion og forbrug. I
>ENERGI 2000-opfplgningen< forven-
tes, at det danske elforbrug vil stabili-
sere sig fra 1995. Men signaler fra
mange dele af erhvervslivet synes at
vise, at dette mil ikke n6s.

Det er ogsi vigtigt at forstA, at mange
nye aktiviteter i b6de den private og
offentlige sektor udlOser et st0rre elfor-
brug. Det gelder bl.a. effektivisering
og energibesparelser. Hertil kommer
elektrificering af de vigtigste jernbane-
strekninger og Oget anvendelse af mil-
jorensningsanlag.
Der er altsfl en rekke faktorer, som
peger p6 et Oget elforbrug.
Det er i den forbindelse vigtigt for
ELSAM fortsat at arbejde meget
snavert sammen med energimyndighe-
deme ved udarbejdelse af elprognoser.
Der bgr opstilles realistiske og alligevel
rummelige prognoser. Langtidsprogno-
ser kan kaldes kvalificerede get. Det er
vigtigt, at de ikke administreres si
snsevert, at der opstir risiko for effekt-
problemer, hvis nybyggeri ikke sattes
betids i gang. Effektmangel er en kost-
bar affere og kan bl.a. fgre til ratione-
ring - mens for tidlig bygning af en ny

kraftvrerksblok hOjst betyder, at gamle,
miljobelastende anleg kan lukkes og
fjernes i lidt hurtigere tempo.

Nlrt regionplantillag om
Nordjyllandsverket
Energimyndighederne godkendte i
1992 ansggningen om bygning af nye
kraftvarmeblokke ved Fredericia
(Skerbrkvrerket) og Aalborg (Nordjyl-
landsvarket). Af Okonomiske grunde
projekteres konvojanleggene samtidig,
og store entrepriser, som kedler og tur-
biner, udbydes i felles licitation. Forud
for godkendelse var der en grundig
energipolitisk debat i Folketinget, hvor
et dagsordensforslag fra SF og de radi-
kale, om at de to varker ikke m6tte
bygges, blev afvist. Denne afvisning
skete, da Folketingets flertal i stedet
vedtog en dagsorden, som pfllagde
ELSAM at gennemfpre kompenserende
omlegninger fra kul til naturgas og
biobrrendsler p6 andre anlreg, som
modvegt tll4get kulforbrug pi Nord-
jyllandsvarket.

Selvom Folketinget stledes implicit
havde vedtaget, at Nordjyllandsvrrket
skulle vrere kulfyret, afviste Naturkla-
genevnet det udarbejdede regionplan-
tilleg som utilstrakkeligt. Nevnet
mente, det var en procedurefejl, at til-

lagget ikke rummede en fuldstaendig
VVM-redeg0relse, altsfl ogsi omfatten-
de beskrivelse af alternative anlregs- og
braendselstyper.
Amtet gik straks i gang med at udarbej-
de et nyt forslag, som ventes endeligt
vedtaget i midten af 1994.

lnternationalt mode om
danske KAD-anleg
Konvojanlreggene i Fredericia og Aal-
borg representerer naeste trin i
ELSAMs mangeirige, mfilbevidste

udvikling af KAD-anlag (Kedler med
Avancerede Dampdata), som opnlr
meget h6je virkningsgrader. Det ventes,
at det omkring 61 2000 vil vare muligt
at bygge kulfyrede KAD-anleg med en
elvirkningsgrad p6 over 50 procent. Det
danske koncept har vakt stor interesse i
udlandet. Her er et omr6de, hvor vi er
foran. Lige ved 300 teknikere fra22
lande m6dte da ogsi op, da den tyske

kraftvrerksorganisation VGB i juni hen-
lagde en konference om KAD-koncep-
tet til Danmark.

Der er klare internationale forventnin-
ger om, at kulfyrede kedler med hgje
virkningsgrader, vil fi stor betydning i
det globale arbejde med at reducere
CO2-problemet. Det forekommer derfor
overraskende, at den danske energimi-
nister ved fremleggelsen af >ENERGI
2000-opf6lgningen< meddelte, at han
ikke vil acceptere, at der bygges flere
rent kulfyrede KAD-anlreg i Danmark.

Den fristende lo-ore
Der bygges mange decentrale kraft-
varmeverker over hele Jylland-Fyn. De
varierer i stgrrelser mellem nogle ffl
hundrede kilowatt til 90 megawatt. Det
er det statslige COr-tilskud pA l0
grelkWh og det srerlige anlaegstilskud
pi 30 procent for industrielle anlreg,
der har sat gang i aktiviteterne.
Tilskuddet er sA fristende, at miljomA-
let, hvilket vil sige bedst mulig udnyt-
telse af r6energien og dermed CO2-
reduktion, s&ttes over styr.
Ved projekteringen satses der f.eks. ofte
ensidigt pt at opn6 st@rst mulig elpro-
duktion med det resultat, at der ikke
opnis bedst muligt resultat ved sampro-
duktion af el og varme. Selv for gartne-
rier, placeret i et omride med centralt
kraftvarmeverk, kan det betale sig at
koble sig fra det kollektive, billige
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fjernvarmesystem for med offentlige
tilskud selv at lave varme og el med en
naturgasdrevet motor.

Fortsat svart at f6 plads
t i lv indmol ler
Energimyndighederne vil gerne have
bygget flere vindm@ller. Men det bliver
bl.a. forhindret af andre statslige orga-
ner. Naturklagenevnet afviste sAledes
bygningen af en mpllepark pi 9 MW
ved Hvalpsund. PA forhind havde
lodsejere og lokale myndigheder god-
kendt projektet.
Efter godt to flrs intense forhandlinger
med lokale og centrale myndigheder
ser det nu ud til, at der er skaffet plads
til 30 MW mpllekapacitet inden for
rammerne af de ca. 70 MW pladsmu-
ligheder, som myndighederne udpegede
| 1991. Der er nu indledt forhandlinger
med en rrekke kommuner for af skaffe
alternative omr6der til de resterende 25
MW af ELSAMs m@llepark-kvote.

ELSAM er samtidig i gang med at lave
et forprojekt vedr@rende en havbaseret
mgllepark pA TunP Knob. Omridet er
udpeget af Energiministeriets udvalg
for havbaserede vindmoller. Det har
tidligere veret anvendt af forsvaret til
pvelsesskydninger.
Forprojektet, der beskriver tekniske,
sikkerhedsmaessige og gkonomiske
konsekvenser, skal danne grundlag for
en endelig beslutning, om byggeriet
skal gennemf6res.

Fokus pA luftledninger
Der blev i 1993 for alvor sat fokus pi
hpjspendingsledninger i den offentlige

debat. BAde magnetfeltdebatten og den
stigende miljpbevidsthed har reduceret
befolkningens villighed til at acceptere
ledninger, som i mange ir har veret en
del af landskabet og nrermilj@et.

ELSAM er i gang med at lave en hand-
lingsplan, der har til formfll at fi sane-
ret h@jspaendingsnettet, hovedsagelig af
visuelle grunde. Det overordnede 150
og 400 kV-net, som danner rygraden i
transmissionssystemet, vil blive fast-
holdt som luftledninger. Nye ledninger

vil holde tilpas afstand til eventuelle
beboelseshuse. 150 kV-ledninger vil
om muligt blive ophengt pA 400 kV-
master.

Miljoministeriet har startet et udred-
ningsarbejde, der skal give grundlaget
for, hvornflr nye straekninger kan eta-
bleres som luftledninger, og hvornir de
skal lagges som jordkabler.
Den kommende bekendtg@relse, der
formentlig vil omfatte alle sprendings-
niveauer, trenkes bl.a. anvendt ved
amlernes regionplanlagning.

To vigtige dele af det jyske 400 kV-net
er indtil nu forsinket et par 6r pi grund
af omfattende myndighedsarbejde og
indsigelser fra borgerne. Det galder
B grup-Landerupgird ved Fredericia,
der nu er ved at blive bygget, og Ven'd-
sysselvrerket-Trige. Linief6ringen for
sidstnrevnte strakning ventes ikke fast-
lagt, fgr det nye regionplantillag ved-
r@rende Nordjyllandsvrerket er god-
kendt.

Magnetfeltdebat landede
Den danske magnetfeltdebat fik en
forel0big afklaring. da regeringen i
slutningen af 1993 udsendte en melding
byggende pi Sundhedsstyrelsens fagli-
ge vurdering. Meldingen fastslAr, at der
ikke er grundlag for at klassificere
magnetfelter som krreftfremkaldende,
at der ikke er behov for at indfore
grenseverdier, og at der ikke er behov
for at rendre det eksisterende hBjsprend-
ingsnet pi grund af magnetfelter. Hvis

der overhovedet er en risiko ved felter-
ne, er den meget lille, hedder det i mel-
dingen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler for en sik-
kerheds skyld, at man i fremtiden skal
undgi at bygge nye ledninger >tet pfl<
bebyggelser og nye bebyggelser >tret
pA< ledninger.

Fra handel til transit
ELKRAFTs KONTEK-forbindelse til
Rostock (VEAG) ventes i drift i 1995. I
1997 bliver Ost- og Vestdanmark for-
bundet med et 500-600 MW kabel
under Storebrelt. Endvidere skrider
arbejdet med Baltic Cable mellem
Sydsverige og Liibeck frem efter pla-
nen. Forbindelsen ventes taget i brug i
1994. Hertil kommer konkrete planer
om at etablere direkte kabelforbindelser
mellem Norge og Holland samt Tysk-
land.

ELSAM mister altsi sin hidtidige status
som eneste elforbindelsesvej mellem
Skandinavien og Nordeuropa. Alt tyder
da ogsA pi, at Norge og Sverige i stadig
hgjere grad vil indgi handelsaftaler
direkte med elselskaber i omr6det syd
for Danmark. Her er byggepriser pi

nye kraftverker og produktionsudgif-
terne si h4je, at det er muligt for nord-
mrendene og svenskerne at opni hpjere
priser for fastkraftleverancer end i Dan-
mark. Som en naturlig fplge heraf vil
ELSAMs muligheder for at udveksle
energi med Norge og Sverige aendre
karakter. Den hidtidige danske import
af CO2-fri overskudsenergi fra vand-
kraftvarkerne, vil formentlig blive
erstattet af eksport af fossilt produceret
el den modsatte vej.

Det vil nemlig vere billigst for Norge
og Sverige at drekke eventuel energi-
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underskud ved at handle med de danske
kraftvarker.

Hertil kommer. at ELSAM vil kunne
srelge en del af den frigjorte over-
fpringskapacitet pfl Konti-Skan-forbin-
deisen og Skagerrakforbindelsen til
eltransit mellem Skandinavien og Kon-
tinentet.
ELSAM har sAledes stillet en transitka-
nal til rfldighed for udvekslinger mel-
lem Vattenfall (Sverige) og Preussen-
Elektra (Tyskland) i perioden 1993-
1995. Statkraft (Norge) og Preussen-
Elektra (Tyskland) har lejet en transit-
kanal i perioden 1998-2023.

Nordjysk fusion
ELSAMs to nordjyske interessenter:
I/S Nordjyllands Elektricitetsforsyning
- NEFO og I/S Nordkraft intensiverede
i 1993 forhandlinger om sammenleg-
ning af de to selskaber. Det skete bl.a.
som en logisk konsekvens af beslutnin-
gen om, at de i faellesskab skal bygge
og drive en kulfyret kraftvarmeblok i
tilknytning til Vendsysselverket. For-
handlingerne forlBb positivt og hurtigt.
Representantskaberne for de to vrerker
kunne den 7. december endeligt god-
kende forhandlingsresultatet, siledes at
de to kraftvrerksselskaber fra og med
1. januar 1995 fusionerer under navnet
I/S Nordjyllandsvarket.

Vedtegtsandring
sti l let i bero
ELSAMs interessenter fik i begyndel-
sen af 1993 forelagt forslag til andrin-
ger af ELSAMs vedtaegter. Forslaget
var resultatet af en proces, hvor alle
jysk-fynske distributionsselskaber blev
spurgt til rAds.
Forslaget kunne imidlertid ikke opni
den store opbakning hos interessen-
teme. som de nuvrrende vedtrgter
kraver.

Bestyrelsen besluttede derefter at stille
sagen i bero indtil videre. Det vil dog
allerede i 1994 blive n@dvendigt at
foretage bide redaktionelle og principi-
elle endringer i vedtaegterne pfl grund
af fusionen mellem ELSAMs to nord-
jyske interessenter.

PA vej mod jysk-fynsk
d istributionssamarbeide
Samtidig med, at bestyrelsen standsede
arbejdet med vedtagtsrendringer, med-
delte distributionsorganisationerne FKE
og DOFF samt Kommunernes Lands-
forening, at de var gflet i gang med at
drgfte oprettelse af et samarbejdssel-
skab for de jysk-fynske distributions-
selskaber. I dette arbejde indgflr ogs6
ELSAMs fremtidige struktur. ELSAM
modtog opfordring til at lade sig
representere pi teknisk plan i udred-
ningsarbejdet.

I efterflret blev et forslag vedr@rende
den jysk-fynske elforsynings struktur
behandlet pi medlemsmOder i DOFF
og FKE. Der ventes taget endelige
beslutninger i begyndelsen af 1994.
ELSAM st6tter tanken om, at der ska-
bes et frelles organ for de jysk-tynske
distributionsselskaber. ELSAMs distri-
butionsudvalgs aktiviteter vil blive
overtaget af det nye selskab, sfl snart
det er i stand til at viderefore dem. Her-
efter nedlrgges Distributionsudvalget.
For at sikre kontinuitet i det vigtige
arbejde er ELSAM parat til i en over-
gangsperiode at stille npdvendige res-
sourcer til rfldighed for det nye distri-
butionssamarbeide.

Distributionsudvalgets virksomhed ind-
ledtes i 1988. Det har i 1993 fortsat og
udbygget sine aktiviteter srerdeles
effektivt.
Der er fra flere sider udtrykt respekt for
den mide, arbejdet med frelles regulati-

ver, energirfldgivning, forsknings- og
udviklingsarbej de, elsparekampagner
og andre dele af Integreret Ressource
Planlregning er gennemfprt pi.

rrSammen vender vi
strommen(
I forirs- og sommerminederne gen-
nemf@rte distributionsselskaberne og
ELSAM i fallesskab en elsparekam-

pagne, som specielt rettede sig mod
kob a l '  kummefrysere.  Kampagnen.
som blev planlagt og styret af Distribu-
tionsudvalget, opniede succes pi alle
mfllelige punkter. Det viste sig muligt
at gennemfore kampagnen i taet samar-
bejde med fabrikanterne, der sikrede, at
de rigtige varer kunne kBbes, og med
forhandlerne, som bakkede kampagnen
op med egne initiativer.

Forbrugerunders@gelser viste, at kam-
pagnen rendrede holdninger, og salgs-
tallene pfl superlavenergifrysere doku-
menterede, at kampagnen ogsi pflvirke-
de adfrrd. At kampagnesangen >Sam-
men vender vi strBmmen< samtidig
blev danskernes sommerhit, understre-
ger kampagnens gennemslagskraft.
Kampagnen blev alene gennemfprt i
Jylland-Fyn. Under indtryk af dens
gode resultat besluttede Sjaellandssam-
arbejdet at trrede ind i den opfplgnings-
kampagne for spareprerer, som blev
gennemfprt i begyndelsen af 1994 med
udgangspunkt i >Sammen vender vi
strommen<<-temaet.

ELSAMs distributionsudvalg og Sjel-
landssamarbejdet besluttede samtidig,
at fremtidige sparekampagner skal gen-
nemfpres landsdrekkende med samtlige
danske elselskaber som afsender.



De klimatiske forhold b6de
herhjemme og i vores
nabolande har stor indfly-
delse pA driften af det jysk-
fynske elsystem. Det blev
sardeles mrerkbart i 1993,
selvom vejret udviklede sig
statistisk ret normalt efter
en rakke klimatisk unorma-
le 6r.
Del >normale vejr" viste sig
med en varrn og t@r forsom-
mer (med 6rets varmerekord
i slutningen af april), med
en kold og regnfuld sommer
og med forholdsvist koldt
vejr i 6rets sidste mflneder.
Vejrforholdene kunne af-
leses direkte pA el- og
varmeforbruget.

Vejrets indflydelse pfl ener-
giforbruget fremgir bl.a. af
udviklingen i energiforbru-
get sammenlignet med
1992:

Elforbrug
Januar kvartal 0,4 pct.

(0,8 pct.)
Aprilkvartal -l, l  pct.

(1,0 pct . )
Juli kvartal 1,0 pct.

(2,3 pct.)
Oktober kvartal 3,5 pct.

(2,4 pct.)
Aret 1993 I ,0 pct.

(1,6 pct . )

Tallene i parenteserne angi-
ver temperaturkorrigerede
vrerdier.

Fjernvarmeforbrug
Januar kvartal 3,7 pct.
April kvartal
Juli kvartal

-6,3 pct.
26,8 pct.

Oktober kvartal 15,0 pct.
Aret 1993 18,1 pct.

Men ogsfl det norske vejr
kom til at spille en rolle for
driften af det jysk-fynske
energisystem. I flrets f6rste
del modtog ELSAM-omr6-
det store leverancer fra nor-
ske vandkraftvrrker, der
havde godt fyldte magasi-
ner. Men sommerregnen
svigtede i de norske fjelde,
sA i 6rets sidste tre mineder
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1993 startede
med vandover-

skud og endte med
tsrArsimport

importerede Norge t@rirs-
energi fra Danmark. I takt
med at Norge indgflr flere
fastkraft-aftaler med udlan-
det, vil det formentlig blive
stadig mere almindeligt, at
der bliver brug for import af
t@rflrs-energi.

Norsk elstruktur
hindrer udveksling
Udvekslingen med Norge
blev i pvrigt ogs6 maerkbart
preget af den strukturren-
dring, der er gennemfort i
norsk elforsyning. Statkraft
r6der s6ledes kun over Ska-
gerrakforbindelsen op til
den effekt, der er indeholdt i

aftalerne med ELSAM om
pumpekraft og fast kraft.
Den gvrige kapacitet pi for-
bindelsen r6der Statnett
over.
Eludvekslinger med udlan-
det ud over de fast kontra-
herede mengder skal altid
ske over Statnetts elbprs, og
der mi ikke srelges til
udlandet med >underskud<.
I praksis betyder det, at nor-
ske producenter ikke lenge-
re kan bruge samarbejdet
med udlandet til >markeds-
pleje<.
Da op til 20 procent af det
norske elforbrug drekkes via
bprsen, er det afggrende for

producenlernes @konomi. at
bgrsprisen bliver sA hBj, at
den ogs6 drekker faste
omkostninger. BBrsprisen
vil derfor normalt ligge over
ELSAM-omridets margi-
naludgift, hvorfor der ikke
er  grundlag for  udveksl ing
af overskudsenergi. For at
undg6 at trykke bBrsprisen
har norske producenter flere
gange valgt at lede vand
uden om kraftvarkernes tur-
biner, selvom der var ledig
overfpringsevne pi Skager-
rakforbindelsen. Og der er
eksempler p6, at ELSAM
har kunnet  afsat te energi  t i l
den norske bors pA lavlast-
tidspunkter.

Den kommercielle udvik-
ling i det norske og svenske
elsystem har gjort det umu-
ligt at optimere driften af
det skandinaviske elsystem,
energi- og miljpmressigt ved
flben udveksling af informa-
tioner.

De fleste norske producen-
ter betragter s6ledes maga-
sinindhold og forbrugsprog-
noser som konkurrencepara-
metre og dermed som for-
trolige, kommercielle data.

ELSAM har mulighed for at
udveksle ca. l0 TWh om
Aret med Norge og Sverige.
Det svarer til mere end
halvdelen af det samlede
jysk-fynske forbrug. Men
hemmelighedskrammeriet
om data, gur det meget van-
skeligt for ELSAM at dis-
ponere langsigtet. Det har
sflledes ikke vreret muligt at
skabe et seripst grundlag for
at foretage ekstra brrend-
selsindkpb til daekning af
den eleksport, der forment-
l ig vil vere grundlag for i
vinteren 199311994.
Udvekslingsbehovet kendes
nemlig kun for en uge ad
gangen, fordi ingen vil afgi-
ve en langtidsprognose,
endsige forpligte sig til at
udveksle bestemte meng-
der. Det skyldes, at ingen

Elstatistik

Kulfyringsgrad 7o
Totalvirkningsgrad Vo
Elsalg til eget omride eksl. forlodstab! TWh
- stigning 7o
- temp. korr. stigning 9a
FJV - fjemvarmelevering TJ
- stigning Vo
- akv. elproduktion TWh
Nettoimpon fra Norge GWh
Nettoimport fra Sverige GWh
Nettoimport fra Tyskland (ekskl. EV3) cWh
Nettoimport GWh
Nettoimport/omrldets forbrug 7o
Transit fra EV3 til Tyskland GWh
Modtaget fra Randers Kraftvarmeverk GWh
SH modtaget fra Stadtwerke Flensburg GWh
Forbrug pl milj6anlag cWh
Gasforbrug Mio. m3
Olieforbrug 103 ton
Kulforbrug 103 ton
Decentral produktion GWh
Vindmglleproduktion, i alt cWh
- heraf: elverksejede GWh
- protot]?em6ller (elverksejede) GWh
- private GWh
Idriftsatte vindm6ller ultimo frret, I alt MW
- herafelverksejede MW
- heraf private MW

ELSAM
t992 1993
96 97
59 6 l
17,6 17,8
1 ,9  1 ,0
1,4 1,6

33.r40 35.817
-3,6.. 8,1

1.433 1.582
3.102 1.955
2.158 1.682
-1.124 -1.180
4.136 2.457

23,5 13,8
1.970 2.158

25,7 37,7
-1M,2 -137,l
100,3 115,4

0 0
137 r08

5.132 5.680
732 1.077
692 767
86,6 9'l

5  5  4 1

600 665
346,8 367,4
5'.7,2 57,4

289,6 310,0
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enkelt producent er ansvar-
li g for leveringssikkerhed,
og at al disponering skal
foregi over b6rsen.

Kraftig vekst i lokal
elproduktion
Fjernvarmeleverancen fra
de primrere verker var otte
procent hBjere end hretf@r.
Set over de sidste seks Ar er
forbruget dog kun @get med
ca. l0 procent.
Til gengreld har der varet
en kraftig vaekst i el- og
varmeproduktionen pfl
decentrale anlreg.
I 1993 aftog primaerverker-
ne siledes 1.077 GWh elek-
tricitet fra decentrale kraft-
varmevrerker. Det var 4J
procent mere end kretftr -

og2l5 procent mere end i
1991.

I 1993 steg primarvarker-
nes salg til eget omr6de med
6n procent (klimakorrigeret
1,6 procent). I dette tal er
ikke medregnet den for-
brugsvekst, som modsvares
af  net tot i lgangen af  nye pr i -
vatejede vindm@ller og smi
decentrale kraftvarmeanleg,
idet  d isse anlaegs produkt ion
milingsmressigt virker som
negativ belastning.
Siden 1992 er der kvartals-
vis indsamlet oplysninger
om produktionen lra pri-
vatejede vindmgller og
decentra le anleg.  Del  er
sket med henblik pi at ska-
be det  bedst  mul ige stat is l i -
ske grundlag for t i lrette-
lreggelse af den daglige drift
og udbygning af systemet.
For at sikre en ensartet for-
deling af de @konomiske
byrder ved vindkraft og
decentrale kraftvarmever-
ker pfl alle jysk-fynske for-
brugere, er der nu lagt op
til, at al decentral produkti-
on fra den l. juli 1994 skal
puljes og dermed afregnes
ens.

Vindmoller kraver
rullende reserve
For at skabe en repraesenta-

tiv model for den samlede
vindmBlleproduktion ind-
samles der  kont inuer l ig t
mfllinger fra et mindre antal
m6lleparker fordelt over
Jylland-Fyn. Der var ved
flrets udgang en samlet
vindmpllekapacitet pfl ca.
367 MW - heraf 57,4 MW
elvrerksejet.
Vindmpllerne betyder, at
omridets kraftveerksbasere-
de belastning over f6 timer
kan variere med op til 350-
400 MW. Det svarer til
effekten af en stor kraft-
verksblok, som i praksis mfl
holdes i rullende reserve for
at  kunne tage over .  hv is  v in-
den svigter.

Stor  produkt ion f ra v ind-
m6ller og decentrale kraft-
varmevrerker kombineret
med teknisk minimum
(lavest mulige produktion)
pA anlreg i rullende reserve,
kan pA lavlasttidspunkter
skabe el-overlob, hvis de
primare kraftvarmevarker
samtidig skal klare et stort
fjernvarmebehov. For at
athjrelpe en del af dette pro-
blem, er det hensigten at
installere varmeakkumula-
torer pi de to nye kraft-
verksblokke i Aalborg og
Fredericia. Ved at traekke pi
akkumulatorerne vil det
nemlig blive muligt at redu-
cere produktionen pi de sto-
re enheder og alligevel klare
fjernvarmeforsyningen.

Al afregning mellem
ELSAM og kraftvarkerne
samt mellem kraftvrerkerne
og distributionsselskaberne
er siden den 1. januar 1993
sket  pf l  basis  af  et  3- t ids-
system fordelt pA spidslast,
hOjlast og lavlast.

Enstedvarket EV3
PreussenElektra udnyttede
ogs6 i 1993 sin del af
Enstedvrerkets blok 3 (654
MW) som grundlastenhed.
EV3 opnflede derfor en
benyttelsestid pA 6.600
timer dvs. +10 procent i for-

hold ti l  1992. PreussenElek-
tra aftog 2.158 GWh (+9,6
procent). PreussenElektra
vil i 1994 udnytte EV3 i
samme omfang.

Udlands-
forbindelser
ELSAMs nettoudveksling
med udlandet blev i 1993
2.451 GWh. Det svarer til
13,8 procent af omridets
forbrug. Udvekslingen med
udlandet resulterede i et
mindre kulforbrug pi 0,8
millioner ton og nierforbrug
af 30.000 ton olie.

Fejl og arbejder
pA nettet
Synkronkompensaloren i
Kr is l iansand er  ef ter  havar i
i 1991 fortsat i perioder ude
af drift. Det har ogsi i 1993
betydet en del begrcnsnin-
ger pi Skagerrakforbindel-
sen.

I forbindelse med etablerin-
gen af pol 3 var pol 1 og 2 i
per ioder  ude af  dr i f t .  Lang-
ste periode var den 8. marts
ti l  den 1. april 1993, mens

linierne blev ombygget i
bide Danmark og Norge.

Pol 3 gik i pr6vedrift den 3.
august 1993 * og i kommer-
ciel drift den 23. november
1993 .

Konti-Skan 1 sokablet blev
udsat for en mindre olie-
lakage i  december 1992.
Fejlen blev rettet ved at
udskifte et stykke kabel.
Forbindelsen var atter klar
den22. februar 1993.

I perioden den 20. novem-
ber ti l  den 12. december
1993 v ar Konti-Skan-for-
bindelsens overf6ringsevne
reduceret med ca. 135 MW
pi grund af fejl pi den ene
str@mrettertransformer i
Vester Hassing.

Den23. november 1993
opstod et st@rre antal fejl pi
150 og 400 kV-nettet pi
Fyn hovedsagelig som f6lge
af piskninger.

Den 2. december 1993 var
der piskninger pi 150 kV-

Emissioner fra danske kraftverker
(Ekskl. PEs andel af EV3)

Svovldioxid
(i 1000 tons)

Korrigeret for
ud landshande l

1992
Faktisk udsendt

1gg2
147,9

t3o,t 
1993 

1993

't01 104

Kvalstofoxid
(i 1 000 tons)

Korrigeret for
ud landshande l

Faktisk udsendt
1992 lqq?'1993

1992
Ja.o  on

Bl ,8  
86

Milj@mressigt betpd det en
milj@aflastning pA:

6.500 ton svovldioxid
5.700 ton kvzelstofoxid
1,9 mio. ton kuldioxid.

Ca. 1.900 MW af ELSAM-omrAdets kraftverksblokke er
forsynet med afsvovlingsanlag.
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l inien Adalen-Aalborg @st.
Netfejlen fik bAde Nord-
krafts blok I og Vendsyssel-
verkets blok 2 til at falde
ud. Forsyningen af Vend-
syssel var derefter alene
afhangig af 400 kV-linien
NEFO-Tjele, som rapporte-
res at have sfr store pisknin-
ger, at den burde vere kob-
let ud.

Fejlstatistik
I 1993 var der 24 fejl ph
220 og 400 kV-nettet mod
nul i 1992.

De fleste fejl opstod pi lor-
bindelsen Kass@-Audorf 2.
Det viste sig at skyldes en
radarreflektor, der kunne
blase op i lederne. De fleste
andre fejl opstod pi grund
af piskninger. I 150 kV-
systemet var  der  55 l in ie-
fejl. StBrsteparten opstod i
forbindelse med piskninger.

Fejlhyppigheden pi 150 kV-
nettet var 2,0 f ejUFr pr. 100
km. I perioden 1984-1993
har den gennemsni t l ige le j l -
hyppighed vreret l,J .

Afbrydelsesstatistik
Afbrydelse pi hojspand-
ingssystemet med virkning
for forbrugerne opgivet i
ikke-leverede MWh og i
promille af det samlede
salg.
Sidste sPjle angiver, hvor
meget afbrydelsen tidsmaes-
sigt svarer til i forhold til
ELSAMs maksimale belast-
ning:

A. MWh
1993 12
1992 n4
1991 r28
1990 149
1989 1  13

0/00 Min.
0,004 r
0,006 2
0,007 2
0,009 3
0,007 2

Til systemfejl, dvs. fejl pi
produktionsanleg og 150
kV-nettet, mi henf@res 17
MWh - resten skyldes fejl
pfl 60 kV-nettet.

Effekten
Den samlede installerede
effekt pfl primrerverkeme
var ved irets udgang 4.581
MW plus 47 MW i n@dstart-
anlreg.
Den installerede efTekt sup-
pleres med 440 MW fasr
kraftaftale med Statkraft. En
pumpekraftaft ale ph 27 0
MW - ogsi med Statkraft
samt en pumpekraftaftale pA
300 MW med Vattenf'all.

De to pumpekraftaftaler er
baseret pA, at den modtagne
energi normalt skal tilbage-
leveres om natten.

Eleffekten begraenses med
mellem 90 og 370 MW, nir
grundlast-enheder skal leve-
re fjernvarme.

Effekten pA produktionsan-
laggene er beregnet ved
oliefyring. Ved kulfyring re-
duceres enhedernes effekt
med l-2 procentpoints.

Afgang
Den 31 . marts 1993 udgik
Arhusverkets turbine 9 (70
MW), Nordkrafts turbine 5
(41 MW) og turbine 6 (69
MW) ti lsammen 180 MW af
systemet.

Tilgang
o Vestkrafts nye blok 3 har

efter ny afprpvning fflet
opskrevet sin nettomaksi-
maleffekt med l0 MW til
412 MW (hvoraf over-
belastningsevnen udg@r
29 MW).

o Haderslev Kraftvarme-
verk 4, 1 MW

o MAbjergvrcrket, Holstebro
26,2MW

lkke-elverksejede
14 nye ikke-elvterksejede
kraf tvarmevarker  b lev i
1993 ti lsluttet elsystemet:

o Dalum
Papirfabrik 9,7 MW

o Ringe Kraft-
varmevark 2,7 MW

o Bjerringbro 9,2 MW

o Sindal kraft-
varmevark 5,8 MW

o Hjallerup 5,8 MW
o Bindslev 2,1 MW
o Oster VrA 2,8 MW
o Tirs 4,5 MW
o Kemira 1,

Fredericia 5,0 MW
o Hedensted 4,2MW
o Brande 4,7 MW
o Kolding 6,3 MW
r Nr. Nissum 2,1 MW
o Aulum 4,7 MW

Vindkraft
Forsinket sagsbehandling
og problemer med at finde
egnede pladser satte vind-
kraftbyggeriet i st6 i 1993.
Det lykkedes kun at rejse et
enkelt anlag pi 200 kW.
Herefter r6der de jysk-fyn-
ske kraftvrerker over m@lle-
parker pi t i lsammen 57,1
MW.

Fynsvarket 2,6 MW
Midtkraft 4,9 MW
NEFO 4,2MW
Nordkraft 18,9 MW
Skrerbrekverket 3,2 MW
SBnderjyllands-
HPjspandingsv. 4,8 MW
Vestkraft 18,5 MW

Primarverkernes
installerede effekt
Fynsvarket 907 MW
Midtkraft 1244 MW
NEFO 438 MW
Nordkraft 269 MW
Skaerbakverket 369 MW
SBnderjyllands-.,
HBjsprendingsv. 471 MW
Vestkraft 883 MW

Hertil kommer tre n@d-
startanlreg pfl tilsammen
41MW.

Decentral kraftvarme
Ved Arets udgang var 47
decentrale kraftv armevaer-
ker med en samlet effekt pfl
297 ,1 MW i drif i. 16 af dem
(140,3 MW) var ejet af
elvrerkerne.

Verkernes egen pro-
duktion

1992 1993
Er GWh GWh
Fynsvrerket 2.940 3.081
Midtkraft 2.956 3.452
NEFO 1.484 1.505
Nordkraft 1.215 1.225
Skierbek-
varket  1.434 1.437
S0nderjyl-
lands Hpjsp. 1.424 2.022
Vestkraft 2.480 2.984

1992 1993
Varme TJ TJ
Fynsverket 10.343 10.995
Midtkrafi 8.919 9.636
NEFO 3r2 341
Nordkraft 3.639 3.138
Skierbek-
verket 2.322 2.839
Spnderjyl-
lands Hpjsp. 994 1.080
Vestkraft 6.552 1.182

Verkernes salg til
eget omrAde

1992 1993
Et GWh GWh
Fynsverket 2520 2.558
Midtkraft 3.825 3.866
NEFO 1.387 1.312
Nordkraft 1.548 1.574
Skrrbaek-
vierket 3.057 3.124
SOnderjyl-
lands H6jsp.  I  .91 I  1 .954
Vestkraft 3.387 3.359



De sidste fire 6r er kulpriserne blevet
stadig lavere. I 1993 faldt den gennem-
snitlige pris med 15 procent i forhold
til flret f@r. Det til trods for, at kursen
pA US-dollars, som brandsel normalt
handles i, viste stigende tendens.
Prisfaldet skyldtes en kombination af
faldende efterspprgsel og ekstra udbud
fra nye leverandprer samt det forhold,
at flere lande, deriblandt Danmark,
ophprte med at boykotte Sydafrika, der
er en af verdens stOrste kuleksport@rer.

Markedet var srrligt svagt i eftersom-
meren. Pi det europteiske marked skete
der drastiske fald i eftersporgslen i
Frankrig, Italien og England.
ELSAMs kulforbrug steg til 5,7 mio.
ton (+ l0 procent). Det skyldtes lavere
elimport fra Norge.

Sydafrika atter storst
Sydafrika har ved hjalp af en srerdeles
aggressiv prispolitik generobrel pladsen
som ELSAMs st0rste leverand@r.
Colombia er ogsA en vigtig leverandBr,
men af faldende betydning. USAs eks-
port til ELSAM er n&sten oph@rt under
de nuvarende markedsforhold.
Polens kulindustri er efter en omstruk-
turering blevet samlet i syv regionale
mineselskaber. Selskaberne har opniet
en friere status, men eksportaktiviteter
er  fastholdt  i  de l  nu delv is t  pr ivat isere-
de Weglokoks. Konstruktionen har
gjort Polen konkurrencedygtig. Ret sto-
re leverancer til ELSAM er sket plan-
mressigt med ELSAMs egne pramme.
Rusland var en betydende, men ustabil
leverandor | 1993. Uventet forhpjelse

Kultilforsler i 1993

ELSAM

BRtr .NDSEL

Kulprisen
faldt for fier-
de Ar i trak

af jernbaneraterne lammede leverancer-
ne i sommermAnederne.

Travlt Ar til sos
ELSAMs kulskibe og pramsystem hav-
de et travlt ir. ELSAM overtog selv
den operationelle drift af skubbe-/slae-
beb6dene JOULIUS og CALORIUS.I
den forbindelse blev de to bides besret-
ninger ansat direkte hos ELSAM.
Prammene 16 i perioder i fast rutefart
mellem Polen og kraftvarkerne. Desu-
den var de chartret ud til anden kulsejl-
ads pA Osters@en.
ELSAM JYLLAND og ELSAM FYN
gennemfprte tilsammen 15 rejser til
Sydafrika, Colombia og USA.

Bi l l ig  o l ie  -  dyr  halm
Oliepriserne var ved flrets udgang de
laveste siden 1986. Situationen blev
udnyttet til opkOb, og en del af elpro-
duktionen blev flyttet fra kul til mindre
milj Obel astende oliefyring.
Der var mere dramatik omkring kOb af
halm til fyringsforspg. Trods stort be-
svaer lykkedes det ikke engang at skaffe
halvdelen af de 36.000 ton halm, der
skulle bruges pi Vestkraft. Specielt
kvagavlerne har  s iden kr i l isere l .  a l
ELSAMs halmopkBb pressede prisni-
veauet i vejret. Der er nu nedsat en
arbejdsgruppe med reprasentanter for
Iandbruget, elvaerkerne og de offentlige
myndigheder for at fi kortlagt det
fremtidiee halmoverskud.

Restprodukter

Stadig f lere fyldopgaver
Flyveaske bruges i stadig stigende grad
som fyld. I 1993 blev der sat ny rekord
med 280.000 ton. Afsretningen var for-
delt pA 45 meget forskellige projekter
lige fra opbygning af motorvejsdrem-
ninger t i l  funder ing af  bygninger.
Andre afsetningsomrider udviklede sig

dog knapt sfl godt. I alt lykkedes det at
genanvende ca. 80 procent af de
706.000 ton aske og 86.000 ton slagge,
som i alt blev produceret pi de jysk-
fynske kraftverker.

Fyldopgaver 280.000 ton (+47.000 t)
Beton 95.000 ton (-20.000 t)
Cement 160.000 ton (+22.000 t)
Asfalt 40.000 ton (+10.000 t)

Den tidligere store eksport af flyveaske
til Norge er blevet noget reduceret. Til
Nordtyskland er den nasten g6et i st6.

TASP pA dyrkede marker
Det t$ffe svovlholdige restprodukt
TASP fra afsvovlingsanlreggene pi
Studstrupvrerket og Fynsvarket mi nu
anvendes som svovltilskud pfl dyrkede
marker. Forel6big geelder tilladelsen
dog kun i Arhus og Fyns amter. Det
t6me TASP-pulver blandes og spredes
sammen med gylle.

Den f remt id ige brug a[ 'b iomasse i
kraftverker vil skabe nye restproduk-
ter, som si vidt muligt skal genanven-
des. I fprste omgang vil det blive
unders@gt, om rene bioasker kan bruges
som g@dning i en sammenblanding med
det svovlholdige TASP og det kvrl-
stofholdige gylle.
I kraftvarksanlag, der skal anvende en
blanding af kul og biomasse, vil der
opstA et nyt askeprodukt, der ikke har
samme egenskaber som kulflyveaske.
Det er derfor n@dvendigt at finde frem
til nye anvendelsesomrider for disse
restprodukter.

Det kommende afsvovlingsanlreg pi
Enstedvarkets blok 3 bliver gipsprodu-
cerende som pi Vestkrafts nyeste blok.
Fra ultimo 1996 vil Enstedvarket frem-
stille ca. 85.000 ton gips/flr, mens pro-
duktionen pfl Vestkraft er ca. 40.000
ton. Der er indg6et langtidsaftale med
Danogips A/S om at anvende den sam-
lede mengde fra de to anlag til pro-
duktion af gipsplader.



Det energi- og milj6politiske krav om
20 procent COt-reduktion inden flr
2005 er grundlaget for ELSAMs plan-
lregning. I dette arbejde er biomasse
kommet i fokus. Hovedsynspunktet er,
at hvis CO2-neutrale brendsler kan ind-
passes i store mengder sammen med
fossile brandsler, vil det vare muligt at
fastholde det fleksible, robuste og fler-
strengede braendselskoncept, som har
kendetegnet ELSAM de sidste 15-20 hr.
Sivel anlregs- som driftsteknisk er
anvendelse af store mrengder biomasse
ukendt land. Derfor er ELSAMs forsk-
nings- og udviklingsarbejde i vid
udstrekning blevet rettet ind mod bio-
masseomridet. Det er npdvendigt hur-
tigt at indsamle relevant viden om
hindtering, lagring, forbranding, rest-
produkter osv., for at de n@dvendige
langsigtede beslutninger kan trreffes.
Hvis det hele lykkes, er det forelBbige
mil at klare I 5-20 procent af elproduk-
tionen med biomasse. Resten.af brand-
selsbehovet vil derefter kunne dekkes
inden for COr-reduktionsrammerne
med lige store mrengder kul og natur-
gas.

Et omfattende skifte til biobrrendsler
vil svare til omstilling af 500-600 MW
produktionskapacitet. Der findes ikke i
dag tilgrengelig kommerciel teknologi i
denne st@rrelsesorden. Det er derfor en
forudsatning, at relevante teknologier
snarest bliver produktmodnet.

1. trin: Tilsatsfyring
Det politiske juni-forlig om, at kraft-
varkerne gradvis @ger brugen af bio-
massen ti l  1,2 mio. ton halm og 0,2
mio. ton trreflis i ir 2000 er en v&sent-
lig del af grunden til, at ELSAM satser
pfl at anvende halm og flis som tilsats-
brrendsel i eksisterende kulfyrede ked-
ler. Og i blanding med kul brrender de
ellers vanskelige biobrandsler nogen-
lunde stabilt.

Tilsatsfyring med halm/tre stiller krav
om etablering af hindterings- og lager-
faciliteter. Hertil kommer problemer
med det klor, der er bundet isrer til hal-
mens overflade. Det har vist sig, at dets
aggressivitet over for kedelr@rene stiger
kraftigt med damptemperaturen.
Restprodukterne kan ogs6 give proble-
mer. Aske fra blandet afbrrending af kul
og biomasse kan ikke umiddelbart bru-
ges pA omr6der, hvor kulflyveaske er
anvendelis alene.

ELSAM

TEMA

Mel: Bio-
masse skal
dekke en

fierdedel af
elbehovet

Der er sat udviklingsarbejde i gang for
at finde anvendelse for blandings-
asken. Hvis det ikke lykkes, bliver der
brug for flere askedeponier, og det vil
vrere n@dvendigt at 6ge udvindingen af
rflstoffer til de opgaver, der isrer klares
med flyveaske.

Bio-aktiviteter i 1993
ELSAM vedtog i efteriret 1992 en bio-
masse-handlingsplan.
De f@rste dele af den blev gennemf6rt i
fjor.
En 125 MW-kraftvarmeblok pi Vest-
kraft, Esbjerg, blev ombygget med hen-
blik pn at gennemf@re en lang rrekke
fyringsfors@g med kul og halm. Det
drejer sig bl.a. om at finde den @vre
grense for, hvor store mrengder halm,
der kan bruges sammen med kul. Desu-
den underspges teringer pA kedelr@re-
ne, tekniske forhold omkring indfyring
af halmen og endelig vurderes mulighe-
deme for at genanvende flyveasken.

Fors@gsarbejdet var ved 6rsskiftet en
del forsinket, fordi det kun er lykkedes
at skaffe halvdelen af den nodvendige
mrengde halm.

I foriret 1993 blev der brendt 10.000
ton halm blandet med kul i et ristefyret
anlreg pi Arhusvrerket. Forsoget blev
gennemfprt for at skaffe mere viden om
korrosion og roggas-em issioner.

PA basis af fors/gene udfores der teore-
tiske studier og udregninger. Der sup-
pleres desuden med laboratoriefors@g
med det formil at vurdere muligheder-
ne for/konsekvenserne af at anvende
biomasse i stor skala pi kraftverkerne.

Arbejdet gir ogsi ud pi at beskrive,
hvordan de store mengder biomasse vil
kunne fremskaffes. De 1,2 mio. ton
halm og 0,2 mio. ton traflis, der blev
nrevnt i det politiske halmforlig i juni
1993 vil nemlig kun kunne dakke ca.
en fjerdedel afbehovet, sifremt 20 pro-
cent af elproduktionen skal klares med
biomasse.

Fire teknologier
Der arbejdes med fire forskellige tek-
nologier for at anvende biomasse i cen-
trale kraftvrerksanlag:
o Tilsatsfyring
r Separat halmfyring
r CFB-anleg (Cirkulerende Fluid Bed)
o Forgasning

Tilsatsfyring
ELSAMs udviklingsarbejde har isaer
koncentreret sig om at brende biomas-
se os kul  i  samme kedel .

Halmens store indhold afklor, kalium og natrium trcrer voldsomt pd de varmeste
dele i kedlen pd Grenaa Kraftvarmevrcrk.



ELSAM
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Studstrupvarkets 1 50 MW-blok ventes
ombygget til tilsatsfyring. Det er pla-
nen, at blokken fra fyringssresonen
1995196 skal bruge ca. 50.000 ton
halm/ir.

Separat halmfyring
Halmen brrendes i en saerlig kedel, der
er koblet til en kulst@vfyret kedel i
vand-/dampkredsen. Fordele: Der op-
stAr ikke utilsigtede teringer i den kul-
fyrede kedel, og restprodukterne blan-
des ikke. Problem: LBsningen er dyr,
og risikoen for fejlinvestering ret stor.

Cirkulerende Fluid Bed
ELSAM har i flere Ar deltaget aktivt i
udviklingen af den milj@venlige CFB-
teknologi. Det hidtil st@rste kommerci-
elle anlrg er Grenaa Kraftvarmevark
(20 MW"l), som anvender lige store
mrngder biomasse og kul. Neste gene-
ration forventes at blive et ca. 90 MW.1
demonstrations- og fors@gsanlreg pi
Arhusvaerket. MAlet med udviklingsar-
bejdet er at kunne tage et 250 MW
CFB-anlreg med hOj biomasseandel og
lav miljgbelastning i brug i Ar 2005.

Forgasning
ELSAM har sammen med ELKRAFT.
Land- og Skovbruget samt udenlandske
samarbejdspartnere udarbejdet et pro-
jekt vedr6rende forgasning af biomas-
se. Projektet, som ogsA omfatter udvik-
ling og afpr@vning af energiafgrpder og
skovflis, planlegges gennemfPrt i
Assens. Ud over forgasseren kommer
det til at dreje sig om et kraftvarme-
vrerk pA 7,8 MW el og 8,2 MJ/s varme.
Det er en forudsatning for gennem-
fprelse af projektet, at der opnes st@tte
fra EUs THERMIE-program.

ELSAM bruger O,5 arelkwh ti l
forskning og udvikling
ELSAM har siden 1987 gennemfgrt et
organiseret og mAlrettet forsknings- og
udviklingsarbejde. I 1993 blev der
anvendt ca. 80 mio. kr. pA aktiviteterne.
Det svarer til ca. en halv gre pr. kWh
eller stort set det samme som storre
udenlandske elselskaber anvender til
samme formil.
F&U-arbejdet er delt op pA fem ind-
satsomrider:

r Besparelser og rationel brug af el.
r Ny elteknik: Brrendselsceller, solcel-

1er, vindkraft.
o Biobrandsler.

o Kraftvrerksteknik: KAD-kedler og
biomassefyrede anlreg.

o Rpggasrensning og restprodukter.

F&U-arbejdet foregflr ud fra overordne-
de strategier suppleret med handlings-
planer. Der er forel@big lavet strategier
for kul- og forbrendingsforskning, for
vindomrAdet, og der er 6n pA vej for
milj@omrAdet.
F&U-arbejdet foregflr decentralt. Der
findes ikke en decideret udviklingsaf-
deling. Arbejdet udfores af medarbej-
dere fra ELSAM-systemet. Opgaver,
der krever avancerede laboratoriefaci-
liteter, uddelegeres til universiteter, tek-
niske institutter og RisB. Der er ca. 120
projekter under udforelse. Den decen-
trale arbejdsform sikrer relevante F&U-
aktiviteter og hurtig udnyttelse af de
opnAede resultater.

Skagerrakforbindelsen pol 3
Den nye pol 3 pA Skagerrakforbindel-
sen mellem Danmark og Norge blev
bygget ph 22 mhneder fra kontrakt til
kommerciel drift.
Forbindelsen best6r af 113 km luftled-
ning og 128 km kabel, der strrekker sig
mellem omformerstationerne i Tjele og
Kristiansand.
Forbindelsen drives ved en sprending
pA 350 kV og kan overfore op til 500
MW. Ved projektering og bygning af
transformere og str@mretteranlreg i Tje-
le blev der lagt sarlig vregt p6 stBjpro-
b lemer.  Mi l jomf l l inger  har  v is t .  a t
anlegget kan klare de specifikke krav
til st@jniveau.

De tre poler er blevet udstyret med et
aktivt filter, som fjerner telefonforstyr-
rende harmoniske str@mme pi jrevn-
strOmssiden.

EDOS - ELSAMs nye fiernkon-
trolsystem
Efter flere 6rs udviklingsarbejde kunne
ELSAM i 1993 tage sit nye fjernkon-
trolsystem i brug. EDOS hedder det. En
forkortelse for ELSAMs Drifts-. Over-
vAgnings- og Styringssystem.

Systemet indsamler data, si det kan
give et pjebliksbillede af det jysk-fyn-
ske elsystems tilstand. Vagthavende har
mulighed for at overvAge samarbejds-
nettet og kraftverkernes produktion
samt styre 400 og 220 kV-nettet og
udlandsfbrbindelserne. Anlegget
afl@ste et 11 6r gammelt fjernkontrol-
system.
Alle understationer i systemet er ind-
lagt i kommunikationsringe, sA de kan
nfls fra to sider ad to uafhrengige trans-
missionsveje.

Hovedstationen best6r af:
o Tre hovedcomputere.
o To enheder, som kommunikerer med

unders la l  ioner  og styrer  overs igts lav-
ler.

o To enheder, som udveksler data med
kraftvrerkerne.

o 1 3 fuldgrafiske farvearbejdsstationer
I  i  I  operatorkommunikat  ion.

Al le  enhederne arbejder  sammen v ia et
dubleret data-kommunikationsnet.
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Den 1. marts:
Distributionsselskabernes og ELSAMs sparekampagne
>Sammen vender vi str@mmen< starter med et rullende
pressem/de i et IC3-tog fra Odense over Esbjerg, Holste-
bro og Arhus sluttende i HjOrring.

Den 25. marts:
Bestyrelsen beslutter at stille arbejdet med at andre
ELSAMs vedtegter i bero.

Den 21. april:
Vestkrafts blok 3 med opsigtsvekkende hOj energieffekti-
vitet indvies.

Den 26. april:
Energiminister Jann Sjursen Abner ELSAMs energidag pi
Hannover Messen - verdens stdrste industrimesse.

Den 27. maj:
Birthe Philip, formand for Sjallandske Kraftvarker, taler
pA ELSAMs orienteringsmode i Arhus.

Den 14. juni:
Alle Folketingets partier (minus Fremskridtspartiet) indgflr >Af-
tale om gget anvendelse af biomasse i energiforsyningen og til
industrielle formil<. (Halm- og flisaftalen).

Den 16.  jun i :
Flere end 300 teknikere fra20lande deltager i den tyske kraft-
vrerksorganisation VGBs konference i Kolding om hgjeffektive
kraftvrerksanlreg.
Konferencens deltagere blev modtaget pi Koldinghus.

Den 8.  ju l i :
ELSAMs nye Drifts-, Overv6gnings-, og Styringssystem EDOS
tages i brug.

Den 15. september:
Npturklagenevnet pilregger Nordjyllands Amt
at udarbejde nyt og mere omfattende region-
plantilleg vedr@rende det kommende Nordjyl-
Iandsvark.

Den 23. november:
Den nye pol 3 pi Skagerrakforbindelsen mel-
lem Nordjylland og Sydnorge tages i kommer-
ciel drift. Forbindelsens overfpringsevne Oges
dermed til over 1.000 MW.

Den 23. november:
ELSAMs orienteringsmpde i Arhus forsinkes
en time pA grund af voldsomt snevejr.

Den 3. december:
Planer om bygning af et biomasseforgasnings-
anlreg i Assens offentliggores.
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Nettoresultatet for dejysk-fynske kraftvaerker i 1993 blev et
underskud ph 345 mio. kr. Underskuddet bevirker, at der med
udgangen af 1993 er et akkumuleret overskud p6 468 mio.
kr., som udbetales til forbrugerne via lavere priser i inde-
verende ir.

I forhold til det budget, der 16 til grund for prissetningen for
1993, er resultatet forbedret med 242 mio. kr. De to ve sent-
ligste Arsager til det forbedrede resultat er lavere udgifter til
drift, vedligeholdelse og administration samt lavere finansie-
ringsudgifter.

Prisfastsettelse
I henhold til kalkulationsregleme for elforsyningen, skal pris-
fastsattelsen ske siledes, at det akkumulerede resultat kom-
mer til at ligge omkring nul.

For at fA udbetalt den akkumrilerede overdakning til forbru-
gerne nedsattes kraftvaerkspriserne pr. l. januar 1993 med 4,3
orelkWh. Ved lrsskiftet 1993-1994 skete der derefter en
beskeden forh6jelse af priseme med 0,3 grelkWh.

Efter fardiggorelse af irsregnskaberne for 1993 har det imid-
lertid vist sig, at resultatet for 1993 blev bedre end forudset.

Uden prisendringer vil man derfor kunne forudse, at kraft-
verkerne, i lighed med de foregiende flr, vil komme ud af
1994 med en akkumuleret overdekning. Da der legges vregt
pA at undgi dette, nedsettes priserne i l6bet afforiret med i
gennemsnit ca. I qrelkWh.
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Omkostninger og pris
(faste 94-priser)

Afregningspriser
Ved begyndelsen af 1993 indfgrte de seks jyske kraftvarker
3-tidstariffen ov0i for distributionsselskaberne, hvorefter alle
kraftvaerker i ELSAM-omrSdet benytter denne tarif som
afregningsform.

3-tidstariffen er viderefort af de fleste af distributionsselska-
berne over for de st@rste elforbrugere.

Principperne bag 3-tidstariffens udformning benyttes ikke
alene ved fastsettelse af salgspriserne, men de samme prin-
cipper anvendes ved fastsettelse af kpbsprisen for elektricitet
fra decentrale anlreg.
Kpbsprisen fra de decentrale anlreg var i 1993 hgjere end
salgspriserne. Dette skyldes, at salgspriserne, som fglge af
tidligere 6rs overskud, var mindre end omkostningerne.
K6bet fra decentrale anlag udgpr en stadig stigende andel af
den samlede energiproduktion.

949392919089888786858483828 l8079

orelkWh

re Sdgspris I Ksbspris, dec. anleg



Regnskabspraksis Resultatopgorelse

ELSAM

Ft r .LLESREGNSKAB

(ikke revideret)

Hovedprincipper
Det falles regnskab er et sammen-
drag af ELSAMs og de syv jysk-
fynske kraftvrerkers regnskaber.

Regnskabet er et samlet regnskab
for el- og varmeproduktion, idet
varmens indtrgter og omkoslnin-
ger  dog v ises se rsk i l l .

Arsregnskaberne afl egges efter
>>Lov om elforsyning< nr.54 af
25. februar 1916 samt efter Han-
delsministeriets bekendtgorelse nr.
625 af 15. december 1977 om
>Regnskabsf@ring og budgettering
for elforsyningsvirksomheder<<.

Indtregter og udgifter er periodise-
rede, sA de fglger regnskabsiret.

Brandsel og udveksling
Arets forbrug afbrendsel indreg-
nes til gennemsnitsprisen for det
brandsel, der er tilf@rt i regnskabs-
6ret. Hvis tilf@rslerne af brandsel
er mindre end 6rets brandselsfor-
brug, indregnes forskellen til lage-
rets gennemsnitsvrerdi.

I brrendselsomkostningerne indgir
omkostninger ved drift af ELSAMs
kulskibe. Svind i brrendselslagre
indregnes i forbruget, nir det kon-
stateres ved en lageropg@relse.

Afskrivninger og hen-
laggelser
Afskrivninger og henlreggelser ind-
regnes i henhold til Handelsmini-
steriets bekendtgorelse nr. 108 af
23. marts 1971 .

Henlreggelser pfr nyanlag kan
p6begyndes 5 hr tgr idriftsattelse
med indtil 20 procent af den bud-
getlerede anlaegssum. Henlaeggelser
kan i alt maks. udgore 75 procent
af anlregssummen. Forskellen mel-
lem anlegssum og foretagne hen-
laggelser afskrives l inerert over
15 6r.

i mio. kr. for 1993

Indtagter
E l s a l g  . . . . . . . . . .
sa lg  t i l  t je rnvarme. . . . . . . . : . . : . . : . : . . : . . . : : . . . . : . : . . : . : : : : . : : . : . . . . . . . .

Udgifter
Brandsel og kob af energi
Drift, vedligeholdelse og administration ...................
Afskrivninger og henleggelser ............
Finansier ingsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernvarmeudgifter ............
Ekstraordinaere poster

Nettoresultal
+ Debitorfald overf@rt fra egenkapital
+ Overf@rt fra akkumuleret overdakning ..................
Resultat

Nogle hovedtal
Elsalg i GWh
Fjernvarmesalg i TJ
Nettoimport i GWh

r993
4.562

571
5 . 1 3 3

t.522
1.446
r.841

1 1 6
5 8 1
-34

5.418

-345
LJ

-'\zL

r992
5.255

575

r7.619
3s.999
2.457

5.830

1 . 6 5 1
1.508
1.698

111
513
35

5.636

194
J I

a,)  <

17.468
33.396
4.136

Regnskaberne omfatter udelukkende >kraftvaerksprisen<<, for at fi den elpris forbru-
gerne skal betale, mi der hertil hgges distributionsomkostninger, elafgift og moms.

Sammensetning af elpris for husholdningsforbruger
(budgetteret for 1994)

Total: 106 orelkWh



i  mio. kr.  pr.  31. december 1993

Anlregsverdi t i l  kostpris
Akkumulerede afskr ivn inger  . . . . . . . . . . . . . . . .
Mater ie l le  anlagsakt iver  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brrendselsbeholdning
Avrige omsretningsaktiver ..........
AKTIVER I  ALT . . . . . . . . . .

Egenkapital
Henlreggelser ti l  kommende anleg ..........
Ikke real iseret  kursgevinst  . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . .
Akkumuleret overdrekning
Ekstern gaeld . . . . . . . . . . . .
PASSIVER I  ALT . . . . . . . . . .

FELLESREGNSKAB

Balance

ELSAM

26.118
20.967
5.211
r.167
3.35r

r0.329

1.645
3.377

151
468

4.682
t0.329

Ultimo
r992

25.285
19.994
5.291
1 . 9 1 1
2.715
9.977

r .686
2.414

127
790

4.900
9.977

Inden for rammerne af bekendt-
gprelsen tilstrabes en h6j selvfi-
nansiering samt en udjavning af
omkostningerne over flrene med
henblik pA en jrevn prispAvirkning.

Finansiering
I henhold til >kalkulationsregler for
elforsyningsvirksomheder< kan
kurstab og kursgevinster f6rst ind-
regnes, n6r de er konstateret.

Indregninger kan siledes ske i det
6r, hvor tab eller gevinst konstate-
res, eller fordeles over de efterf@l-
gende flr.

Varmeafregning
Fordelingen af omkostningerne
mellem el og varme er foretaget pe
grundlag afde aftaler, hvert enkelt
kraftvarksselskab har med fiern-
varmeforsyningerne.

Resultatopgorelse
IfOlge kalkulationsreglerne kan
debitorendringer indregnes i egen-
kapitalen. Det tilstrrebes at fastset-
te el- og varmepriserne, si regnska-
bet hverken udviser overskud eller
underskud. Konstaterede over-/
underskud, ud over debitorandrin-
ger, indgAr i prisfastsrttelserne for
det fglgende 6r.

Verdiansattelse
I balanceposten >Anlregsvaerdi til
kostpris< indgflr s6vel frerdige
anleg som anlreg under bygning.

Brendselsbeholdningeme er opta-
get til cif-pris efter LlFO-princip-
pet (Last In - First Out), idet der
anvendes lrlige gennemsnitspriser.

Overstiger brrendselstilf6rsleme
flrets forbrug af brrendsel, tillegges
forskellen lageret til gennemsnits-
prisen for lrets tilf6rsler. Hvis
tilforslerne af brendsel er mindre
end 6rets brrendselsforbrug, udta-
ges forskellen af lageret til dettes
gennemsnitspris.

mio. kr.
Konventionelle anlag 521
Decentrale anleg 213
Vindmoller 6
MiljOanlreg 77
Fordelingsanleg 243
Bygninger og Ovrige anleg 165

t.225

Finansieringsanalyse for 1 993

Fremskaffelse af likviditet Forbrug af likviditet

Egenfinansiering
Formindskelse af brand-
selslager

mio. kr. mio. kr.
2.190 Anlaegsinvesteringer 1.225

ForPgelse @vrige omsret-
144 ningsaktiver 576

2.334 Formindskelseekstern
geld, netto
Driftsunderskud

188
345

2.334

Anlegsinvesteringer i 1993
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Generel ElSAM-virksomhed
Udgifterne til generel ELSAM-virksomhed har totalt set
veret 33 mio. kr. lavere end i 1992.
Anlagsudgifterne er faldet 76 mio. kr. i forhold In 1992.
Heraf vedrprer 30 mio. kr. mindre udgifter til afskrivninger
og henleggelser og 46 mio. kr. et fald i anliegsti lskud.

Anlegsti lskuddet pi 55 mio. kr. er et kabelti lskud ti l  Statnett,
Norge, vedr@rende Skagerrakforbindelsen. | 1992 var d,er et
ti lskud ti l  Skagerrakkablet pi 87 mio. kr., og et anlegsti lskud
pi 14 mio. kr. til ELSAMs interessenter.

Udgifterne til forskning og udvikling er steget med 38 mio.
kr. Stigningen skyldes vaesentligst en @get indsats vedrorende
vedvarende energi, halmfyring samt udgifter til elsparekam-
pagner.

lndkob af energi
Udgifterne til indkOb af energi er faldet med over 400 mio.
kr., hvilket vresentligst skyldes lavere kultilfprsler end i 1992.

Der er i 1993 indk0bt 5,3 mio. ton kul mod 5,9 mio. ton i
1992. Da kulforbruget har varet 5,7 mio. ton, er kullageret
reduceret med 0,4 mio. ton.

Der har i 1993 varet en netto-elimport svarende ti l  13,8 pro-
cent af salget til eget omride, mod 23,5 procent I 1992.

Finansiering
Likviditeten for ELSAM-omridet har igennem hele 6ret 1993
veret god, hvilket afspejler sig i 6gede renteindtregter og fald
i renteudgifter. De hpje rentesatser under efterirets valutauro
har endvidere pivirket renteindtregterne positivt.

Arets kurstab pfl 80 mio. kr. skyldes dels valutauroen dels
kurstab pfl obligationsl&n optaget til finansiering af decentrale
kraftvarmeverker.

I/S ELSAM
Beretning og regnskab 1993

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

ELSAM ledes af en bestyrelse, der bestir af de syv interes-
senters formand og nastformand.

Samarbejdet mellem de syv interessenter foregir i en rekke
permanente udvalg, hvor ELSAM er sekretariat for udvalgs-
arbejdet.

ELSAM udf@rer en rrekke praktiske opgaver for de syv inter-
essenter:

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

- forestir planlregning, anlag, drift og overvflgning af det
overordnede h6jsprendingsnet og i den forbindelse ogsi
udveksling af elektricitet med nabolandene

- koordinerer og planlegger udbygning af produktionskapaci-
teten

- formidler finansiering af alle st@rre anlagsarbejder

- indkober brrendsel til alle vrerker

- l6ser en rrekke forsknings- og udviklingsopgaver for samar-
bejdet, herunder ogsi opgaver vedrprende distributionsfor-
hold.

Belgb i regnskab og noter er angivet i enheder pi 1.000, hvor intet andet er anf{rt.



Resultatopgorelse

For perioden 1. januar til 31. december 1993

Generel ElSAM-virksomhed
Netomridet
Adminis t rat ion . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andre indtagter  og udgi f ter  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELSAMs driftsomkostninger ...........

Afskrivninger og henlrcggelser ............
An l i r gs t i l s kud
Anlagsudgi f ter  . . . . . . . . . . . . . . . .

Opgaver vedr. Direktprudvalg.........
Opgaver vedr. distributionsforhold
Forskning og udvikling
Opgave r  f o r  samarbe jde t  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Generel ELSAM-virksomhed i alt

Indksb af energi
Br;endselskob
Brrendselsomkostninger
Eksternt  sa lg a l  brandsel
Brcndsel  t i l  e l -  og varmeprodukt ion . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eludveksling med udlandet

Indkpb af  energi  i  a l t  . . . . . . . . . . . .

Finansier ing
Renteudeifter
Arets kuisgevinst/kurstab
Renteindtagter  . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksterne finansieringsomkostninger ..................
Interne rentemellemvaerender
Samlede finansieringsomkostninger ..................
Regulering kursgevinst/kurstab ..........

Finansierins i alt

ELSAMs tota le udgi f ter  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indbetalt af interessenterne ............

Resultat

Belob i

1993
60.090

ELSAM
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19.392
1 1 . 1 1 1

150J93

170.000
55.440

22:.440

r r.045
18.403
69.06s
9tr-5 r 3

474.546

l  .170.281
223.9t3

-4.191
lJ89J97

104.298

1.493.695

285.821
19.603

-116.482
l 88,948

-  138.878
50ff0
8.461

5 8 . s 3 1

2.026.172
-2.026.772

1.000 kr.

1992
61.863
7 5 . 8 5 1

1 . 8  1 2
145.526

200.000
1 0 1 . 3 1 7
301.3t1

4.282
lt.146
45.451
60.879

501.722

1.362.833
349.258

1 .112.091
2t5 .816

t.921 .961

I/S ELSAM REGNSKAB 1993
Resul tatopgorelsen er  opdel t  i
hovedaktiviteterne Cenerel
ELSAM-vi rksomhed.  tndkob af
energi  og Finansier ing.  Akt iv i te ter-
ne udgdr hver for sig en regnskabs-
maessig helhed med selvstendigt
indtegts- og udgiltsforlpb. Eiter
afLale med inLeressenterne udl ignes
over-/underskud inden regnskabet
afsluttes, hvorved resultatopg@rel-
sens samlede nel toresul tat  b l iver  0.
Fordelinsen mellem interessenterne
sker eftei aftalte fordelingsnogler.

Generel ELSAM-virksomhed
Opgorelsen v iser  de samlede om-
kostn inger  t i l  dr i f t .  t i l  a fskr ivn inger
og henhggelser  og t i l  losning a i
forsknings- og udv ikl i ngsopgaver
for samarbejdet.

Indksb af energi
ELSAM foretager indkob og leve-
r ing a l  ELSAM-omridets brendsel .
Ejendomsretten ti l  det indkObte
brrndsel overgflr t i l  inleressenlerne
ved levering pA lager. Den enkelte
inl"eressent ejer en andel al de sam-
lede brandsels lagre.  og d isse ande-
le indgflr i inleressenternes regn-
skaber.  Omkostn inger  t i l  dr i f t  a f
ELSAMs kulsk ibe,  pramsystem.
restproduktanlag og frelleshavne
indgflr i kab af brrendsel. Der sker
e ludveksl ing v ia undersoiske kabler
med Norge og Sver ige og v ia lu f t -
ledn i ngel mel fyst t*ana."

Finansiering
ELSAM foretager de for frl lesska-
bet nodvendige lf lneoptagelser og
varetager samarbejdet mellem in-
leressenteme om finansiering og
l ikv id i te tsstyr ing.  Arets kursge-
v inst /kurstab indeholder  b ide real i -
serede og ikke realiserede kursre-
guler inger  pA l f ln .  Kursreguler inger
er beregnet pi grundlag af de offi-
c ie l le  valutakurser  pr imo og u l t imo
Aret.
Ikke realiseret kursgevinsl/kurstab
er i henhold ti l  Ellovens beslem-
melser overfprt t i l  balancen og
resultalfdres. nflr de realiseres i [or-

H$::" 
med ti lbagebetaling af

316.211
-3  r .658

-111.332
113.281

-204.930
-3r.649
8 1 . 8 3 5

50. r  86

2.485.815
-2.485.815
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Materielle anlagsaktiver
og deres finansiering
ELSAMs afskrivninger og hen-
kggelser foretages i henhold til
Handelsministeriets bekendtgorelse
nr. 108 af 23. marts 1977. Bekendt-
gorelsen muliggor en hpj grad af
selvfinansiering, da det er tilladt at
henlegge op ti l  75 procent af an-
skaffelsesprisen. Henlreggelses-
perioden starter 5 hr ffr og slutter 2
flr efter idriftsrettelsesflret.
For I 993 kan finansieringen af dis-
se materielle anlagsaktiver opgores
sSledes:

Anlegsvardi
t i l  kostpr is  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Igangverende

2.834.817 87Vo

anlegsarbejder. . . . . . . . . . .  419.558
Kostoris for materielle
anlelsaktiver 3.254.375

Akkumulerede
afskrivninger -2.421.32'l
Henleggelser l i l
kommendeanleg........ -17.968
Selvfi nansiering .......... -2.499.295

Rest (ikke finansieret
via afskrivninger og
henlaggelser) 755.080

5ikkerhedsstillelse
Til sikkerhed for lin i Skibskredit-
fonden er udstedt skibspantebreve
med pant i kulskibe, pramme og
skubbe-/slabeblde.

Eventua lf orpl igtelser
Der foreligger kontraktlige forplig-
telser i forbindelse med I/S
ELSAMs virke. herunder om
brandselsleverancer og om lfln og
swapaftaler.

Interessenternes andel
I henhold til interessentskabets
overenskomst haefter interessenter-
ne udadtil solidarisk for ELSAMs
forpligtelser, mens de indbyrdes
hafter i forhold til elsalget til eget
omr&de de seneste 10 lr.
Heftelsen er:
I/S Fynsverket
I/S Midtkraft
US NEFO
I/S Nordkraft
I/S Skerbakvarket
An/S SOnderjyllands
HOjspendingsve rk
I/S Vestkraft

l4 ,18Vo
2l ,72Vo

8,O8Vo
8,88Vo

11,  l%o

11,07vo
18,66Vo

13o/o

lO0o/o

7'lVo

23o/o
4.276.130

60.466
60.466

77.968
156.988
234.956

3.441.457
78.r02
83.051

378.498
3.980.708

4.276.130

."9'-f-
V-

/ G. Styrbro

/ Administrerende direktor

9A,;/-- /z-.'/*-/
'  '  

./ '  P Grdnbors Christensen

Revisionsp6tegning
Vi har revideret regnskabet for 6ret 1993. Revisionen er udfprt i overensstemmelse
med god revisionsskik og har omfattet sidanne revisionshandlinger, som vi har
anset for npdvendige. Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen
og overenskomstens krav til regnskabsafleggelse.

Balance

Pr. 31. december 1993

Aktiver
Anlregsvardi til kostpris
Akkumulerede afskrivninger, anlreg
Anlreg
Igangvaerende anla gsarbejder...............
Akkumulerede afskrivninger, anlagsarbejder.....
Mater ie l le  anlagsakt iver  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlagslfln ti l  interessenter.................
Indekslin ti l  Hanstholm k/v-verk (NK)....,.........
Vrerdipapirer
Finansielle anlregsaktiver .................
ANL,IEGSAKTIVER

Bunkerolie og forbrugsmaterialer
Obligationer.
Tilgodehavende hos interessenter
Ti lgodehavender . . . . . . . . . . . . . . .
Likvider
OMS,IETNINGSAKTIVER . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AKTIVER I ALT

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

Henlreggelser til kommende anleeg
Ikke realiseret kursgevinst
HENS,4TTELSER ..........

Langfristede If ln ...............
Kortfristede 16n/likviditetsbehov..........
Geld ti l  interessenter.
Kreditorer....
G' rDLD.. . . . . . .

PASSIVER I ALT

Fredericia, den 16. marts 1994

1993
2.834.81"1

-2.272.143
562.674
419.558
-149.t84
833.048

1.003.493
41.445
35.261

1.080.199
1.913.247

26.294
909.702
35 r.493
188.800
886.594

2.362.883

Belob i 1.000 kr

1992
2.709.596

-2.184.231
525.365
428.055

0
9s3.420

1.979.8r4

t4.025
r .993339
2.947.259

I  9 . 1  6 1
634.834

155.762
664.954

1.474.711

4.42t.970

60.466
60.466

n0.022
127.291
237.313

3.605.567
0

96.414
422.2r0

4.124.191

4.42I.970

/  / \  s c H @ B E L & M A R H o L T
/ /-)rl \ Revisionsaktierelskab 

,/'9*'/- 
dL- 9^--------

Jprfen Meyer / Finn Schlebaum
itatsautoriseret rev isor Statsautoriseret revisor

Fredericia, den 16. marts 1994
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Finansiering
Langfristede l6n

rr L6nene er optaget i Danmarks Skibskreditfond og er sikret ved pant i kulskibe, pramme og skubbe-/s1rebebflde.

:r Med henblik pi at udnytre kapitalmarkedets billigste finansieringsmuligheder og under hensyntagen til lav risikoprofil er der

indgiet r*upiftul.r i tilknytning til nogle lin, hvorigennem lAnenes oprindelige valutaer og rentesatser er omlagt. I status og i

ovenstiende specifikation er lAnene opfprt med ELSAMs slutforpligtelser efter swaps. I XEU-lAnet indgir swaps, der med-

f@rer eI nettotilgodehavende ph ca. 4,7 mio. DEM, som er modregnet i restgrelden.

:) Indeksregulerede l6n, der er medtaget til den indeksregulerede restgaeld ultimo 6ret.

Afdragsprofil for langfristede l6n

opt-
4 t .

Hovedstol Afdrag 1993
Restgrld pt. 31.12.1993 Tilbage-

betaltI l8nevaluta I DKK

980tr
982rt
9831)
983 t r

983 r )
98s
9862r
987D
987tr
987t i
987\
98',12t
9882r
988tr : t
989r)  3)

9902)
9902l
9912t
9912)
9922)
992D31
992t \
993tt
9933\
9933)
9932t
993
993

DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DEM
BEF
DKK
DKK
DKK
DKK
XEU
CHF
DKK
DKK
DKK
DEM
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK

9.410
219.990
280.1 70

r6.580
16.590

125.000
1.275.000

18.400
18.400
2,400
2.400

75.000
1 1 8 . 4 1 1
32.400
32.400

481.035
39.000

3r7.651
r94.050
299.4rr
t6.424
12,180

221.451
51.787
43.350

225.064
156.000
91.580

DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DEM
BEF
DKK
DKK
DKK
DKK

DKK
DKK

940
28.000
28.020

1.660
1.660

125.000
1.275.000

1.840
1.840

240
240

3.669
1.830

DKK

DKK

194.050

750

DKK 950
DKK 84.000
DKK 84.060
DKK 6.640
DKK 6,640
DEM O
BEF O
DKK 13.800
DKK 13.800
DKK 1.800
DKK 1.800
xEU 75.000
cHF 118.411
DKK 33.098
DKK 34.773
DKK 481.035
DEM 39.000
DKK 3r',7.65r
DKK O
DKK 299.4rr
DKK 16.694
DKK 12,$A
DKK 221.839
DKK 51.869
DKK 43.396
DKK 225.074
DKK 156.000
DKK 91.580

950
84.000
84.060
6.640
6.640

0
0

13.800
13.800
1.800
1.800

548.667
542.182
33.098
34.713

481.035
152.268
3r7.65r

0
299.4t1
16.694
12.030

22r.839
51.869
43.396

225.074
156.000
91.580

1994
1996
1996
r99',7
r997
1993
t993
2001
200r
2001
2001
1994
1998
2002
2003
2000
2000
1998
1993
1999
2006
200r
20t3
20r3
20r3
20r3
20r1
2011

Lanefristede lin i alt 3.441.057

1993 t994 r995 r996 1997 1998 Senere

DKK
DEM
BEF

264.139
125.000

1.275.000

DKK
XEU

t02.952
75.000

DKK 103.919 DKK 105.936DKK 53.928 DKK 370.558
CFIF 118.411

DKK 1.460.637
DEM 39.000

I alt
DKK 989.195 65 1.619 103.9r  9 105.936 s3.928 9r2.740 1.6t2.915



Kapitalfremskaffelse
og -anvendelse
En opgdrelse pA grundlag af for-
skydningerne mellem balanceme
pr. 31.12.1992 og pr. 31.12.1993
viser, at kapital er fremskaffet fra
folgende kilder:

Mio.lr.
Oget afskrivning 237
Mindskede finansielle

9r4
1J51

ELSAM
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LAn fordelt pi valutaer (omregnet til DKK)

Lflnevaluta DKK Vo

DKK

DEM

XEU

CHF

2.197.940

152.268

548.667

542.182

63,9

4,4

t5,9

15,8

3.44L057 100,0

Den s6ledes fremskaffede kapital er
anvendt til:

Mio. kr.

r17
888

, t46
1.15L

@gede materielle
anlrgsinvesteringer
@gede omsatningsaktiver
Mindskede hensaet-
telser og gald

Anyendelse

aktiver
Fremskaffelse

Valutakurcer
Pr.31.12.1993
DKK =
DEM =
XEU =
CI{F =
USD =

lkke realiseret kursgevinst
I henhold til Ellovens bestemmelser mfl der i elprisen alene indregnes realiseret
kursgevinst/kurstab.

I ELSAMs finansieringsomkostninger er medregnet flrets kursgevinst/kurstab uden
hensyn til, om denne er realiseret. Derfor skal der korrigeres for ikke realiseret kurs-
gevinst/kurstab.

Dette sker i resultatopg@relsen i posten >Regulering af kursgevinst/kurstab<, s6ledes
at >Finansiering i alt< kun indeholder kursgevinstlkurstab, der mfl indregnes i elpri-
sen.

Udviklinsen i ikke realiseret kurssevinst i 1993 kan forklares sflledes:

Lin Vrerdi- Regnskab
papirer 1993

Ikke realiseret kursgevinst
pr .01 .01 .1993
Arets kursregulering
Realiseret i 1993

135.7 52 21.236 156.988

100,00
390,43
756,18
457,88
6',77,60

r2t.29r
-79.603

88.064
2r .236

t21.29r
-s8.367
88.064Perconale

Systemsamordning
Netomr6de
KOmmerclel

Servicepersonale
Elever og vikarer
Antal ansatte

79
105
60

244
52
T9
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ELSAM
VIRKSOMHEDSSTRUKTUR

Fynsverket Midtkraf l
Sk@rbak- Sonderjy l tands

Nordkraft verket Hojspend.v. Vestkraft

ELSAM

6Fh'dlf., { Danasl<e 7s
\_ ^A,\-

^-.
-

US Arhus Kutterminal

ELSAMPROJEKT
For ELSAMPROJEKT har Aret 1993
udviklet sig bedre end forventet, og sel-
skabet sluttede med at beskreftise 242
medarbejdere mod 2.18 ved lreti srart.

De i 1992 godkendte nye konvojanleeg
pA Skrerbrekvarket og i Nordjylland
blev projektmressigt igangs at r 1993.
Isrr har den gasfyrede blokenhed pA
Skterbaekvrerket, hvor ELSAMPRO-
JEKT er overdraget projektledelsen,
betydet Oget aktivitet igennem 1993.

Udviklingen pfl kraftvarmeomrAdet er
fortsat, og ELSAMPROJEKT er tildelr
betydelige opgaver i Silkeborg, og del-
tager i projekteringsarbejdet i Kolding,
Bjerringbro og Arhus Nord.

PA eksportmarkedet har ELSAMPRO-
JEKT deltaget i en rrekke opgaver, og
20 procent af timeomsatningen ved-
r0rer eksportorienterede opgaver.

Den aktivitetsafledte omsaetnine blev
pA 130,7 mio. kr., og resulrarer ifier
skat blev pir 1,7 mio. kr.

ELSAMPROJEKTs egenkapital er p6
35.2 mio.  kr .

Bestyrelse:
G. Styrbro (formand)
R. Tychsen (nrestformand)
E.B.  Schmidt
B.K.  Jensen
J.O. Top
O. Flach*
A. Lind-Hansen*
K. Kamp Jprgensen*
* valgt af medarbejderne

DANASKE
ELSAM samarbejder med ELKRAFT
og A/S Aalborg Portland Cement
Fabrik om afsretning af flyveaske til
cement-  og betonindustr ien.

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

DANASKE havde i 1993 et overskud
ph 2l,4 mio. kr. ved salg af 431 .168 ton
flyveaske.

DANASKEs egenkapital er pi 100.000
kr., svarende ti l  indskudskaoitalen.

Bestyrelse:
K. Bograd, SK energi (formand)
O. Stevens Larsen, Aalborg Portland
H. Schulz, ELSAM
K. Gade, Unicon

ARHUS KULTERMINAL
Kulterminalen ejes af VS ELSAM (5-5
procent), Aalborg Portland A/S (17
procent), A/S Dansk Shell (15 procent)
og BP Danmark A/S (13 procenr).

Kulterminalen blev i 1993 ti l fOrt 0,5
mio. ton kul, som blev udskibet os for-
delt t i l  krafrvrcrker og andre kulfoibru-
gere.

Der er i 1993 losset 28 skibe i storrel-
sen fra 3.000 ton ri l 96.000 ton lasr, og
der er lastet 28 pramme og 2l coastere
med i alt 334.000 ron kul.

Terminalen havde i 1993 en omsatnins
pA 15,5 mio.  kr .

Kulterminalens egenkapital er pL 61 ,2
mro. Kr.

Bestyrelse:
P. Sachmann, ELSAM (formand)
K. Pedersen, ELSAM
P. Skovgaard, Aalborg Portland
K. M@ller Hansen, Dansk Shell
B. Olesen, BP Danmark



ELSAMs mAl:

ELSAM vil fortsat v&re en dansk, forbru-
gerejet og forbrugerstyret organisalion, som
i samarbejde med distributionen udbyder
energitjenester baseret pi el og kraftvarme.

ELSAM vil i sin virksomhed bevidst og
systematisk saette forbrugemes behov i
centrum.

ELSAM er omkostningsbevidst, miljOvenlig
og effektiv. Hertil tjener fremsynet planleg-
ning, bygning af moderne kraftvarker, ra-
tionel drift og global adgang til brrendsels-
markedet.

ELSAMs organisation vil vere demokratisk
opbygget med en folkevalgt ledelse, der
fastlegger de overordnede mil og rammer
for virksornheden.
ELSAM samarbejder med myndigheder om
gode energilosninger til gavn for det danske
samfund.

ELSAM tilrettelaegger sin virksomhed med
henblik p6, at elforsyningen bidrager med
sin part i opfyldelsen af den landspolitiske
mfllsaetning om begransning af den danske
udledning af CO2med20 procent inden 6r
2005.

ELSAM fgler sig medansvarlig over for det
lokale og globale miljO. For at gLre m1lj0-
indsatsen sfl effektiv som muligt vil
ELSAM p6vise lgsninger, som i hvert
enkelt tilfalde skaber balance mellem ud-
gifteme til at begranse en miljobelastning
og den miljomrssige gevinst, der opnfls.

ELSAM arbejder m6lbevidst for en effekti-
visering af alle elforsyningens led fra kraft-
verker til kundeservice. Den mest okono-
miske fordeling af indsatsen bestemmes
med>Integreret Ressource Planlregning<
(IRP).

Det er et vigtigt element i IRP at fremme
elbesparelser, som er i bide forbrugefiles og
samfundets interesse. ELSAM arbejder for
aktiv medvirken af bflde kraftverker og
distributionsselskaber i processen.

ELSAM vil gennem sit forsknings- og
udviklingsprogram stimulere tilgangen af
nye teknikker og metoder. Programmet skal
fbre til mere effektiv og miljovenlig pro-
duktion, transmission og anvendelse af el.

ELSAM vil satse pi udvikling af anleg til
anvendelse af COr-neutrale biobrrendsler,
mere effektive miljoanlreg samt anlag for
vedvarende energi.

ELSAM lregger vegt pi at anvende brrnd-
sler, der b6de er billige, prisstabile, vel-
egnede at lagre og giver slor forsynings-
sikkerhed.

ELSAM vil deltage aktivt i det europaeiske
energimarked bl.a. for at udbrede kendska-
bet til og anvendelsen afkraftvarmeprincip-
pet med henblik p6 at opn& brrendselsbespa-
relser og miljoforbedringer i Central- og
0steuropa.

ELSAM deltager i arbejdet med at identifi-
cere eventuel sundhedsbelastende faktorer
ved energiproduktion, energitransport og
affaldshindtering samt deltager i relevant
forskning og oplysningsarbejde omkring
disse forhold.
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