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Fynsverket Midtkraf i N E F O
skarbak Sonderjy l lands

verket Hojspend.v. Vestkrafl

PDU: Produkt ions-dr i f tsudvalg, herunder
ELSAMs kulkvalitetsudvalg

NU: Netudvalg
AU: Afregningsudvalg
OU: Okonomiudvalg

PU: Planlagningsudvalg,herunder
Kraftverksteknisk udvalg,
Miljoteknisk udvalg og Kraftvarmeudvalg

F&U: Forsknings- & udvikl  jngsudvalg

VU: Vindkra{tudvalg

Se lvstend i ge kraftvarks-
selskaber
ELSAM er et samarbejdsorgan for de syv jysk-fynske kraftvaerksselsskaber*), som
leverer hovedparten af al den elektricitet og kraftvarme, der bruges vest for Store-
brelt. Her bor ca. 2,9 mio. danskere - svarende til 55,5 procent af landets befolkning.

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

De syv kraftverksselskaber ejes af de lokale distributionsselskaber, der enten er
kommunale eller direkte forbrugerejede. Kraftvaerkernes kompetente forsdmlinger,')
som samtidig er besluttende forsamlinger i alle vasentlige ElSAM-sporgsmil,
bestflr af folkevalgte repraesentanter for distributionsselskaberne.

Det snavre samarbejde mellem de syv kraftvaerksselskaber tilrettelagges og styres
gennem en rekke permanente udvalg.

*) Den l. januar 1995 blev kraftvaerksselskaberne I/S NEFO og I/S NORDT.P aFT

sammenlagt til kraftvrerksselskabet I/S Nordjyllandsvrerket, siledes at
seks kraftvrerksselsskaber i ELSAM.

ELSAMs bestlrelse
For l/S Fynsvarket
Direktor P. Gronborg Christensen, Odense,
(indril 2.5.94)
Tidi. borgmester Vemer Dalskov, Odense,
6ra2.5.94\
Salgsingeni6r l-eif Herriksen, Odense

For l/S Midtkraft
Viceinspekt6r Karl Pedersen, Silkeborg,
(indtil 2.5.94)
Borgmester Jom Wiirtz, Silkeborg, (fta2.5.94)
Byrfldsmedlem Th. Ibsen, Arhus,
(indtil2.5.94)
Byrddsmedlem Jens Arbjerg Pedersen. Arhus,
ffra2.5.94)

For l/5 NEFO
Kgbmand Johan Jensen, Llj6rring,
{indtil 1.2.94)
Overlerer Kjeld Larsen, Bindslev, (fra 1.2.94)
Politiassistent Jom Graversen, Frederikshavn,
(indtil 1.2.94)
GArdejer B. Mpller Jensen, Gandrup,
(tua 1.2.94\

FoT I/S NORDKRAFT
Autoforhandler Tage Jespersen, Hadsund
Elektriker Kjeld Lundgaard, Aalborg.

For I/S Skerbekvarket
Girdejer Ejner B. Schmidt, Vamdrup
ByrAdsmedlem Alex Jentsch, Kolding,
(indtil 1.2.94)
Viceborgmester Sv.E. Hansen, Fredericia,
(fta 1.2.94)

For Sonderjyllands
Hojspendingsvark An/s
Direktpr R. Tychsen, Broager
Rtdg.ingenigr Hans D. Dirks, Haderslev

For l/S Vestkraft
Tidl. borgmester Egon S6gaard, Skjem
G&rdejer Villy Haahr Pedersen, Tistrup

Forretningsudvalg
Irrdlil2.5.94i
P. Grpnborg Christensen (formand)
Karl Pedersen (nestformand)
Ejner B. Schmidt

fta2.5.94:
Egon Spgaard (formand)
Ejner B. Schmidt (nestformand)
Tage Jespersen

Direktorudvalg
Erik Folkersen, Skarbekvarket, (formand
indtil 1.7.94)
Torben Riber, Vestkraft, (formand fra 1.7.94)
B.K. Jensen, NEFO
P Hostgaard-Jensen, NORDKRAFT
Jens O. Top, Fynsvaerket
Eri k Schumacher, N{idil,,raft
Niels Bergh-Hansen, Sgnderjyllands Hgj-
spandingsverk

Med observatorstatus - bestlrelsen,
formand for Distributionsudvalget
Direktor Ove Rorsted, MEF, Silkeborg
(indtil 1.10.94)

Direktion
Adm. direkt6r Georg Styrbro

Sr:P:'31::*llle,-Hovedardering)
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1994blev som foregiende 6r prrcget af
debat om det kommende europeiske
energimarked, miljOforhold, "gr6nne
afgifter" og elforsyningens struktur.
Elforbruget steg ca. 1,4 procent, men
mindre end 85 procent af forbruget blev
dakket af de primare produktionsan-
lreg. Resten tog vindmpller og decen-
trale kraftvarmeanlreg sig af - og heraf
klarede ikke-kraftverksejede anlag en
betydelig del.
ElSAM-vrerkerne har i de senere 6r
konstateret en markant nedgang i mar-
kedsandelen. Det skyldes f@rst og frem-
mest det attraktive COr-tilskud pi 10
qrelkWh. Siden den ordning blev ind-
f@rt, er der indgdet aftaler om bygning
af decentrale anlag pi mere end 500
MW i Jylland-Fyn, men alle uden kraft-
varkernes medvirken.
De lokale, "private" producenter ven-
tes ogsi at Oge deres markedsandel
vrsentligt i 1995.
ELSAM og ELKRAFT besluttede at
foretage yderligere undersBgelser om
det tekniske og pkonomiske grundlag
for etablering af en elektrisk Store-
bteltsforbindelse.

Efter folketingsvalget i september blev
Energiministeriet lagt sammen med
Miljgministeriet, sAledes at st0rstepar-
ten af elforsyningens forhold nu er
samlet  under mi l jo-  og energimin is te-
ren.

Andring af vedtegter
ELSAMs to nordjyske interessenter: I/S
NORDKRAFT og I/S NEFO (Vendsys-
selvarket) fusionerede til selskabet I/S
Nordjyllandsvarket med virkning fra
den 1. januar 1995. Dermed blev antal-
let af interessenter reduceret fia syv til
seks. I den forbindelse var det n@dven-
digt at gennemfpre nogle mindre
endringer af ELSAMs vedtagter.
Der blev samtidig indlpjet en ny para-

Mindre
markeds-
andel til
ELSAM.

verkerne

graf i vedtagterne, sflledes at fusion af
interessenter ikke betragtes som udtrre-
delse af ELSAM med deraf foleende
@konomisk opg6relse.

Naturgas i 23 Ar
ELSAM indgik aftale om 350 mio.
kubikmeter naturgas 6rligt til Skar-
brekvrerkets nye 400 MW-kraftvarme-
blok tif og med kr 2020. Leverancen
indgflr i en kontrakt, som i f'ebruar blev
indgAet af ELSAM og ELKRAFT i fal-
lesskab med Dansk Naturgas A/S.
Kontrakten drekker perioden 1991 -2020
- og rakker altsfl otte ir lengere end
Dansk Llndergrundskonsortiums (DUC)
koncession i Nordsoen.

I slutningen afjuni blev kontrakten
for@get med 300 mio. kubikmeter i
perioden 2000-20 I 0. Naturgassen leve-
res ti l  en pris, som vil blive reguleret i
forhold til inflationen og prisudviklin-
gen pA kul.

Sammen med den tidligere indgiede
kontrakt om gas til K@benhavns-omri-
det, vil danske kraflverker komme op
pil at aftage 950 mio. kubikmeter natur-
gas om iret. Nir hele perioden medreg-
nes. anslAs kontrakten at omfatte ca. 20
mia. kr.

Med den nye aftale vil naturgas udg@re
l0-15 procent af ELSAMs Arlige
brendselsforbrug. Nir de decentrale
gasfyrede enheder medregnes, vil
naturgas om ffl ir dekke 25-30 procent
af brendselsforbruget i Jylland-Fyn.

I slutningen af 1994 godkendte besty-
relsen en tilpasning af eksisterende
kontrakt om energiudveksling med
Statkraft i Norge. Aftalen afventer
endelig godkendelse hos de norske
energimyndigheder.

Energidroftelser i EU
I EU fortsatter droftelserne om et for-
slag til et markedsdirektiv for elsekto-
ren. Da forslaget fgrste gang blev lagt
frem t 1992, byggede det pi en liberal
opfattelse, dvs. at storkunder kunne fi
fri adgang til selv atk@be el (TPA =
Tredje Parts Adgang) og g@re det
muligt for producenter frit at etablere
sig i de enkelte medlemslande via et
bevillingssystem.
Efter hgring i Europa-Parlamentet
fremlagde EU-Kommissionen i 1993 et
revideret forslag, hvorefter TPA blev
fastholdt. men hvor de enkelte lande nu
selv vil le kunne velge mellem et
"udbudssystem" baseret pi central
planlregning af produktionsapparatet,
som Frankrig foretrrkker, eller et mere
fi it bevil l ingssystem.

"Single Buyer System"
I sommeren 1994 spillede Frankrig ud
med en ny model kaldet "Single Buyer
System" bestiende af et enkelt organ
("Single Buyer"), som har ansvar fbr
den centrale planlagning, forestAr
udbud (licitation) ved behov for nye

.- produktionsanlreg og har reelt et mono-
pol pi import/eksport. Dette monopol-
agtige forslag, som bortset fra udbuds-
proceduren, beskriver den hidtidige
markedssituation i Frankrig, er stik
modsat det oprindelige liberale direk-
tiv-udkast.

Det er uvist, om det vil lykkes Kom-
missionen at fA udarbejdet et markeds-
direktiv, der kan skabe fornuftig sam-
eksistens mellem lande, som velger
forskellige modeller.

Plads ti l  dansk energipolit ik
Det er ELSAMs opfattelse, at Danmark
b6r tilslutte sig en markedsmodel med
Tredje Parts Adgang og et bevillings-
system. lnden for en sfldan model vil
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der vare plads til fortsat at fpre en selv-
strendig dansk energi- og miljOpolitik
uden at gdelngge det danske energisy-
stems konkurrenceevne. Det kan blandt
andet ske ved, at der sikres mulighed
for at fordele meromkostningerne ved
produktion fra vindmgller og decentra-
le kraftvarmevrerker pfl samtlige for-
brugere - altsi ogsi pA dem, der eventu-
elt udnytter TPA-muligheden.

Ny tekst i mil l iard-lov
ELSAM er tilfreds med, at der endelig
er en lBsning pi vej i den sikaldte "mil-
l iard-lov". EU-Kommissionen og de
danske energimyndigheder synes at
vrere blevet enige om en s6dan tekst-
mressig rcndring i den danske ellov, at
danske kraftvarker pA linie med andre
europaiske kraftvaerksselskaber kan
engagere sig bAde teknisk og @kono-
misk i udenlandske energianlreg.

Det ventes, at Folketinget i foriret 1995
vil godkende en sidan andring af ello-
ven, at det bliver muligt for elvaerkerne
bflde at aktivere den frie egenkapital,
der var til ridighed, fgr elloven tridte i
lr.raft i 1911 , og frig@re verdien af rati-
onaliseringsgevinster. Pi den mide vil
elvrerkerne kunne skaffe risikovillig
kapital, som eventuelt kan bruges ved
aktiviteter i udlandet.

Aktiviteter i udlandet vil kunne give
ELSAM vigtig kommerciel og teknisk
viden om markedsforhold, l igesom
udbredelse af det miljBvenlige danske
kraftvarmekoncept vil kunne fi milj0-
maessig betydning i Central- og Osteu-
ropa.

En investering i udlandet kunne f.eks.
vrere bygning af et mindre kraftvarme-
vrerk. Den nBdvendige, risikovil l ige
egenkapital i et sidant projekt vil vrere
l0-30 procent af de samlede projekt-

omkostninger. Risikoen vil vere for-
holdsvis begrenset, fordi man pfl for-
hind vil skaffe kontraktmressige aftaler
om afsaetning af el og varme fra vrerket.

Selv om det vil kunne vere en sp&n-
dende udfordring at gennemf@re et
energiprojekt i udlandet, vil ELSAM
ikke vaere saerlig aktiv i markedsf6ring
af denne mulighed.
Den kapital, som ELSAM og interes-
senterne kan investere, tilhorer forbru-
gerne, som er bundet til elforsynings-
monopolet. Det er derfor ELSAMs
opfattelse, at investeringer kun b@r
fbretages i tilfrelde, hvor de har en klar
strategisk betydning i relation til forsy-
ning af de jysk-fynske forbrugere.
Skulle der dukke interessante projekter
op, vil de blive vurderet individuelt.

ELSAM vil kun engagere sig i projek-
ter, som ser ud til at have stor chance
for at blive vellykkede og i pvrigt kun i
et samarbejde med andre partnere, som
allerede har erfaring pi aktivitetsomr6-
det. Et eventuelt engagement vil i givet
fald blive kanaliseret gennem "ELSAM
International A/S". som ELSAM stifte-
de i  1993.

Udenlandske erfaringer
I den fremtidige Bgede konkurrence
mel lem elverkerne er  det  v igt ig t  at
rflde over sivel tilstrzekkelig kapital
som viden om pris og omkostnings-
struktur hos andre selskaber. Det er
blandt andet ud fra sidanne overvejel-
ser, at PreussenElektra og Electricit6 de
France (EdF) har foretaget vasentlige
investeringer i det sydsvenske energi-
selskab Sydkraft. Sydkraft rider bide
over konventionelle kraftvarker, atom.-
kraftvarker og vandkraftvrerker, og sel-
skabet arbejder traditionelt snzevert
sammen med andre kraftvarkssystemer
i  Danmark.  Norge og Sver ige.

PreussenElektra og EdF fir siledes ind-
giende kendskab til forholdene pA det
skandinaviske energimarked samtidig
med, at de bliver medejere af svenske
produktionsanleeg.

Mange nye HvDC-kabler
Jylland-Fyn har hidtil udgjort en natur-
l ig og eneste bro mellem de skandinavi-
ske vandkraftsystemer og kontinentet.
Men dette monopol sluttede i 1994, da
Bal t ic  Cable mel lem Sver ige og
Liibeck blev taget i brug. I 1995 vil
KONTEK-forbindelsen mellem Sjel-
land og Rostock komme i drift. Des-
uden er der besluttet HVDC-forbindel-
ser mellem Norge og Tyskland og fia
Norge ti l  Holland.
Samtidig arbejdes der pi at udbygge de
elektriske forbindelser fra Tyskland via
Polen og de baltiske lande ti l  Rusland
og Finland, sA der pri langere sigt kan
skabes en baltisk ringforbindelse.
I EUs overordnede overvejelser om
udviklingen af det transeuropreiske
energinet indgir planer om etablering
af en kraftig elforbindelse mellem Cen-
tralrusland og Vesteuropa med tilkob-
lede forbindelser til de nordiske lande.

ELSAMs placering
Det er vigtigt for ELSAM at fi sig pla-
ceret rigtigt i denne udvikling.
Aftalen fra 1993 om, at Statkraft og
PreussenElektra fir stillet en transitka-
nal gennem Jylland til ridighed i perio-
den 1998-2023, og ELSAMs reforhand-
lede aftale med Statkraft om kraft- og
energiudveksling er i den forbindelse
betydn i  ngs fu lde besl  utn inger .

En fleksibel, solid og effektiv energi-
forsyning er af afgprende betydning for
miljpforbedringer og den erhvervsmrs-
sige udvikling i hele Europa. Det er
dog et vaesentligt problem, at det bliver
stadig vanskeligere at fi befolkningen
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til at acceptere nye, store energianlaeg i
nabolaget. I Tyskland blokerer beboer-
protester fortsat for bygningen af to af
de fire hojspandingslinier, som er n@d-
vendige for at binde elsystemer i de
gamle og nye forbundslande sammen.
Manglende netudbygning pA grund af
beboerprotester er ogsA Arsagen til, at
man forelobig kun kan udnytte mindre
end halvdelen af den overfpringskapa-
citet, som findes i det nye Baltic Cable
mellem Sverige og Tyskland.

IRP
Den 1. marts 1994 blev Integreret Res-
source Planlagning (IRP) indfpjet som
lovbestemt planlregningsmetode i
dansk elforsyning. Der er desverre
uoverensstemmelse mellem den mflde,
hvorpA energimyndighederne og elver-
kerne tolker begrebet IRP. Elvarkerne
fastholder med stotte i amerikanske
erfaringer, at milet med IRP er at d@k-
ke forbrugernes behov for eltjenester pd
den billigste og mest effektive mide.

Det sker blandt andet ved at sammen-
ligne prisen pi at spare en kWh med
prisen pA at producere den og velge
den billigste lgsning for forbrugeren og
elsystemet. Energimyndighederne fast-
holder, at formilet med IRP alene er at
klare elforsyningen pfl den samfunds-
pkonomisk og miljOmressigt bedste
mide. Men hvad der er "samfundsoko-
nomisk godt" behgver ikke at vrere til
fordel for den enkelte forbruger.

Dansk elforsyning afsluttede i decem-
ber et lRP-demonstrationsprojekt under
EUs SAVE-program. Her sattes ratio-
nalitet og samspil mellem forbrugere
og elforsyning i centrum. Dansk elfor-
syning har generelt et positivt syn pA
IRP, nir metoden bruges som beskrevet
i demonstrationsprojektet. Derfor vil
ELSAM tilstrebe, at IRP-planlagnin-
gen, som ELSAM i medfpr af loven er
ansvarlig for i Vestdanmark, lagger sig
sA tat op ad projektet som muligt. Hvis
det lykkes, viderefgres de planlregnings-
principper, som ELSAM har fulgt siden
Udbygningsplan 1988.

Alle led i den jysk-fynske elforsyning
er inddraget i den IRP-planlregning,
som i 1995 skal gennemfgres for fprste
gang i overensstemmelse med den nye
IRP-lov. Ifplge loven skal der indrap-
porteres til Energistyrelsen hvert andet
ir og hver gang med en 20-irs horisont.

Usikkerhed om planlegning
ELSAMs planlegningsarbejde foregir i
disse 6r under betydelig usikkerhed.
Udviklingsplan 94 beskaftigede sig
primert med Integreret Ressource Plan-
legning, biobrrendsler i elproduktions-
systemet, de fremtidige markedsforhold
og CO2-reduktionskravet.

Der eksisterer ikke klare regler for,
hvordan den danske CO,-m6lsetnins
om 20 procent reduktion inden 200i
skal administreres pi omrider som eks-
port og import af elektricitet, CO2-be-
grrensninger i andre lande (Joint Imple-
mentation) og fordeling af mfllsetnin-
ger mellem de enkelte akt@rer. ELSAM
har derfor valgt pi lengere sigt at base-
re planlregningen pA en reduktion til en
COr-udledning pi ca. 600 g/kWh. Det
forudsattes, at import af vandkraft kan
bruges som 6t blandt flere CO2-virke-
midler.
Selv om elsektoren yder sit bidrag til
CO2-reduktionen til trods for, at der til
stadighed sker en forskydning fra andre
energiformer til el, vurderer Energisty-
relsen, at der mangler 5-6 procent i, at
Danmark nir reduktionsmilet pi 20
procent i 2005.

Rigtigt navn pA afgifterne
Myndighedeme regner med, at den
manglende del afreduktionen kan nis
ved hjalp af h6jere afgifter.
ELSAM vil i den forbindelse advare
imod at kalde afgilter. som oversliger
virkningen af de forirsagede skader, for
"CO2-afgifter".

Flere forskergrupper har fors@gt f6rst at
indkredse og beskrive skader, som for-
modes at opstA om nogle 6r pA grund af
"drivhuseffekten", og derefter beregne,
hvad det vil koste at modarbejde virk-
ningen af disse skader. I alle udregnin-
ger ligger resultatet et godt stykke

under 200 kr./ton CO2. Alligevel ope-
rerer Dithmer-udvalgets rapport om
"grgnne afgifter" med afgiftsatser pi et
noget h@jere niveau.
ELSAM mener, at det ud fra IRP-mes-
sige overvejelser er vigtigt, at afgiftsat-
ser, som langt overstiger udbedringer af
de estimerede skadevirkninger, kaldes
ved deres rette navn - altsi skat - oe
ikke camoufleres med navne som
"COr-afgifter" eller " grBnne afgifter".

ELSAM mi ogsfl advare mod rappor-
tens forslag om at legge uens afgifter
pi opvarmning og belysning i erhvervs-
virksomhederne. En sidan forskel vil
vrere fuldstandig i strid med princip-
perne i IRP. Den vil siledes @delregge
mulighederne for at ff l  industrien ti l  at
bruge spareperer, fordi varmen fra
elperer i givet fald vil blive beskattet
lempeligere end anden varme.

SOr-kvoterne virker
Kraftvrerkerne er godt pi vej med ned-
bringelse af SOr-udledningen. Ved
revision af den internationale svovloro-
tokol i foriret | 994 lovede de danske
kraftvrerker siledes at nedbrinse udled-
ningen ti l  55.000 ton i frr 2000. Der er
tale om en reduktion ph74 procent
sammenlignet med 1980, da de danske
kraftverker udledte 212.000 ton SO2.

Kraftvrerkerne har indtil nu overholdt
de geldende svovlkvoter med god mar-
gin. Det vil ogs6 vere tilfaldet i frem-
tiden. Derfor er der ingen milj@maessig
begrundelse for at lregge svovlafgifter
pi kraftverkernes brrendsel, sAdan som
det foreslis i Dithmer-udvalgets rap-
port.

Miljoredegorelse
ELSAM udsender i 1995 for f@rsre
gang en miljpredegprelse sammen med
irsberetningen. Den indeholder en
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beskrivelse af de ve sentligste milj@for-
hold ved elproduktion. Beskrivelsen vil
blandt andet indeholde en "varedeklara-
tion" for den elektricitet, der bliver pro-
duceret i Jylland-Fyn. Redeg@relsen
omfatter ogsi oplysninger om miljOfor-
holdene ved de enkelte kraftvarker.

Nye kraftverksanlag
Arbejdet med "konvojanlaeggene" (to
gange 400 MW"r) pA Skerbrekverket
og Nordjyllandsverket er godt i gang.
Fardi gproj ekteringen af Nordj yllands-
vrerket mAtte vente pfl, at Nordjyllands
Amtsrid fik vedtaget et nyt regionplan-
tilleg, efter at Naturklagenrevnet havde
afvist det fprste tilhg som utilstraekke-
ligt. Vedtagelsen skete i slutningen af
april, efter at yderligere nogle klager
over det nye plantillag var blevet far-
digbehandlet.

Bestyrelsen godkendte i efterAret en
havbaseret vindm6llepark pA TunO
Knob. Projektet, som omfatter en halv
snes m@ller pi tilsammen 5 MW indgAr
i en politisk aftale om bygning af vind-
m0lleparker.

ELSAMs bestyrelse besluttede i
december at bygge en halm- og flisfy-
ret kedel i tilknytning til Enstedvrerkets
blok 3. Tidligere p6 Aret havde besty-
relsen godkendt, at Studstrupvrerkets
kulfyrede blok 1 skulle ombygges til
tilsatsfyring med halm.

Et flertal i ELSAMs bestyrelse afviste
dog ogsA et forslag -om at bygge et
kraftvarmeanlreg i Arhus som demon-
strationsprojekt i ELSAMs udviklings-
linie for fleksible CFB-kedler (Cirkule-
rende Fluid Bed). Netop CFB-koncep-
tet er et vigtigt element i ELSAMs
overordnede udviklingsprogram for
anvendelse af COr-neutrale biobrend-
sler i store mrensder.

Aftale om treforgasning
ELSAM og ELKRAFT godkendte i
december et kontraktforslag, der skulle
gore det muligt for EU at stgtte design-
fasen af et projekt til forgasning af pil.
Hvis designfasen falder heldigt ud, og
EU ogsi vil st@tte selve projektet, vil
anlregget blive placeret enten i Assens
eller i Maribo.

Bioforgasningsan laegget skal bruge
udtyndingstrre og energipil. Behovet for
biomasse til det lille kraftvarmeverk
g0r det nBdvendigt at fi flere hundrede
landmrend til at dyrke energiafgrpder.
ELSAM er opmaerksom p6, at det ikke
er ukompliceret at dyrke energipil.
Der kan opsd fortolkningsproblemer
omkring braklregningsst@tte, der er risi-
ko for, at dransystemer bliver 6delagt,
og sadskifte bliver problematisk.

Som led i ELSAMs og ELKRAFTs
m6lrettede biomassearbejde blev rap-
porter om halm- og traressourcer frer-
d ige i  1994.
Rapporterne viser, at der fra Ar 2000 i
normalir vil vrere danske ressourcer pA
mellem 1,6 mio. og 2,1 mio. ton halm
til ridighed. I minimumflr dog mellem
0,2 og 0,8 mio. ton. Nir det grelder trre,
vil der vrere mellem 100.000 ton og
300.000 ton t@rstof til rAdighed til ener-
giformil alt afhengigt af priserne pA
cellulose.

Det er ELSAMs opfattelse, at det af
forsyningsmzessige og @konomiske
grunde b l iver  nodvendigt  at  importere
blandt andet treflis, hvis vaesentlige
dele af energiproduktionen i fremtiden
skal klares med biobrendsler.

COr-l0-oren
Det er det statslige COr-tilskud pA l0
OrelkWh, som er baggrunden for det
sidste par flrs voldsomme udbygning

med decentral og industriel kraftvarme.
Hvis det politisk besluttes at stoppe til-
skuddet, eller hvis EU erklrcrer CO,-
l0-@ren ulovlig, fordi den er en form
for industrielt tilskud, vil det blive nBd-
vendigt at srette varmeprisen vresentligt
i vejret.

Efter advarsler om Oget energiforbrug
og miljobelastning besluttede Energi-
styrelsen at undlade at give statslig
anlregsst@tte til kraftvarmeanlaeg i gart-
nerier, som hidtil har fiet fjernvarme
fra Fynsvrerket. COr-10-6ren er dog sfl
attraktiv, at manglen pA anlregsstBtte
formentlig ikke vil ffl navneverdig
indflydelse for beslutningsprocessen pA
de storre gartnerier.
Fynsvarket har dog i begyndelsen af
1995 indgiet sidanne aftaler om fjern-
varmepriser, at de fleste af gartnerierne
undlader at bygge egne kraftvarmean-
lree.

ELSAM pegede flere gange i 6rets l@b
pA det urimelige i, at elvrerkerne, som
de eneste. er udelukket fra at fA stats-
st@tte til bygning af industrielle kraft-
varmeanlag. ELSAM er sikker pA, at
denne udelukkelse mi betegnes som
diskriminerende og dermed i strid med
Romtraktaten.
Det er bemrerkelsesvitrdigt og uforstie-
ligt, at Danmark, som det eneste land i
EU, svekker sin egen nationale elforsy-
nings muligheder pi hjemmemarkedet
netop pi trersklen til det frie europrei-
ske energimarked.

Kabler og erstatninger
Elvrerkerne har i de senere flr konstate-
ret en stigende modvilje mod frem-
f4ring af nye h@jspendingsledninger.
Kortplaner m@des med stadig flere pro-
tester, dog nesten kun lia lodsejere, der
kan se, at den nye ledning vil passere
tret forbi netop deres ejendom.
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Modstanden i offentligheden har f6rt til
en ny bekendtgorelse, si amterne frem-
over ogsi skal udarbejde VVM (Vurde-
ring af Virkning pA MiljOet) for nye
luftledninger over 100 kV. Sfldanne
VVM-redeg@relser har tidligere kun
skullet udarbejdes i forbindelse med
placering af st@rre milj pbelastende
industrianlag, kraftvrerker etc.

ELSAM har en forpligtigelse til at
drekke forbrugernes elbehov. Denne
forpligtigelse medfprer blandt andet en
udbygning af hpjspaendingsnettet, og
det vil uundgieligt give gener for de
ber@rte lodsejere.

ELSAM har lrenge arbejdet for, at der
gives rimelig erstatning til de lodsejere,
der mA baere byrderne, for at samfundet
fAr udbygget sin infrastruktur. Det er
derfor helt i overensstemmelse med
ELSAMs 6nsker, at der med virkning
fra den 1. januar 1995 er indg6et en ny
landsaftale om erstatninger for elanleg.
Med den nye aftale vil der blive givet
vesentligt h@jere erstalninger - eventu-
elt kpbstilbud - til de lodsejere, der fir
nye hpjspaendingsledninger tret forbi
deres bolig. Og det uanset om lednin-
gerne er placeret pA egen eller naboens
grund.

Diskussionen om magnetfelter og sund-
hedsproblemer fortsatte i 1994, sk4nt
flere videnskabelige unders@gelser har
vist, at problemer omkring hgjspren-
dingsledninger fgrst og fremmest knyt-
ter sig til det visuelle. Det mA imidler-
tid konstateres, at ejendomme nrer h@j-
sprendingsledninger er mindre vrerd og
endda vanskeligere at salge end andre
eiendomme.

Plan for sanering
ELSAM indledte for et par Ar siden
arbejdet med at lave en totalplan for

sanering, omlagning og kabellregning
af store dele af hBjsprendingsnettet.
Hovedprincipperne i ELSAMs arbejde
kom til atprage kommissoriet for Mil-
j Oministeriets arbejdsgruppe vedr@ren-
de principper for udbygnin g af hgj-
spandingsnettet. Arbejdsgruppen har
udgivet en rapport med anbefalinger af,
hvor der kan bygges luftledninger, og
hvor der skal lagges kabler. Rapporten
anbefaler blandt andet, at det overord-
nede 400 kV-net af tekniske, driftsmas-
sige og @konomiske grunde fastholdes
og udbygges med luftledninger. Kun
ved nationale naturinteresser og ved
indfpring i byer kan kabellregning over-
vejes.

Anden i anbefalingerne er, at der skal
vere freme luftledninger, og at man ved
ledningssanering skal sikre nrest muligr
miljo for investeringen.
I overensstemmelse med anbefalinger-
ne har ELSAM udarbejdet en hand-
lingsplan for sanering af hgjspendings-
nettet i Jylland-Fyn. Den vil koste ca.
fire mia. kr., vare 20 Lr at gennemfpre
og vil i gennemsnit koste ca. 6n ffel
kWh. Planens gennemf6relse forudsret-
ter dog, at ikke blot ELSAM, men ogsi
de pvrige ejere af hgjsprendingsnettet
trreffer de n6dvendige, konkrete beslut-
ninger.

l/S Eldistri butionssamarbejdet
for Jylland og Fyn
Den 15. februar stiftedes I/S Eldistribu-
tionssamarbejdet for Jylland og Fyn
som talergr og samarbejdsorgan for de

jysk-fynske distributionsselskaber. Det
nye selskab fik hurtigt samtlige 71 sel-
skaber som medlemmer.

I/S Eldistributionssamarbejdet har lejet
sig ind tret ved ELSAMs hovedadmini-
stration i Skerbek, og der har fra star-
ten vaeret et taet samarbejde mellem de
to organisationer, som begge ejes afde
jysk-fynske elforbrugere.

Igennem I/S Eldistributionssamarbejdet
viderefpres det samarbejde imellem de
jysk-fynske distributionsselskaber ind-
byrdes og mellem disse selskaber og
ELSAM, som i nogle 1r har eksisteret i
form af ELSAMs distributionsudvalg.
Dette udvalg er derfor nu nedlagt.

Ifplge vedtegterne for I/S Eldistribu-
tionssamarbejdet skal der gennemf6res
en analyse for at vurdere konsekven-
serne af en eventuel fusion af de jysk-
fynske kraftvrerker og ELSAM.

Ved irsskiftet var der lagt op til i frel-
lesskab mellem ELSAM, ELSAMS
interessenter og I/S Eldistributionssam-
arbejdet at gennemfgre en analyse med
henblik pi at vurdere mulighederne for
at effektivisere samarbejdet, herunder
ogsA en egentlig fusion af kraftvaerker-
ne og ELSAM.

Analysen, der skal vrere afsluttet ved
irsskiftet 199511996, vil blive udfort
med assistance af eksteme konsulenter.



ELSAM

BERETNING OM DRIFTEN

Industriferien var for en
gangs skyld prreget af ual-
mindeligt varmt og solrigt
vejr. Det bet@d @get mark-
vanding, men til gengreld
var der nrsten ikke brug ior
kornt@rring. Nflr det grelder
opvarmning, var der 14 pro-
cent frrre graddage i 1994
end i et "normal6r".

Det samlede jysk-fynske
el lorbrug s leg 1.4 procent  i
forhold til 1993. Hvis tallet
korrigeres for de srerlige
meteorologiske forhold,
Oges stigningen til 1,9 pro-
cent.

Mere end 15 procent af
elforbruget blev drekket af
lokale producenter. Primer-
vrerkernes andel ventes at
b l ive yder l igere reducerel  i
1  995.
ELSAM indsamler milinger
fra en stor del af de decen-
trale kraftvarmeanlaeg og
st@rre vindm@lleparker. Det
sker af hensyn til drift, plan-
lagning.  af regning og stat i -
srik.

Eloverlob
Risikoen for eloverlob er et
af de st@rste driftsmassige
problemer ved den store
ukontrollerede lokale pro-
duktion.
Eloverl@b kaldes den situa-
tion, der kan opst6, hvis
f.eks. kraftig blast i kolde
weekend- og aftentimer fflr
samtlige vindm@ller til at
producere maksimalt.

Omridets forbrug vil pA et
sidant tidspunkt vrere drek-
ket af den el, som kraft-
varmevrerkerne fremstiller r
samproduktion med den sto-
re varmeproduktion. Der er
kort sagt ikke brug for vind-
m0lle-elektriciteten. El pro-
duceret i samproduktion
med varme kan i sig selv
give anledning til overlBb.
Overskuddet - eller over-
lobet  -  kan eventuel t  se lges
til meget lave priser i nabo-
landene.

Elfbrbrug
Fj ernvarme

forbrug

Januar kvartal

April kvartal

Juli kvartal

Oktober kvartal

4,10/o

1 ,57o

1,20/o

1 , ,17o

8,'7 a/a

10,60h

-  2 I , l  a /o

9-2c/a

1. halv i r 2.94/o 9.20k

Hele iret l ,4Vo -4,29o

Lang, varm sommer

Midler imod overl@bet kan
v&re
o etablering af fjernvarme-

akkumulatorer ved sivel
de centrale kraftvarker
som de sma anleg,

o udnyttelse af udlandsfor-
bindelser,

o aflukning af forvarmere
pA primrerenheder,

o nedregulering af primaer-
vaerkerne suppleret med
indsattelse af srerlige
fjernvarmecentraler,

o stop af de kraftverksejede
vindm6ller og decentrale
anlrg.

Driften af systemet
Nettoudvekslingen med

Stigninger i bl- og varmeforbrug

SAdan blev elforbruget dekket:

Produktionen p6, kraftvarmevarket i Randers er indeholdt i s6jlen for
den decentrale produktion.
Forbrug til miljoanlag er indeholdt i totalfbrbrug.

udlandet blev en eksport pi
954 cwh (inkl. SBnderjyl-
lands Hgjspendingsvarks
udveksling med Stadtwerke
Flensburg) .  Hert i l  kommer.
at PreussenElektra i 6rets
IOb aftog produktionen fra
sin andel af frellesvarket i
Aabenraa.

Forsogene med indfyring af
halm og fl is pfl Vestkrafts
blok 1 blev afsluttet. Erfa-
ringsmaterialet anvendes nu
i forbindelse med ombyg-
ningsprojektet for Stud-
strupvarkets blok 1.

ElSAM-vaerkerne har i et
par ir pitaget sig at brande

olieforurenet jord alene
imod betaling af den her-
med forbundne udgift. Pri-
serne er  godkendt  af  Elpr is-
udvalget og efter klage fra
Entrepren@rforeningen ogsfl
af Konkurrenceankenaevnet.
Driften var i hpj grad prre-
get af, at nedbgrsmrengder-
ne i Norge og Sverige var
vasentlig mindre end nor-
malt og af aendringen i han-
delsm@nsteret i Norge.
Bflde det norske og svenske
system bliver i langt hgjere
grad end tidligere dispone-
ret ud fra markedsmessige
forhold, hvilket selv pi kort
sigt resulterer i store og
uventede rndr inger  i  ud-
vekslingsmPnsteret. Prisnr-
veauet i Norge var hele flret
hBjere end de danske pro-
duktions-marginalpriser. Si
der var ikke grundlag for
import - kun eksport.

Eksporten blev i det v&sent-
l igste gennemfor t  pf l  basis
af ekstraordinare olieind-
kpb, som i vid udstrakning
blev brugt i ren kondensa-
tionsproduktion. Det bet@d,
at totalvirkningsgraden for
den samlede jysk-fynske el-
og varmeproduktion faldt
fra 61 til 58 procent.
I kraft af en god effektba-
lance udnyttede ELSAM
kun i begrrenset omfang de
eksisterende pumpekraftaf-
ta ler  med Norge og Sver ige.

ELSAM netto-
eksportor
ELSAM havde i 1994 en
nettoeksport, som svarer til
en merproduktion pA 4 pro-
cent af det samlede forbrug
i Jylland-Fyn.
Det var isaer Norge. som
havde brug for at importere.
I nogle mineder eksportere-
des til Norge efter aftalernes
bestemmelser om t@rflrsle-
verancer.

Selv i t6rirsperioder bliver
den optimale udnyttelse af
Skagerrakforbindels erne
hrmmet, fordi ogsi over-

Jan. kvar.

Apr. kvar.

Juli kvar.

Okt. kvar.

5 .2 r0

3.674

3.97s

4.556

686

459

351

769

216

200

112

255

-805

I84

10

,343

5.367

4.517

4.448

5.237

l. halvfir 8.bs4 1.145 476 -621 9.884

Aret 1994 t7 .415 2.265 843 -954 19.569



skudsenergi og t@r6rssikring
skal handles via den norske
elb0rs.

Norsk krit ik
ELSAM blev f lere gange i
flrets l@b udsat for massiv
kritik fra vore norske sam-
arbejdspartnere, fra norsk
industri og norske medier,
fordi de syntes, ELSAM
leverede for lidt og for dyrt.
ELSAM var i h6j grad ufor-
skyldt i denne situation, idet
ELSAM ikke pd forh ind
havde fiet sidanne informa-

Elstatistik

BERETNING OM

tioner og garantier, at det
var muligt at sikre n@dven-
dig brandselsreserve ti l  de
@nskede leverancer. Leve-
rancer til Norge blev i vae-
sentlig grad gennemf@rt ved
hjaelp af oliefyrede anlaeg.
ELSAM gav desuden afkald
pi den faste kraft, som Stat-
krafi kontraktligt skulle
have leveret  t i l  ELSAM i
marts og april.

Produktionsapparatet
- skrotning af anleg
I forbindelse med miljBgod-

Systemet ELSAM
1994

ELSAM
l 993

ELSAM
r992

l-orbrug
I omridet GWh
Stigning Vo
S t i " n i nn  l emn .  k ( ) r r .  I
Pi miljoanleg GWh

19.569
1 , 4
1 , 9

1 3 3

t9.295
1 , 6
I , t3

I l-5

18.994

100

Produktion
Primaervark CWh
Dec. prod.  ink l .  RK GWh
Vindmplleproduktion GWh

1 7 . 1 1 5
2.265

843

t1.662
1.546

767

13.222
1.089

692

Nettoimport
Fla Norge GWh
Fra Sverige GWh
Fra Tyskland GWh
Modtaget fra Flensburg GWh
Modtaget fia Randers GWh

l . n 6
380

a 1

-  1 3 4
30

t .955
t . 6 8 2
t .  t 8 0

t a 1

3 8

3.1  02
2 . 1 5 8

-  r . r24
- 141

26

Transit
Fra Sverige til Tyskland GWh
Fra EV3 til Tvskland GWh

1.217
2.064

978
2 . l 5 u

U

1.970

Effektinstallation
Primtrvarkernc MW
Npdstartanlaeg MW
Randers K/V MW
Dccentr. anleg > 2 MW MW
Decentr. anlie,q < 2 MW MW
Private vindmoller MW
Krafivrerksej. vindmoller MW

4 . 5 8 1
41
4 4 .

52u
1 3 0
330
69

4 . 5 8 1
47
41

304
99

3 1 0
57

4.171
41
14

228
67

295
51

ELSAM
1994

ELSAM
1993

ELSAM
1gg2

Produktion
Elprodukt ion GWh
Fjimvarmeproduktion TJ
- Stigning i fjemvarmeprod. To
-.€kv.elproduktion GWH
Forbrug pi miljoanlag GWh

17.415
34.325

- 4,2
1.467

t33

14.662
35.8  17

8,r
1.582

1 1 5

13.222
33.140

- 3,6
1.433

100

Brrendsel
Gasforbrug mio. m3
Olieforbrug kilo ton
Kulforbrus kilo ton

0,7
490

6.047

0
108

5.680

t)
137

5.132
Brendselsudnyttelse
Kulfyringsgrad
Totalvirkningsgrad

o/o

Vo
88
58

9'7
6 l

96
s9

ELSAM
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kendelse af Fynsverkets
nye blok 7 blev der sti l let
sidanne supplerende krav til
de bestiende anleg, at det
ikke siden har vrret muligt
at indsctte vrerkets blok 2
(195 MW) i  normaldr i f t .
Mi l joankenavnet Bnskede
ikke at endre de sti l lede
krav, hvorefter det blev
besluttet at fiemrykke skrot-
ningen af anlrcgget. Blok 2
udgik derfor af systemet
den 31.  december 1994.
Ogsi Fynsvaerkets to gamle
n@dstarts -dieselmotorer
(hver pi 5 MW) skrottes,
fordi de ikke har kgpacitet
ti l  at n@dstarte Fynsverkets
to ti lbagevaerende blokenhe-
der.

Ny effekt a 1994
| 1994 var der en nettoti l-
gang af ny effekt pi ca.
224MW:

Grenaa Kraftvarmevrerk
(Midtkraft) blev opskrevet
med  6  MW t i l  18 ,2  MW.
Hanstholm Kraftvarmevnrk
(NORDKRAFT) blev idrift-
sat med 5,3 MW.
Frederi kshavn alialdsfor-
branding (NEFO) blev
idriftsat med 2,2 MW.

I 1994 blev der endvidere
ins ta l l e re t  ca .2 l0  MW fo r -
delt pA 47 decentrale kraft-
varmeenheder.

Den installerede
effekt
Primrrvrrker 4.628
Randers k/v 44
Dec. k/v > 2 MW 528
Dec. k/v < 2 MW 130
Private vindm@ller 333
Kraftv./vindmoller 69

Vindm0llernes ustabile pro-
dukt ion betyder .  at  kraf t -
v&rkerne over nogle fir
timer skal kunne opfange
forandr inger  i  be lastn ingen
pA op t i l  ca.400 MW.

Primervarkernes
effekt
Fynsvrerket:

+ 1 0 M W
Midtkraft:

+ 1 2 M W
NEFO:

+ 2 5 M W
NORDKRAFT:
Skaerbaekvae rket:
Spnderjyllands
Hgjspendingsv.
Vestkraft:

907 MW
i n6danleg
l.244MW
i npdanlag

438 MW
i nBdanlreg

269 MW
369 MW

471 MW
883 MW

Emissioner fra danske kraftverker

(Ekskl. PEs andel af EV3)

Svovldioxid
( i  1  000 ton)

Korrigeret for
Fak t iskudsendt  ud landshande l

1993 1994 1993

1gg4

101 103 104 88

Kvalstofoxid
( i  1000 ton)

Kor r igere t  fo r
Fak t iskudsendt  ud landshande l

1993 1994 1993

1994

7A

Ca. 1.900 MW af ELSAM-omridets krafiverksblokke er
forsynet med afsvovlir.rgsanleg.
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94 procent af effekten kan
fyres bide med kul og olie.
Der er reserveret op til 390
MW eleffekt til fjemvarme-
formil.

Decentral effekt -

mindre end 2 MW
Pi distributionsniveau var
der installeret:
Vandkraft 4,9 MW
Kraftvarme-
anlaeg 124,9 MW
Vindmoller 332.6 MW

Kraftverkernes
vindmoller
De jysk-fynske kraftvarker
ejer og driver vindm@llepar-

ker med en samlet effekt p5
69,4 MW - en tilvrekst pi
r2 ,2MW.

Fynsvrerket: 2,6 MW
Midtkraft: 4,9 MW
NEFO: 4,3 MW
NORDKRAFT: 18,9 MW
Skrerbrekvarket: 3,2 MW
Sgnderjyll. H6jsp: 9,7 MW
Vesrkrafr: 25,8 MW

Decentrale anleg over 2 MW

Interes-
senter

Anl:eg
Kraft-

varksejet
(Mw)

Ikke kraft-
verksejet

(Mw)

Fynsvarkel Kommunekemi.  Dalum. Papir-
fabrik, Ringe J og 2, HArby, Frl-
lingg6rd, Nr. Aby, Glamsbjerg,
Be1linge, Otterup og MArup

Rudkobins 2,2

< R O

Midtkraft Novopan, Langaa, Bjeringbro,
Ramsing-Lem-Lihme, Skive,
Ska1s, Engesvang og R6dkjersbro

Grenaa t8.2

45,6

NEFO Vri, Dronninglund, Jetsmark, Sin-
dal, Hjallerup, Bindslev, @ster
Vri, Tlrs, Strandby og Tylstrup

Frederikshavn, Saeby, Hirtshals
oe Frederikshavn affald 30.1

37,3

Nordkraft Thisted, V[rst-Fjellerad, Ellids-
h6j-Fers1ev, Suldrup, MD Food/
Akafa, Stovring og Ars

Reno Nord, Nibe og Hanstholm 16.3
24,1

Skarbak-
verket

Shell, Reno Syd, Kemira, Heden-
sted, Brande, Kolding, Tgrring,
Ejstrupholm, Bredsten-Balle,
Egtved.  Bradstrup.  Nr.  Snede og
Jelling

Veien os Horsens 34.2

7'7 ,1

S0nder-
jyllands
HOjspen-
dingsvark

Skerbak @st, Vojens, Nordborg,
Broager, GrAsten, Christiansfeld
og Bredebro

Rodding, Ribe, Lpgumkloster
os Haderslev 1  1 , 9

29,1

Vestkraft NykObing Mors, Nybro, @1god,
Tim, @mhOj, Ringkobing Fjv.,
Aulum, Nr. Nissum, Bramming,
Lem, Spjald, Billund, Br6rup,
Karup, Grindsted, Vildbjerg,
Karlsgirde, Videbek, Knudsmose
Holsted, Hvide Sande og Oksb61

Ringkobing, Skjern og
MAbjergvaerket 40,5

105,5

I alt 153,4 318,2

DRIF TE N

Nye netanlag
Den l2.januar 1994: 150
kV-station Nors blev sl6jfet
ind pfl Frostrup-Bedsted
linien.

Den29. september 1994:
150 kV- ledningen Skrr-
baekv arket-Ryttergaarden
blev taget i brug.

Den 10 november 1994:150
kV-station Mollerup blev
indslpjfet pi Hasle-Trige
linien.

Den23. september 1994:
Den hidtidige 150 kV-led-
ning Landerupghrd-Fraugde
blev omlagt til400 kV. Der-
med blev Fyn sikret tosidig
400 kV-forsyning.

Sagsbehandlingen af 400
kV-ledningen Arhus-Aal-
borg 16 stille i 1994. Led-
ningen, som skal styrke 400
kV-rygraden i Nordjylland,
vil derfor tidligst kunne
vrere i drift i 1999 - fire ir
senere end oprindeligt plan-
lagt.

400 kV-ledningen mellem
Kass@ og Vejen skal erstat-
tes med en to-systems-for-

bindelse. Projektet er under
forberedelse.
Derefter er det planen at
bygge en 400 kV-ledning
fra Vejen ti l  Esbjerg. Linie-
fgringen bliver fastlagt i det
regionplantillreg, som Ribe
Amt er i gang med at udar-
bejde.
Ledningen ventes taget :

brug inden 61 2003. Deref-
ter mangler kun strreknin-
gerne Kolding-Vejen og
Esbjerg-Holstebro for at
fuldfore det nuverende kon-
cept for 400 kV-nettet.

Nyt kommunika-
tionsnet
ELSAM har besluttet at
bygge et nyt faelles telekom-
munikationsnet for det jysk-
fynske elsystem. Nettet
baseres pi optiske fibre,
som f.eks. indbygges i nye
jordledere, der ophrenges,
nir jordledere skal udskiftes
i forbindelse med renove-
r ing af  hpjspendingslednin-
ger.



Det pkonomiske opsving i verden har
sat sit preg pfl kulpriserne, der har haft
en konstant stigende tendens i hele
1994. Priserne er nu tilbage ph 1992-
niveauet. Eftersporgslen er steget kraf-
tigt i Det Fjerne @sten, og samtidig er
kulproduktionskapaciteten blevet til-
passet i lgbet af de sidste par ir, hvor
priserne har vreret srerdeles lave.

Uheld i kulsektoren pustede yderligere
til priserne i efteriret, da der f6rst skete
en jernbaneafsporing af et2,5 km langt
kultog i Sydafrika, og kort efter indtraf
der en lignende ulykke i Australien.
Dertil kom kraftige regnskyl i Colom-
bia, der bet@d et uventet fald i produkti-
onen. I alt resulterede det i, at2-3 mio.
ton forsvandt fra markedet i fierde
kvartal.

ELSAMs kulforbrug blev 6 mio. ton i
1994 en stigning pA 0,3 mio. ton i for-
hold ti l  Aret fpr.

Polen var ELSAMs st@rste kulleveran-
dgr tnt fulgt af Sydafrika. De polske
leverancer blev for en stor del hentet i
ELSAMs egne pramme. Sidst pi iret
opstod der kvalitetsproblemer med de
polske kul, og leverancerne blev derfor
indsti l let i en periode.

Sydafrika har forstiet at udnytte landets
nye politiske status og har erobret de
markeder tilbage, det mistede midt i fir-
serne under apartheid-boykotten. PA
grund af den centrale geografiske pla-
cering er Sydafrika konkurrencedygtig
pi bide det asiatiske og europreiske
marked, og det har klart afspejlet sig i
den sydafrikanske prispolitik.

Med de stigende priser er USA atter en
interessant leverandpr, og ELSAM har
igen fflet tilf6rt amerikanske kul. Den
amerikanske kulindustri har gennem-
gAet en strukturrationalisering de sene-
re 6r, og omkostningsniveauet er s@n-
ket.

ELSAM har desuden fiet tilfgt kul fra
Australien, Indonesien, Colombia og
Rusland.

Prammene i Polen
ELSAMs pramsystem har transporteret
4,0 mio. ton i 1994. Cirka en fjerdedel
af sejladserne er foretaget med polske
kul, mens den resterende del har vreret
trafik fra Ensted til de pvrige @stkyst-
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havne. Siden starten - i slutningen af
1978 - har ELSAMs pramsystem trans-
porteret over 45 mio. ton kul.

ELSAM JYLLAND og ELSAM FYN
gennemfBrte i alt 14 rejser til Sydafrika
og Colombia. ELSAM JYLLAND var i
sommer pA et lrengere planlagt dokop-
ho ld iGdansk iPo len .

Naturgas
Der er opnflet enighed med Dansk
Naturgas A/S om leverancer til Skrer-
brekvaerkets nye blok og desuden om
leverancer til aldre enheder, der derved
kan levetidsforlrenges uden investerin-
ger i svovlrensningsudstyr. Den kontra-
herede gasmangde udg@r l0-15 pro-
cent af ELSAMs irlige braendselsfor-
brug. Dertil kommer en betydelig gas-
mangde, der anvendes pA decentrale
gasfyrede enheder, siledes at den sam-
lede gasandel i ELSAM-omridet i l6bet
af fA 6r kommer op pi 25-30 procent.

Halm
I 1993 aftalte et bredt flertal i Folketin-
get, at der skulle anvendes mere bio-

Kultifforsler a 1994

masse i elforsyningen. Det blev speci-
fikt nrevnt i aftalen. at elvrerkerne
senest i ir 2000 skal bruge 1,2 mio. ton
halm under forudsretning af, at elvrer-
kerne kan erhverve halmen til oriser.
der  ikke kan anses for  ur imel ige.

ELSAM er klar over, at halm ikke er
konkurrencedygtig med kul, hvorfor
prisvurderingerne foretages pi basis af
en vurdering af omkostningerne ved
indsamling og transport til varkerne
samt fortjeneste til landmendene.

I ELSAMs handlingsprogram indgir en
successiv forBgelse af den anvendte
halmmangde, men problemer med
fremskaffelse af en beskeden mrengde
halm til Vestkraft i 1993 har vakt
bekymring.
De ressourceunders6gelser, der er fore-
taget, konkluderer, at der i normale
h@stir teoretisk set vil vere den n@d-
vendige halm til rfldighed. Erfaringerne
fra de sidste to Ar viser imidlertid, at
kun en del af det beregnede halmover-
skud kommer pi markedet.

I 1995 plbegyndes fyring med halm pi
Studstrupvaerket og sidelpbende etable-
res en halmfyret kedel pi Enstedvar-
ket, der ventes klar i 1997 . Halmind-
k@bene for@ges i takt med udbygningen
af disse anlaeg.

Produkter fra afsvov-
lingsanleg
Gennem langtidsaftaler er der sikret
afsretning af gips fra nuvrerende og
planlagte gipsproducerende afsvov-
lingsanlreg i ELSAM-omrAdet samt
afsatning af svovlsyre fra SNOX-

.- anleggetpiNordjyllandsvrerket.

Pi Fynsvarket anvendes afsvovlings-
produktet TASP (T6rt Afsvovlings Pro-
dukt) i en blanding med flyveaske til
bygning af en miljpvold omkring ver-
kets kulplads; og fra Studstrupvrerket
leveres TASP til produktion af katte-
grus, men hovedparten deponeres i
Glatved.

I begyndelsen af 1994 indledtes en for-
sggsme ssig afsretning af TASP som
svovlgBdning sammen med gylle, som
vil blive fortsat i 1995 inden for Fvns
og Arhus' amter.

Aske fra biomasse
De asker, der fremkommer fra kombi-



neret fyring med kul og biomasser, kan
ikke bruges som g@dning pi grund af
for stort indhold af tungmetaller m.v. i
den del af asken, der stammer fra kul.

Asker fra rene biomasser kan derimod
udbringes som g@dning pi dyrkede are-
aler. Der l igger dog nogle milj@mrssige
begrensninger heri, som skyldes asker-
nes indhold af kadmium. Der er indledt
et samarbejde med MiljOstyrelsen om at
etablere hensigtsmassige regler til regu-
ler ing af  den jordbrugsme ss ige anven-
delse.

Rekordstor afsetning
af flyveaske
Afsretningen af flyveaske satte i 1994
rekord med 585.000 ton. Produktionen
af flyveaske li p6 ca. 800.000 ton, og
nyttigg@relsesprocenten blev derfor
knap 75 procent.

Den store afsatning forklares ikke
mindst ved et stort salg af flyveaske
som fyld til bygge- og anlegsformil.
Der er til over 50 projekter blevet leve-
ret knap 330.000 ton. Et af projekterne
aftog sfl stor en maengde, at et flyve-
askedepot blev t@mt.

Afsatningen til industrien endte pi et
lavere niveau end niveauet i de sidste
par Ar. Dette skyldes hovedsageligt, at
der er leveret vresentligt mindre til
cementindustrien pfl grund af aendringer
i  Aalborg Port lands cementsor t iment  og
som fBlge af en nedgang i eksporten til
den norske cementproducent NORCEM.

Fyldopgaver 330.000 ton (+ 50.000 ton)
Beton 1 1 5.000 ton (+ 20.000 ton)
Cement 110.000 ton (- 50.000 ton)
Asfalt 30.000 ton (- 10.000 ton)

Ca. 80 procent af slaggeproduktionen
pA ca. 100.000 ton blev nyttiggjort -

eksempelvis som underlag ved anlaeg-
gelse af ridebaner.
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nettilsluttede solcelleanlreg som an-
lagget hos Elselskabet VOH.

Superledning
ELSAM st@tter arbejdet med at udvikle
superledere. Dette arbejde er blandt
andet blevet udfort hos NKT (Nordisk
Kabel og Trid) Research Center, DTU
(Danmarks Tekniske Universitet) og
Risg. Arbejdet hos NKT har centreret
sig omkring udviklingen af superleden-
de tride. NKT har pA dette omride niet
resultater, der er blandt de bedste i ver-
den.

Brendselsceller
En brendselscelle er et kammer, hvor
naturgas eller kulgas sammen med ilt
forvandles til vand og kuldioxid sam-
tidig med, at der skabes en sprendings-
forskel mellem kammerets to sider.

Processen er meget miljovenlig: Der
foregir ingen "flamme-forbrrending" i
brandselscellen. Derfor skabes der
f.eks. ikke kvrelstofilter under proces-
sen.

lnden for brrendselsceller arbejder
ELSAM ad to l inier:
ELSAM st@tter det danske arbejde med
at udvikle brandselsceller under DK-
SOFC-programmet. Stprstedelen af
arbejdet foregAr pi RisO. Milet er
blandt andet, at der i 1995 skal opsti l les
en dansk produceret brendselscelle
med en ydeevne pi 0,5 kW.

I 1994 underskrev ELSAM en aftale
om opfprelsen af et 100 kW brand-
selscelleanleg i Holland. Anlagget er
produceret af Westinghouse. K@berne
er ELSAM og et konsortium bestflende
af seks hollandske energiselskaber.

Anlagget er et demonstrationsanlag,
der skal gOre det muligt at opni prakti-
ske erfaringer med brandselscellean-
laggenes muligheder i kraftvarmepro-
duktionen. Anlegget er planlagt til at
blive sat i drift januar 1997.

T

ELSAM forsker i morgen-
dagens energi

ELSAM har i de senere Ar brugt mange
krafter pi forsknings- og udviklings-
arbejde (F&U). De nrermeste og mest
direkte udfordringer som r@ggasrens-
ning, biobrrendsler, hgjeffektive kedler,
kulfyring samt vindkraft har haft fprste
prioritet i dette arbejde. Men der ten-
kes ogsi pfl teknologier, som miske
f@rst fir deres tekniske og @konomiske
gennembrud i naeste Arhundrede. Derfor
vil ELSAM bruge ca. l0 procent af
F&U-budgettet pA omrider som solcel-
ler, brandselsceller og superledning.

Solceller
Det danske potentiale for solceller er
st@rre, end man umiddelbart ville for-
venle.  Ved akvator  er  den gennemsni t -
lige indstrflling 250 W/m2. I Danmark
er den gennemsnitl ige indstri l ing det
halve.

ELSAM har i 1994 st@ttet arbeidet med
solceller pi to omrAder:

I 1993 blev med stotte fra ELSAM
etableret et netti lsluttet solcelleanlag
med en maks. kapacitet pa 5 kW.
Anlregget stflr pfl taget af Elselskabet
VOHs administrationsbygning i Brred-
strup. Anlregget er nu inde i en 2-flrig
pr6vedrift.

ELSAM deltager i det Internationale
Energi  Agenturs ( lEAs) arbejde med
solceller. IEA har nogle arbejdsgrupper,
hvor man udveksler erfaringer om sol-
celler. ELSAM deltager i arbejdet i den
gruppe, der beskaftiger sig med smi,

Eksempel pd skermbillede fra
clataanl rc g get ho s E I se I skabet VO H,
Brcedstrup.



Elforsyningsloven blev endret den L
marts 1994, siledes at IRP (Integreret
Ressource Planlagning) nu er lovbe-
stemt som planleegningsmetode i dansk
elforsyning. Loven er knap i sine for-
muleringer, men fastslir specifikt at
samfundsOkonomi og milj6hensyn skal
vere bestemmende for planlagning af
dansk elforsyning. I lovteksten fastslis
ogsi, at elbesparelser, krativarme, ved-
varende energi og brug af miljOvenlige
brcndsler skal fiemmes. Loven forplig-
ter bAde kraftvarkerne (elproducenter-
ne) og hvert enkelt distributionsselskab
til at samarbejde om en planlegning,
som sikrer efTektiv udnyttelse af res-
sourcerne. Loven placerer bevillingsha-
verne som ansvarlige fbr den samlede
plan, som skal udarbejdes hvert andet
ir med tyve irs horisont. ELSAM er
dermed ansvarlig for udarbejdelsen af
IRP-planen for Jylland og Fyn.

ELSAM er godt rustet til at udfgre den-
ne opgave. Siden sommeren 1992har
ELSAMs planlrcggere sammen med
representanter for ELSAMs di stribu-
tionsudvalg, Sjellandssamarbejdet og
ELKRAFT gennemfBrr er IRp-projekr
med stotte fra EUs SAVE-program.
Projektet blev afslutter i efteriret 1994.
Det er ved hjelp af en rakke konkrete
regneeksempler demonstreret, at IRp-
metoden virker.

Projektet konkluderer blandt andet:
o IRP er en n@dvendig planlagnings-

metode, nir de danske energi- og mil-
j0politiske mil skal realiseres med
ferrest mulige omkostninger for sam-
fundet.
En rekke af enkeltbeslutninger kan
ikke lede til milet uden risiko for fejl-
investeringer i milliardklassen.

o IRP skal omfatte hele energisektoren,
lbr  a l  seklorens ak lorer .  energimyn-
digheder og Folketinget kan vurdere
rammer og virkemidler pi lige vilkir
("on a level playing field").

Pianltegningen skal gennemf6res af
energisektorerne, der har den st@rste
viden om produktion og forbrug, og
resultaterne skal anvendes til at opti-
mere samspillet mellem aktBrernes og
statens virkemidler.

o IRP-projektet har vist, ar de enkelte
elspareaktiviteter males i mio. kWh,
mens dispositioner pi kraftvrerksni-
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IRP nu
lovfestet

som elplan-
lagnings-
metode

veau mAles i 1.000 mio. kWh. Indsat-
sen pi forbrugssiden mA derfor foregi
sidel0bende med fortsatte investerin-
ger i et forsyningssikkerr og miljOrig-
tigt produktionssystem.

o IRP-principper og IRP-lov rager
udgangspunkt i erf'aringerne fra USA.
Mange amerikanske elselskaber er
gjort ansvarlig fbr omfattende elspa-
reprogrammer med massiv kontant
stptte fra disse selskaber. Denne prak-
sis kan ikke umiddelbart overfores til
europaiske og danske forhold, og i
Bvrigt er man i USA ved at vende sig
bort fra denne tilskudspraksis.

o EUs direktivforslag for det indre mar-
ked vil introducere konkurrence - i
fBrste omgang i produktionssektoren.
Strukturen i dansk elforsyning kom-
mer herved i s@gelyset, idet det er en
torudsrtning for IRP-processen, at
elsektoren fiit kan disponere virke-
midler mellem produktions- og for-
brugssiden. Hvordan direktivforslaget
pAvirker elsektorens rolle i den dan-
ske energipolitik er behandlet i rap-
porten fra det "Elstrategiudvalg",
som energiministeren har nedsat.

o EU har fremlagt et udkast til intro-
duktion af IRP. Forslaget omfhtter
udelukkende distributionssektoren og
alene de fbrretningsmessige mulighe-
der, som distributionsselskaberne har
ved at  t i lbyde kunderne energiser-
viceydelser. Forslaget rummer ikke
samme perspektiver som det danske
IRP-koncept.

o Erfaringerne fra Norge og England,
der har de mest l iberaliserede elmar-
keder i Europa, viser, ar IRP ikke kan
bringes ti l  at fungere i et helt l iberali-
seret marked.

Rapport fra Elstrategiudvalget
Elstrategiudvalget blev nedsat af
energiministeren i februar 1994 for
at  medvi rke t i l  a t  f remme overordne-
de pol i t iske mAl  og indarbejde d isse i
elsektorens egen planla gning.

Anledningen var, at energiministe-
rens statusredegorelse fra I 993 tyde-
de  p f l .  a t  de  h id r i d i ge  i n i r i a t i ve r  i kke
var tilstrakkelige til ar sikre opfyl,
delsen af de m6l, som i 1990 blev sat
med f remlaggelsen af  ENERGI
2000.  lor  sA v idr  angdr redukt ionen
af  landets samlede COr-udledning
med20 procent inden &r 2005.
Elsektoren har tidligere erklrret sig
rede til at bidrage med sin forholds-
mee ssige andel af denne reduktion.
Med Elstrategiudvalget indledtes en
te t  d ia log mel lem elsektoren og de
nat  ionale myndigheder.

Elst rategiudvalgers rapporr  fore lA i
oktober  1994.  Den behandler  nat io-

nale og internationale rammer for
den f remt id ige e l forsyning.  Den
beskaftiger sig indgdende med EUs
direkt iv fors lag om er  indre marked
for el og med mulighederne for ar
gennemfore en ser l ig  dansk mi l jO-

' :  og energipol i t ik .  ndr  der  f lbnes for
in ternat ional  konkurrence.

De danske energipol i r iske m6l  skal
fremmes ved fastlaggelse af ram-
merne for den integrerede ressource-
planlagning og ved afg i f ts-  og t i l -
skudsordninger i  forb indelse med el -
og kraftvarmeproduktion. Denne
saerlige danske markedsmodel
udmpntes i  en rammestyr ing.  som
indebrerer, at de nationale, politiske
m6l kommer til at veje tungere i
elforsyningens planlregning end
varetagelsen af elforbrugernes inter-
esser.
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Nettoresultatet for de jysk-fynske kraftvrerker blev i I 994 et
underskud plt,226 mio. kr. Underskuddet bevirker, at der med
udgangen af 1994 sammen med tidligere trs resultater i alt er
et overskud pi 25 I mio. kr.

I forhold til det budget der le til grund for prissretningen for
1994, er resultatet forbedret med 124 mio. kr.

De vasentligste irsager til denne afvigelse er et betydeligt
bedre finansresultat end budgetteret samt en mindre nedsret-
telse af henleggelser til fremtidige anlaeg.

Prisfastsettelse
I henhold til kalkulationsreglerne for elforsyningen skal pris-
fastsattelsen ske sAledes, at resultatet sammen med tidligere
Ars resultater kommer til at ligge omkring nul.

For at fA udbetalt tidligere flrs overskud til forbrugerne blev
kraftvrerkspriserne nedsat med 0,8 grelkWh i gennemsnit i
forfuet 1994.

Pi baggrund afforventningen til udviklingen i 1995 havedes
kraftvarkspriserne ved irsskiftet 1994-1995 med i gennem-
snit 1,1 orelkWh.

Kraftverkspriserne har, som det fremgflr af figuren nedenfor,
i nogle Ar ligget under omkostningerne med henblik ph at fh
udbetalt tidligere 6rs overskud. Denne situation er nu ved at

Omkostninger og pris
(faste 94-priser)

drelkWh

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9t 92 93 94 95

vrere afsluttet, og der mfl derfor forventes relativt store pris-
stigninger ved naste irsskifte, idet priserne skal op pi niveau
med omkostningerne.

Elsalget
Kraftvrerkernes salg af el til distributionsselskaberne er fra
1993 til 1994 steget med knap 4 procent, jf. hovedtallene pA
side 16.

Denne markante stigning afspejler ikke stigningen i elforbru-
get; men kan tilskrives endret praksis for indregning af priva-
te vindmpller og mindre decentrale anlag.

Tidligere indgik disse anlaeg ikke i kraftvrerkernes salgsop-
g@relser, men derimod som et direkte salg til distributionssel-
skabet i det omride hvor anlegget er tilsluttet.

Den decentrale produktion er efterhinden si stor, at det er
fundet hensigtsmressigt at samle al produktion, s6ledes at
vindmpller og mindre decentrale anlreg fra l. juli 1994 indgdr
i kraftvarkernes samlede enersifremskaffelse.

Ordningen bevirker, at der opnis et mere korrekt billede af
omridets samlede elforbrug og derigennem de npdvendige
forudsetninger for en optimal planlregning af el- og varme-
produktionen i ELSAM-omridet. Samtidig fordeles omkost-
ningerne ved anlaggene ligeligt pi alle forbrugere i ELSAM-
omridet.

Elproduktion 1 990-2OOO

Vo

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Vindm0ller

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000



==

ELSAM

@ K.O N O M I .  E  N

Finansiering

Overordnet politik for finansaktiviteterne
Den overordnede politik for finansaktiviteterne er, at der dis-
poneres forsigtigt og med et laengere sigte for @je. Dette
muligg@r, at l6ne- og placeringsbehov normalt kendes i god
tid, inden situationen opst6r, og derfor kan forberedes grun-
digt.
Der foretages ikke spekulative positioner, der forgger allerede
best f iende kommercie l le  r is ic i .

LAn
L6neoptagelser tilrettelregges blandt andet ud fra en langere-
sigtet vurdering af renteudvikling, rentestruktur, valutakurs-
udvikling og spredning pi valutaer med henblik pi at opnfl
lavest mulige finansieringsomkostninger.

Som fglge af den Okonomiske,udvikling i Danmark, og den
heraf fplgende stgrre tillid til den danske valuta, er rente-
spandet mellem danske kroner og traditionelle lAnevalutaer
indsnevret gennem de senere ir.

Denne udvikling har gjort det attraktivt at finansiere i danske
kroner, og lineportefgljen er ultimo 1994 finansieret i DKK
medTl%o, mens CHF og DEM udg@r henholdsvis23Vo og
6Vo.

I takt med renteudviklingen er det vurderet fordelagtigt at
omlregge en del af lineportef6ljen fra fastforrentede l6n til
variabelt forrentede l6n. Ved udgangen af 1994 er 337o af
portefpjen variabelt forrentet, 42Vo fast forrentet og257o ph
indeksvilkflr.

Udvikling i langfristede l6n
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Pi grund af en gunstig likviditetsudvikling blev der i 1994
foretaget ekstraordinrere afdrag pi langfristede lhn med 472
mio. kr. De langfristede lfln er i alt nedbragt med 1.049 mio.
kr. i 1994.

Kursudviklingen i linevalutaerne har i 1994 vnret meget be-
grenset og har kun medfprt et kurstab pi 5,3 mio. kr.

Placering af overskudslikviditet
Placering foretages med henblik pi at opn6 bedst mulig for-
rentning af overskudslikviditeten under hensyntagen til
kredit- og kursrisiko. Placeringer foretages normalt som en
blanding af bankindskud og obligationer med forskellig
lobetid.

Obligationsbeholdningen har i 1994 overvejende v&ret sam-
mensat af variabelt forrentede og konverteringstruede obliga-
tioner. Den kraftige stigning i de lange renter, jf. figuren, har
medfgrt et urealiseret kurstab pi 82 mio. kr. pA beholdningen
af obligationer.

Pi trods af det urealiserede kurstab er der opniet en positiv
forrentning af overskudslikviditeten ph 3Vo.

Renteudvikling 1994
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Valutapolit ik
ELSAM har en betydelig valutaomsretning ph ca.2 mia. kr.
pr. ir. Heraf udggr ca. 857o USD til indkgb af brrendsel.

Den overordnede valutapolitik er, at kurssikring af valutaom-
satningen alene foretages, sifremt valutakurserne vurderes at
vsere meget fordelagtige.
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Regnskabspraksis

Hovedprincipper
Det  f re l les regnskab er  et  sammen-
drag af  ELSAMs og de syv (pr .
01 .01 .  I  995  seks )  j ysk - f ynske  k ra f t -
vrrkers regnskaber.

Regnskabet  er  et  samlel  regnskab
for el- og varmeproduktion, idet
varmens indtaegter og omkostninger
dog v ises srrsk i l t .

Arsregnskaberne afl rcgges efter
"Lov om elforsyning" nr.54 af25.
februar 1976 samt efter Handelsmi-
n is ter ie ts  bekendrgorelse nr .  625 af
15.  december lg l l  om "Regn-

skabsloring og budgettering for
elforsyningsvirksomheder".

Indtagrer  og udgi [ ter  er  per iodise-
rede, si de f6lger regnskabsflret.

Brandsel og udveksling
Arets forbrug afbrrendsel indreg-
nes til gennemsnitsprisen for det
brrendsel, der er tilf6rt i regnskabs-
&ret. Hvis tilforslerne af brandsel
er mindre end 6rets brandselsfor-
brug, indregnes forskellen til lage-
rets gennemsn i t  svaerdi .

I brrendselsomkostningerne indg6r
omkostninger ved drift af ELSAMs
kulsk ibe.  Svind i  brrendsels lagre
indregnes i forbruget. nflr det kon-
stateres ved en lageropgflrelse.

Afskrivninger og hen-
laggelser
Afskrivninger og henlaeggelser ind-
regnes i henhold til Handelsmini-
steriets bekendtgorelse nr, 108 af
23. marts 1977.

Henlnggelser p6 nyanlag kan
pibegyndes 5 kr f4r idriftsrttelse
med indtil 20 procent af den bud-
getterede anlregssum. Henlre ggelser
kan i alt maksimalt udgore 75 pro-
cent af anlegssummen. Forskellen
mel lem anlagssum og foretagne
henleggelser afskrives linerrt over
l5 flr.

q

) 1'7

0

18.250
34.484

954

5.418

-345
L J

17.619
35.999

) ,4 <'7

J./- Z

0

Regnskaberne omf'atter udelukkende "kraftverksprisen". For at ffl den elpris forbru-
gerne skal betale, mi der hertil legges distributionsomkostninger, elafgift og moms.

Sammensatning af elpris for husholdningsforbruger
(budgetteret fbr 1995)

Total: 1 10

Resultatopgordse

(ikke revideret)

i mio. kr. for 1994

lndtegter
8 1 s a 1 9 . . . . . . . . . .
Salg til fjernvarme

Udgifter
Brandsel og kob afenergi
Dri f t ,  vedl igeholdelse og administrat ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afskrivninger og henleeggelser ............
Finansier ingsomkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernvarmeudgifter ..........
Ekstraordinare poster

+ Debitorfald overf@rt fra egenkapital .......................
+ Overfgrt fra akkumuleret overdrekning....................
Resu l t  . . . . . . . . .

Nogle hovedtal
Elsalg i  GWh
Fjernvarmesalg i TJ
Nettoeksport i GWh

Nettoresultat -226

4.651
5 ' R:

5 . 1  8 5

t . / J o

t .475
r.725

-50
526

- l

5.417

1993
4.562

571
5 . 1  3 3

1.522
1.446
1.841

1 1 6
5 8 1
- -l+



i mio. kr. pr. 31. december 1994

Anlagsvardi til kostpris
Ak  k  umu  l e rede  a f sk r i vn  i  nge r  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mater ie l  le  anlagsakl  iver
Brandselsbeholdning
@vrige omsaetningsaktiver ..........
AKTIVER I  ALT . . . . . . . . . .

Egenkapital
Henlreggelser ti l  kommende anlaeg ..........
Ikke real iseret  kursgevinst  . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .
Akkumuleret overdakning
Ekstern gald . . . . . . . . . . . .
PASSIVER I  ALT . . . . . . . . . .

Finansieringsanalyse for 1994

Anfegsinvesteringer a 1994 mio. kr.
Konventionelle anlreg 320
Decentrale anlreg I42
Vindmoller 83
Miljpanleg 95
Fordelingsanleg 124
Bygninger og ovrige anlag 100

864

Inden for rammerne af bekendt-
gOrelsen tilstrrebes en hoj selvfi-
nansiering samt en udjrevning af
omkostningerne over 6rene med
henblik p6 en jevn prispivirkning.

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

Indregninger kan siledes ske i det
Ar, hvor tab eller gevinst konstate-
res, eller fordeles over de efterf4l-
gende 6r.

Varmeafregning
Fordelingen af omkostningerne
mellem el og varme er foretaget p6
grundlag af de aftaler, hvert enkelt
kraftvarksselskab har med fiern-
varmeforsyningerne.

Resultatopgorelse
Ifglge kalkulationsreglerne kan
debitorrendringer indregnes i egen-
kapitalen. Det tilstrebes at fastsaet-
te el- og varmepriserne, si regnska-
bet hverken udviser overskud eller
underskud. Konstaterede over-/
underskud, ud over debitorendrin-
ger indgir i prisfastsrettelserne for
det fplgende flr.

Verdiansattelse
I balanceposten'Anlegsvardi til
kostpris" indg6r s6vel frerdige
anlaeg som anlag under bygning.

.- Brrendselsbeholdningerne er opta-
get til cif-pris efter LIFO-princip-
pet (Last In - First Out), idet der
anvendes 6rlige gennemsnitspriser.

Overstiger brendselstilfgrslerne
6rets forbrug af brendsel, tillegges
forskellen lageret til gennemsnits-
prisen for flrets tilfprsler. Hvis
tilforslerne af brrendsel er mindre
end flrets brrendselsforbrug, udtar
ges forskellen af lageret til dettes
gennemsnitspris.

FELLESREGNS KAB

Balance

ELSAM

26.820
22.031
4.789
1.561
1 )) / .

9.s74

1.634
4.166

28
25r

3.495
9.574

Ult imo
1993

26.118
20.967
5.2 r r
1.161
3 . 3 5 1

t0.329

1.645
J . J I  I

151
468

4.682
10.329

Fremskaffelse af I ikviditet Forbrug af likviditet
mio. kr.

Anlregsinvesteringer 864
Formindskelse ekstern

mio. kr.
2.073

206

Egenfinansiering
Formindskelse af brend-
selslager
Formindskelse af pvrige
omsetningsaktiver

geld, netto
Driftsunderskud

1.316
226

t27
2.406

2.406



ELSAM

Den 24. januar:
ELSAMs informationsafdeling er ope-
ratdr for den fdrste landsdekkende el-
sparekampagne, som elselskaberne
gennemfprer i fellesskab. Som led i
kampagnen indf@res begrebet "spare-
perer".

Den 2. februar:
ELSAM og ELKRAFT redegor ved
velbes@gt hBring pfl Christiansborg for
udviklingen i elverkernes forsknings-
og udviklingsarbejde med biobrend-
sler.

Den 15. februar:
Eldistributionssamarbejdet for Jylland
og Fyn stiftes ved et mpde i Odense
Congress Center  (OCC).

Den 24. februar:
ELSAM og ELKRAFT underskriver i
frllesskab aftale med Dansk Natur-
gas A/S om naturgasleverancer over
26 Ar. Aftalen vurderes til at belgbe sig
ti l 15-20 mill iarder kroner.

Den 12. apri l :
Nordjyllands Amt godkender et revide-
ret regionplantilleg og g0r det dermed
muligt at starte opfprelsen af Nordjyl-
landsvrerket.

Den 2. maj:
ELSAMs nyvalgte bestyrelse holder
konstituerende mpde. Egon Sogaard og

ARET DE GIK

Pfl et pressem@de
den 22. november
ved Flensborg praesen-
terer PreussenElektra
og ELSAM selska-
bernes frelles flrbog:
"Grrensegrenger
mellem Nords@en
og @sters@en"

Ejner B. Schmidt bliver henholdsvis
formand og nastformand.

Den 26. maj:
PA det halvirlige orienteringsmpde i
Arhus var temaerne: Udviklingsplan 94
inkl. Integreret Ressource Planlregning
(IRP) samt de overordnede overvejelser
om at udskifte luftlednineer med iord-
kabler.

Den 23. september:
Elforsyningen lancerer begreberne
"spareskabe" og "sparefrysere" i for-

bindelse med landsdekkende kam-
pagne for k6leskabe og frysere med
serligt lavt elforbrug.

Den 28. september:
Ved regeringsdannelsen efter folke-
tingsvalget skabes MiljO- og Energimi-
nisteriet ved en sammenlaegning af de
to tidligere ministerier.

Den 24. november:
PA ELSAMs orienteringsm@de frem-
lagde vicedirektpr, Peter Helmer Steen,
Energistyrelsen, myndighedernes ak-
tuelle overvejelser pfl energi- og miljO-
omrAdet.

Den 28. november:
Formrendene for ELSAM og Eldistribu-
tionssamarbejdet for Jylland og Fyn
underskriver samarbejdsaftale.

Den 15. december:
ELSAMs bestyrelse godkender refor-
handlet aftale med norske Statkraft om
udnyttelse af Skagerrakforbindelserne.
Aftalen skal godkendes af de norske
myndigheder, fgr den kan trede i kraft.

Den 15. december:
ELSAMs bestyrelse tiltreder indstilling
om at bygge separat halmfyret kedel i
tilslutnins til Enstedverkets blok 3.

R

Elmuseet pi Tangeverket indvier den 2l . august ny administrationsbygning i for-
bindelse med festligholdelsen af museets ti flrs jubilaum.



ELSAM
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Generel ElSAM-virksomhed
Udgifterne til generel ElSAM-virksomhed har totalt set
veret 3l mio. kr. stdrre end i 1993.

Anlegsudgifterne er i alt steget med 20 mio. kr. i forhold til
1993. Afskrivninger og henlreggelser er steget med 75 mio.
kr. i 1993. Der er ikke betalt anlaegstilskud i 1994 mod en
udbetaling pfl 55 mio. kr. i 1993.

Udgifterne til forsknings- og udviklingsopgaver for sam-
arbejdet er i alt steget med 8 mio. kr. i forhold til 1993.
Stigningen skyldes vresentligst projekter vedrBrende bio-
masse.

Indksb af energi
Udgifterne til indkpb af energi er totalt set laldet med 152
mio. kr. Den vresentligste irsag hertil er, at der i 1994 har
vaeret indtregt pi 153 mio. kr. ved eludvekslingen med udlan-
det mod en udgift pA 104 mio. kr. | 1993.

Finansiering
Likviditeten for ELSAM-omrAdet har igennem hele 6ret 1994
vreret god, hvilket afspejler sig i faldende renteudgifter til
l^angfristede l6n.
Arets kurstab pA 82 mio. kr. skyldes vresentligst ikke realise-
rede kurstab pi obligationsbeholdningen.

I/S ELSAM
Beretning og regnskab 1994

I/S ELSAM
ELSAM er et interessentskab, der ejes af de syv (fra 01 .01 .95
seks) jysk-fynske kraftvrerksselskaber.

ELSAM ledes af en bestyrelse, der bestir af de syv interes-
senters formaend og nrcstformrend.

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

ELSAM udf@rer en rekke praktiske opgaver for de syv inter-
essentef:

- koordinerer den daglige drift pi vrerkerne, sAledes at det
samlede produktionsapparat udnytfes bedst muligt

- forestAr planlaegning, anlreg, drift og overvigning af det
overordnede hBjsprendingsnet og i den forbindelse ogsi
udveksling af elektricitet med nabolandene

- koordinerer og planlagger udbygning af produktionskapa-
clteten

- formidler finansiering af alle stprre anlregsarbejder

- indkober brendsel til alle verker

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

Belgb i regnskab og noter er angivet i enheder pA 1.000, hvor intet andet er anfprt



Resuftatopgorelse

for perioden 1. januar til 31. december 1994 Belob i

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

Afskrivninger og henlreggelser ............
Anlae gstilskud
Anlagsudgifter

Opgaver vedr. Direktgrudvalg
Opgaver vedr. distributionsforhold
Forskning og udvikling
Opgaver for  samarbejdet  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Generel ELSAM-virksomhed i alt

Indkob af energi
Bre ndselsk0b
Brandselsomkostninger
Eksternt salg af brendsel
Brandsel  t i l  e l -  og varmeprodukt ion . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eludveksling med udlandet

Indkob af  energi  i  a l t  . . . . . . . . . . . . .

Finansiering
Renteudeifter
Arets kuisgevinst/kurstab
Renteindtegter  . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksterne finansieringsomkostninger ..................
Interne rentemellemvaerender
Samlede f inansier ingsomkostn inger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulering kursgevinst/kurstab ..........

Finansiering i alt

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

Resultat

ELSAM

I IS  E  L  S  A  M R E  G N S  K  A  B '1  994

I/S ELSI\M REGNSKAB '994
Resultatopgorelsen er opdelt i
hovedaktiviteterne Generel ELSAM-
vi rksomhed.  Indkob af  energi  og
Finansiering. Aktiviteterne udg@r
hver for sig en regnskabsmassig
helhed med selvstendigt indtregts-
og udgiftsforl6b. Efter aftale med
interessenterne udlignes over-
/underskud inden regnskabet afslut-
tes, hvorved resultatopgorelsens
samlede nettoresultat bliver 0. For-
delingen mellem interessenterne
sker efter aftalte fordelingsnBgler.

Generel ElSAM-virksomhed
Opgorelsen viser de samlede om-
kostninger til drift, til afskrivninger
og henlaggelser og til lpsning af
forsknings- og udviklingsopgaver
for samarbejdet.

Indksb af energi
ELSAM foretager indkpb og leve-
ring af ELSAM-omridets brrcndsel.
Ejendomsretten til det indk6bte
braendsel overgir til interessenterne
ved levering pi lager. Den enkelte
interessent ejer en andel af de sam-
lede braendselslagre, og disse andele
indgSr i interessenternes regnskaber.
Omkostninger til drift af ELSAMs
kulskibe, pramsystem, restprodukt-
anlag og faelleshavne indgflr i kgb af
brrendsel. Der sker eludveksling via
underspiske kabler med Norge og
Sverige og via luftledninger med
Tyskland.

Finansiering
ELSAM foretager de for f'allesska-
bet n6dvendige lineoptagelser og
varetager samarbejdet mellem inter-
essenterne om finansiering og likvi-
ditetsstyring. Arets kursgevinst/
kurstab indeholder b6de realiserede
og ikke realiserede kursreguleringer
pA l6n og aktiver i fremmed valuta.
Kursreguleringer er beregnet pA
grundlag af de officielle valutakurser
primo og ultimo flret. Ikke realiseret
kursgevinst/kurstab er i henhold til
Ellovens bestemmelser overfort til
balancen og resultatfpres, n6r de
realiseres i forbindelse med tilbaee-
betaling af l6nene.

1994
65.342
86.099
2.610

154.051

245.000
12

245.072

20.120
23.884
62.662

106.666

1.000 kr.

1993
60.090
19.392
t 1 . 1 1 1

r 50.593

170.000
55.440

n5A40

I 1.045
18.403
69.065
9 8 . 5 1 3

414.546

1.110.281
223.9t3

-4.791
t.389.391

104.298

1.493.69s

285.827
19.603

-116.482
188.948

-  r  38 .878
. 50.070

8.46r
-------:==-

f  6 . ) - i  I

2.026.772
-2.026.112

505.789

1.264.249
241.349
-10.411

1 . 4 9 5 . l 8 l
- t53 .162

1342.019

198.701
82.283

-1s7.975
123.009
-54.247
68.762

-126.961

J8199

r.789.609
-1.189.609



Balance

pr. 31. december 1994

Aktiver
Anlagsverdi til kostpris
Akkumulerede afskrivninger, anlag
Anleeg
Igangvaerende anlregsarbejder ..............
Akkum ulerede afskrivninger, anlae gsarbejder ....
Mater ie l le  anl regsakt iver  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anlagsl in  t i l  in teressenter  . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrerdipapirer
Finansie l le  anl regsakt iver  . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANL,If,GSAKTIVER

Bunkerolie og forbrugsmaterialer
Obligationer
Tilgodehavende hos interessenter .........
T i lgodehavender . . . . . . . . . . . . . . .
Likvider
OMS, 'ETNINGSAKTIVER . . . . . . . , . . . . . . . . .

AKTIVER I ALT

Passiver
482.458 1570 Interes sentskabskapital

EGENKAPITAL

ELSAM

I IS  E  L  S  A  M REGNSKAB 1994

Materielle anlegsaktiver
og deres finansiering
ELSAMs afskrivninger og hen-
leggelser foretages i henhold til
Handel sministeriets bekendtgprelse
nr. 108 af 23. marts 1977. Bekendt-
gorelsen muliggpr en hpj grad af
selvfinansiering, da det er tilladt at
henlagge op til 75 procent af an-
skaffelsesprisen. Henleggelses-
perioden starter 5 6r fpr og slutter 2
6r efter idriftsrettelsesfiret.

For 1994 kan finansieringen af disse
materielle anlregsaktiver opg@res
sAledes:

Anlegsvardi
til kostpris
Igangvierende
anlegsarbejder . . . . . . . . . .
Kostpris for materielle
anlaegsakt iver  . . . . . . . . . . . .

3.228.514

5'7.909

3.286.483

BelOb i

1994
3.228.514

-2.590.631
637.931

57.909
-18.254
611.592

582.654
33.907

616.561
1.294.153

11.340
1.524.t62

rJ |  . / .oJ
1 8 1 . 3 3 8
389.314

2.243.4t9

3.537.572

60.466
60.466

195.134
28.16r

223.295

2.401.566
0

411.898
15.558

352.189
3.253.811

1  q 1 7  { 7 t

1.000 kr.

r993
2.834.811

-2.272.143
562.614
419.558

-149.184
833.048

1.044.938
35.261

1 .080. 199
1.913.247

26.294
909.102
351.493
r  88 .800
886.594

2.362.883

4.276.130

98Va

2Vo

100Vo

Akkumulerede
afskrivninger -2.608.89i

Henlieggelser til
kommende anlog . . . . . . .  -195.134 

_
Selvfinansiering ......... -2.804.025 85Vo

Rest (ikke finansieret
via afskrivninger og
henleggelser)  . . . . . . . . . . . .

Sikkerhedssti l lelse
Til sikkerhed for lin i Skibskredit-
fonden er udstedt skibspantebeve
med pant i kulskibe, pramme og
skubbe-/sleebebAde.

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

Interessenternes andel
I henhold til interessentskabets over-
enskomst hefter interessenterne
udadtil solidarisk for ELSAMs for-
pligtelser, mens de indbyrdes hrefter
i forhold til elsalget til eget omride
de seneste 10 Ar.

Haefielsen er:
I/S Fynsvrerket
I/S Midtkraft
VS NEFO
I/S NORDKRAFT
I/S Skrcrbrekvrerket
An/S Sonderjyllands
Hgjspaendingsvrerk
I/S Vestkraft

14,180/o
21,"t470
8,030/o
8,8tVo

1',7,4370

rt,00Io
t8.75Vo

Henleggelser ti l  kommende anlrg
Ikke realiseret kurssevinst
HENL,4GGELSER

Langfr is tede l in  . . . . . . . . . . . . . .
Kortfiistede lin/likviditetsbehov
Gald til interessenter
Mellemregning med ELSAMPROJEKT A/S .....
Kreditorer
G.,[LD

PASSIVER I ALT

60.466
60.466

17.968
156.988
234.956

3.441.051
18.r02
83.051
7 . 9 8 1

370.511
3.980.708

4.276.130

Fredericia, den 23. marts

-"P/,-f-
7J/ W-
/  C .  S t l  rb ro

/ Adnrinistrerendc direktor

RevisionspAtegning
Vi har revideret regnskabet for flret 1994. Revisionen er udf6rt i overensstemmelse
med god revisionsskik 

"og 
har omfattet sAdanne revisionshandlinger, som vi har

anset for npdvendige. Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen
og overenskomstens krav til regnskabsaflaggelse.

Fredericia. den 23. marts 1995
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LAn fordelt pA renteformer ultimo 1994

Fastforrentede

Variabelt forrentede

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

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

Dette sker i resultatopg@relsen i posten "Regulering af kursgevinst/kurstab", siledes
at "Finansiering i alt" kun indeholder kursgevinst/kurstab, der mA indregnes i elpri-
sen.

Udviklingen i ikke realiseret kursgevinst i 1994
kan forklares s6ledes:

1994

LAn fordelt pA valutaer
(omregnet til DKK)

L&nevaluta

DKK

DEM

CHF

Valutakurser
Pr.31.12.1994

DKK

1.704.291

153.290

549.985

2.407.s66

1A

70,8

6,4

) ) R

r00,0

DKK
DEM
XEU
CHF
USD

r00,00
393,05
146,71
464,41
608.85

Personale

Systemsamordning
Netomr[de
Kommerciel

Servicepersonale
Elever og vikarer
Antal ansatte

74
103
90

261
52
25

344

Obliga-
tioner

LAn Regnskab
1994

Ikke realiseret kursgevinst pr. 01.01.1994
Realiseret i 1994
Arets kursregulering

0
5.548

-81.543

t35.152
-50.226

5.260

t35.152
-44.678
-82.283

Ikke realiseret kursgevinst pr. 31.12.1994
Ikke realiseret kursgevinst vedr.
ELSAMPROJEKT A/S

-81 .995 90.786 8.791

19.310

I alt 28.161

Afdragsprof il for langfristede lAn

t994 r995 1996 t99l 1998 1999 Senere

DKK 501.959

xEU 75.000

DKK 29.989 DKK 31.471 DKK 34.857 DKK 354.201

cHF 1r8 .411

DKK 331.742 DKK 916.031

DEM 39.000

I alt
DKK 1.049.078 29.989 31.471 34.857 904.1 86 337.142 1.069.321
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ELSAMPROJEKT
1994 vn et er med mange alsidige
opgaver.
ELSAMPROJEKT havde stabil be-
skrlt igelse i 1994. De srorsle opgaver
var projektering af to 400 MW blokan-
lreg til I/S Skrerbrekvrerket og I/S Nord-
jyllandsvarket samt af r@ggasrens-
ningsanlreg til Enstedvarkets blok 3.
Selskabet udf6rte ogsi projekteringsop-
gaver pi kraftvarmevrerkerne i Silke-
borg, Hj@rring, Viborg, SBnderborg
med flere.

ELSAMPROJEKT er overdraset en
lang rekke forsknings- og udv-iklings-
opgaver i forbindelse med elvrerkernes
biomassehandlingsplan.

I udlandet udf@rte ELSAMPROJEKT
opgaver i Mongoliet, Jamaica og Indien
for DANIDA, World Bank og UNIDO.
I Polen blev der gennemfgrt srerlig
kraftig markedsf6ring, som udlpste
rehabiliterings- og miljoopgaver. Eks-
portindtegterne faldt dog til I 1 procent
af den samlede omsetning p6" 141 ,7
mio. kr. Resultatet efter skat blev et
underskud ph ca.3,4 mio. kr., dels
begrundet i et urealiseret kurstab pi 1,6
mio. kr. for vrerdipapirer og dels over-
forsel  t i l  1995 afer  reel r  opt jent
dakningsbidragph 1,4 mio. kr. fra et
spansk vindmglleprojekt, som grundet
enkelte manglende formalier, ikke kan
medtages i 94-regnskabet.
ELSAMPROJEKTs egenkapital er her-
efter 32 mio. kr.

Der var ved irets slutnins 251 medar-
bejdere.
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VS Arhus Kulterminal

VIRKSOMHEDSSTRUKTUR
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A/S

DANASKE
ELSAM samarbejder med ELKRAFT
og Aalborg Portland A/S om afsretning
af flyveaske til cement- og betonindu-
strien.

Samarbejdet sker gennem firmaet
DANASKE I/S, som ejes af Aalborg
Portland (50 procent), ELKRAFT (25
procent) og ELSAM (25 procent).
DANASKE havde i 1994 et overskud
ph20,4 mio. kr. ved salg af 432.54i ton
flyveaske.
DANASKEs egenkapital er pfl 100.000
kr. svarende til indskudskapitalen.

Bestyrelse:
K. Bograd, SK energi (formand)
S. Vinther, Aalborg Portland
H. Schulz, ELSAM
P. Assam. Unicon Beton

ELSAMPROJEKTs
bestyrelse:
G. Styrbro (formand)
R. Tychsen (nrstformand)
E.B. Schmidt
B.K. Jensen
J.O. Top
A. Lind-Hansen*
K. Kamp Jgrgensen*
O. Flach*
* valgt af medarbejdeme.

Sk€rbak- Sonderjy l lands
NORDKRAFT verket Hojspend.v. Vestkraf l

ARHUS KUTTERMINAL
ELSAM har besluttet at holde op med
at  anvende Arhus Kul terminal  med
virkning fra den l. maj 1994. Baggrun-
den for beslutningen er den energipoli-
tiske ENERGI2000-plan, som med-
f@rer en gradvis reduktion af kulforbru-
get, dels pfl grund afdet stigende antal
decentrale kraftvarmevrerker o g dels
fordi brugen af biomasse og nuirrgu,
Oges i de store kraftvrerker.

I slutningen af 1994 blev der underteg-
net en aftale med Arhus Havn om. at
brugsret, drift og vedligeholdelse skal
overgi til Arhus Havn/Dansk Land-
brugs Ggdningsselskab. Aftalen inde-
berer, at ELSAMs garantibetaling til
Arhus Havn nedsattes indtil leiemilet
ophprer I hr 2003.

Kulterminalens bestyreise :
P. Sachmann, ELSAM (formand)
H.D. Dirks, ELSAM (fra2.5.94')
H.H. Olsen, Aalborg Portland
(fra 1.5.94)
K. Mgller Hansen, Dansk Shell
(indti l 1.10.94)
F.L. Rasmussen, DLG Tradine
( f ra 1.10.94)
B. Olesen. BP Danmark
K. Pedersen, ELSAM (indti l2.5.94)
P. Skovgaard, Aalborg Portland
(indti l 1.5.94)



ELSAMs mAl:

ELSAM vil fortsat vsere en dansk, forbruger-
ejet og forbrugerstyret organisation, som i
samarbejde med distributionen udbyder
energitjenester baseret pi el og kraftvarme.

ELSAM vil i sin virksomhed bevidst og
systematisk srette forbrugernes behov i cen-
trum.

ELSAM er omkostningsbevidst, miljOvenlig
og effektiv. Hertil tjener fremsynet planhg-
ning, bygning af moderne kraftverker, ratio-
nel drift og global adgang til brcndselsmar-
kedet.

ELSAMs organisation vil vere demokratisk
opbygget med en folkevalgt ledelse, der fast-
lregger de overordnede mfll og rammer for
virksomheden.
ELSAM samarbejder med myndigheder om
gode energil6sninger til gavn for det danske
samfund.

ELSAM tilrettelegger sin virksomhed med
henblik pfl, at elforsyningen bidrager med sin
part i opfyldelsen af den landspolitiske mil-
sretning om begransning af den danske
udledning af CO2 med 20 procent inden 6r
2005.

ELSAM fpler sig medansvarlig over for det
lokale og globale miljO. For at gtte miljOind-
satsen sA effektiv som muligt vil ELSAM
pflvise lgsninger, som i hvert enkelt tilfrelde
skaber balance mellem udgifterne til at
begrrense en miljpbelastning og den miljO-
maessige gevinst, der opnis.

ELSAM arbejder mAlbevidst for en effektivi-
sering af alle elforsyningens led fra kraftvrr-
ker til kundeservice. Den mest gkonomiske
fordeling af indsatsen bestemmes med
>Integreret Ressource Planlagning< (IRP).
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Det er et vigtigt element i IRP at fremme
elbesparelser, som er i bide forbrugernes og
samfundets interesse. ELSAM arbejder for
aktiv medvirken af b6de kraftverker og
distributionsselskaber i processen.

ELSAM vil gennem sit forsknings- og udvik-
lingsprogram stimulere tilgangen af nye tek-
nikker og metoder. Programmet skal fqre til
mere effektiv og miljgvenlig produktion,
transmission og anvendelse af el.

ELSAM vil satse pi udvikling af anlaeg til
anvendelse af CO2-neutrale biobraendsler,
mere effektive miljoanlreg samt anlag for
vedvarende energi.

ELSAM legger vegt pi at anvende brand-
sler, der bide er billige, prisstabile, velegnede
at lagre og giver stor forsyningssikkerhed.

ELSAM vil deltage aktivt i det europaiske
energimarked bl.a. for at udbrede kendskabet
til og anvendelsen af kraftvarmeprincippet
med henblik pi at opn6 brendselsbesparelser
og miljOforbedringer i Central- og @steuropa.

ELSAM deltager i arbejdet med at identificere
eventuelle sundhedsbelastende faktorer ved
energiproduktion, energitransport og affalds-
h6ndtering samt deltager i relevant forskning
og oplysningsarbejde omkring disse forhold.


