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Se lvstand i ge kraftvarks-
selskaber
ELSAM er et samarbe.jdsorgan for de seks jysk-fynske kraftvaerksselskaber*), som
leverer hovedparten af al den elektricitet og kraftvarme, der bruges vest for Store-
baelt. Her bor ca. 2,9 mio. danskere - svarende til 55,5 procent af landets befolk-
ning.

ELSAM, der er et interessentskab, ledes af en bestyrelse, der best6r af de seks
interessenters fbrmand og naestformrend.

De seks kraftvrerksselskaber ejes af de lokale distributionsselskaber, der enten er
kommunale eller direkte forbrugerejede. Kraftverkernes kompetente forsamlinger,
som samtidig er besluttende forsamlinger i alle vresentlige ElSAM-sporgsmal,
bestAr af folkevalgte representanter for distributionsselskaben.re.

Det snrvre samarbejde mellem de seks krafivrerksselskaber tilrettelregges o1
gennem en rrekke permanente udvalg.

*) Den l. januar 1995 blev kraftvrerksselskaberne I/S NEFO og I/S NORDK
sammenlagt ti I krafiverksselskabet l/S Nordjyllandsvrerket.

40. driftsAr - 1. januar - 31. december 1995

ELSAMs bestyrelse

l/S Fynsverket
Tidl. borgmester Verner Dalskov,
Odense
Salgsingeni0r Leif Henriksen, Odense

l/S Midtkraft
Borgmester J6rn Wtirtz, Silkeborg
Byr&dsmedlem Jens Arbjerg Pedersen,
Arhus

l/S Nordjyllandsvarket
Autoforhandler Tage Jespersen,
Hadsund
Overlerer Kjeld Larsen, Tversted

l/5 Skerbakvarket
Girdejer Ejner B. Schmidt, Vamdrup
Viceborgmester Sv. E. Hansen, Frede-
r ic ia .

Sonderjyl lands
Hojspandingsvark An/S
Direktgr R. Tychsen, Broager (indtil
27.4.r99s)
Bogtrykker Erling Bjerre, Skrerbeek
(fra 23.5.1995)
Ridg.ingenipr Hans D. Dirks, Hader-
s lev  (  ind t i  |  25 .4 .1995 |
Ejendomsmagler Jens Bahne Jorgen-
sen, Rodding (fra 23.5.1995)

l/5 Vestkraft
Tidl. borgmester Egon Sogaard, Skjem
Girdejer Villy Haahr Pedersen, Tistrup

Forretningsudvalg
Egon Sogaard ( lbrmund)
Ejner B. Schmidt (nestfbrmand)
Tage Jespersen (3. rnedlern)

Direktorudvalget
Erik Folkersen, Skrerbakverket
Torben Riber, Vestkraft (formand indtil
1. ' / .1995)
P. H6stgaard-Jensen, Nordjyllands-
vrerket
Jens O. Top. Fynsvarket
Erik Schumacher, Midtkraft (formand
fra 1.7 .1995)
Niels Bergh-Hansen, SOnderjyllands
HBjspendingsvirrk

Direktion
Adm. direktor Georg Styrbro
(Systemsamordnin g Hovedafdeling)
Direktor Poul Sachmann
(Kommerciel Hovedafdel ing)
Underdirektor Torben Margaard
(Netomr6det Hovedafdeling)
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Stadig oftere opstir der situationer,
hvor elektricitet mi betragtes som et
restprodukt i forbindelse med fremstil-
ling af fjernvarme. Et halvt hundrede
gange blev der i 1995 registreret el-
overl@b i Jylland-Fyn. Det vil sige, at
der bl.a. pA grund af stigende tilgang af
kraftvarme og vindkraft blev produce-
ret mere elektricitet, end der var brug
for i ELSAM-omridet.

Den stdrste overskudseffekt blev mfllt
t i l600 MW. Udbygningen med statsga-
ranterede, decentrale produktionsanlreg
fortsetter imidlertid. Derfor ventes der
om et par 6r et eloverl@b af samme st@r-
relse som virkningen af den samlede
elspareindsats.

ELSAM betragter en miljorigtig og
pkonomisk forsvarlig hflndtering af el-
overldbet som en af de kommende Ars
store driftsmeessige og @konomiske ud-
fordringer. I samarbejde med de jysk-
fvnske eldistributionsselskaber streber

ELSAM derfor efter, at der indenlandsk
udvikles nye milj@rigtige mider at
anvende overskudsproduktionen pi.
Der kan i den forbindelse peges pi
akkumulerende elvarme og varmepum-
per i huse uden for omrAder med kol-
lektiv varmeforsyning samt eldrevne
biler.

Uden en positiv medvirken fra energi-
myndighedernes side vil denne opgave
formentlig ikke kunne l@ses. Alternati-
vet er, at eloverskuddet mfl afsattes til
den markedspris, der til hver en tid kan
opn6s i vore nabolande.

Inspireret af anlregsst@tte og driftstil-
skud fra staten samt retten til at afsrette
hele produktionen til ELSAM er ud-

EI som rest-
produkt

bygningen med decentrale energianlaeg
giet meget hurtigt i Jylland-Fyn. Alle-
rede i 1996 vil Energistyrelsens fbrven-
tede mAl for decentral/industriel pro-
duktion i ir 2005 vare nAet.
Den fremrykkede decentrale udbyg-
ning, kombineret med tilgangen af to
nye blokenheder, der skal erstatte gam-
le kraftvarmeblokke i Aalborg og Fre-
dericia, samt virkningen af massive el-
spareaktiviteter, vil g@re yderligere til-
gang af effekt overflodig pi denne side
af 61 2003.

Midlertidig pause
Derfor besluttede ELSAM i efterAret at
gennemfBre en midlertidig pause for
indgielse af kontrakter med flere
decentrale kraftvarmevrerker. Der blev
derefter lavet status over nye projekter
under forberedelse, projektering eller
bygning herunder en vurdering af, om
elforsyningen eventuelt allerede havde
fbrpligtet sig bindende juridisk og
moralsk. PA grundlag af denne under-
s6gelse godkendte bestyrelsen, at der
kunne indgfls kontrakter med yderligere
69 anIng.

Miljo- og energiministeren opfattede
ELSAMs pause som en trussel mod
miljomfllene i ENERGI 2000. Kort for
jul andrede Folketinget derfoi Elloven,')
sA elselskaberne forpligtes til at aftage
el fra alle decentrale anlag - ogsfl kom-

mende - til ensartede afregningspriser,
hvori indregnes den langsigtede effekt-
verdi.

I henhold ti l  loven begyndte den jysk-
fynske elforsyning i februar 1996 at
indg6 nye kontrakter - dog under forbe-
hold over for notificering hos EU.

Foran med ENERGI2OOO
Bestyrelsen vil understrege, at detjysk-
fynske-omride ligger i spidsen, nir det

galder om at gennemfBre Folketingets
og regeringens energi- og miljBpolitik i
praksis. Jylland-Fyn er med de beslut-
ninger, der er truffet, f@rende, nflr det
grelder:

1) Decentral og industriel kraftvarme.
2) Vindkraft.
3) Import af COr-fri vandkraft.
4) Naturgas i store kraftvarmeblokke.
5) RBggasrensning pi kraftvrerkerne

(svovl og kvalstofoxider).
6) Totaludnyttelse af rienergien.
7) Brug af biobrendsler pi store kraft-

vrerker.

ELSAMs indsats i forbindelse med
udviklingen af nogle af fremtidens
mulige energianlreg skal ogsi n&vnes.
Det grelder f.eks. brandselsceller, sol-
celler, superledere og forgasning. Det
hele sker naturligvis i respekt over lbr
grundlrcggende begreber som @konomi,
effektivitet og forsynings sikkerhed.

Ved flrsskiftet afleverede ELSAM og
ELFOR den fprste indberetning om
integreret ressourceplanlaegning (IRP)
til energimyndighederne. IfBlge den vil
den samlede virkning af de tiltag, der er
sat i gang, betyde, at den jysk-fynske
elforsyning allerede i 61 2000 vil have
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reduceret sit samlede COr-udslip med
20 procent sammenlignet med 1988.

COr-frit kraftverk i 25 Ar
De jysk-fynske elfbrbrugere rAder i
praksis over hele produktionen fra et
stort norsk vandkraftverk i de kom-
mende 25 Ar. Det blev resultatet af flere
irs forhandlinger mellem Statkrafi og
ELSAM. Det norske storting godkendte
aftalen kort f-gr sommerferien, og kon-
trakten ffadte i kraft ultimo iuli.

Den norske Cor-fii vandkraft vil yde et
vesentligt bidrag ti l , at ELSAM-omr6-
det kan opfylde det polit iske krav om
COr-reduktion.

Afialen betyder, at ELSAM kan trrekke
en effekt pfl op til 600 MW svarende til
en samlet energimrcngde pi 1,5 TWh
om iret.
De to parter er samtidig forpligtet til at
udveksle el. nir der er en nermere fast-
sat forskel mellem ELSAMs produkti-
onsudgifter og de norske b6rspriser.
Denne bestemmelse betyder, at
ELSAM har adgang ti l  at k@be og sal-
ge pA den norsk-svenske elb@rs.

Biomasse som COr-losning
Et bud pi fremtidens CO,-rigtige
grundlastverk er under udvikling i
Arhus. ELSAMs bestyrelse besluttede i
august at bygge et forsBgs- og demon-
strationsanlag for udvikling af CFB-
forbraendingsteknik (cirkulerende fluid-
bed) ti l  biomasse. CFB-anlaegget vil
kunne opnA vtesentligt bedre rnil j@data
pi COr-omrirdet end naturgasf yrede
anleg.

Verdens hidti l st@rste biomassefyrede
kedel bygges i t i lknytning ti l  Ensted-
varkets blok 3. som dermed bliver lan-

dets stprste multibrrendselsanleg. Den
nye kedel vil kunne anvende b6de halm
og treflis o-e forberedes desuden til fbr-
s@g med kulfyring.

Forgasningsprojekt i bero
EU gav i 1994 ti lsagn om at stptte det
fbrspgsprojekt med fbrgasning af bio-
masse, som ELSAM og ELKRAFT
sammen med udenlandske leverandorer
havde besluttet at placere i Assens. De
fynske landmands ulyst t i l  at indgi
rnangeir ige af ta ler  om d1 rkning af
energipil, usikkerheden om EUs brak-
legningsordning og det lokale fjernvar-
meselskabs 6nske om at bygge en
anden type kraftvarmevark bet@d, at
projektet blev flyttet til Maribo.

Da en af de udenlandske leveranddrer
senere fik alvorlige Okonomiske proble-
mer, besluttede ELSAM at sti l le pro-
jektet i bero, indti l en forhandling med
de @vrige parter f@rte til en afklaring.

ELSAM er fortsat interesseret i forgas-
ning af biomasse og har indledt for-
handlin-eer om at trrcde ind i relevante
projekter. Der er bl.a. kontakt t i l  et
engelsk udviklingsprojekt.

Meget halm i 1995
I hpsten 1995 val der i modsrtning ti l
Aret f@r et stort halmoverskud med gode
betingelser fbr indsamling og lagring af
hatm. ELSAM har opbygget et godt
forhold til sine halmleverandorer.

Da der skulle bruges 35.000 ton haln.r
ti l  fyringsforsgg pA Studstrupvarket,
kom der ti lbud pA dobbelt si store leve-
rancer. ELSAM vil sarnmen med Land-
brugets Halmudvalg udarbejdb nye ':

generelle leveringsbetingelser i 1996.

De polit iske krav
Det store tekniske udviklingsarbejde pA
biomasseomrAdet gennemf6res, dels for
at ELSAM kan leve op ti l  det polit iske
krav om. at de danske krafiverker in-

den ir 2000 skal afbrrcnde 1.4 mio. ton
biomasse om iret. dels fordi ELSAM
satser pir, at den COr-neutrale biomasse
skal medvirke ti l  at reducere CO,-ud-
slippet fra kraftverkerne.

ELSAM har gennemf6rt forbrtendings-
forspg med halm, energikorn og trrefl is.
Trafl is har vist sig at vrere mest loven-
de  i  en  egen t l i g t  sa t sn ing  p i  b rug  a f
biomasse.

Herti l kommer, at halm har en naturlig
og vigtig rolle i landbrugets 6kologiske
kredsl@b, som er meget svz€r at erstatte.

Flere vindmoller
Vindrnglleparkerne pi Rejsby Hede og
ved Tun@ Knob blev taget i bru-e i
1995. Dermed havde ELSAM mere end
opfyldt sin del af to polit iske afialer
om, at kraftvierkerne skulle bygge mgt-
leparker pA ti lsammen 200 MW.

De nye m@ller pi land er sA store og
drif issikre. at de kan fiemstil le elektri-
citet for ca. 30 orelkWh.

Den havbaserede mBllepark ved Tun@
Knob viste sig bil l igere at bygge og er
ti lsyneladende mere ydedygtig end ven-
tet. Produktionsprisen fra mBlleparken
er derfor ca. 25 procent lavere end
oprindeligt antaget.

Der er usikkerhed om udgifter t i l  drift
og vedligeholdelse. Det ser do_e ud ti l ,
at produktionsprisen kan brin-ees yder-
l igere ned i kommende parker.
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MiljO- og energiministeren @nsker, at
der skal bygges yderligere 900 MW-
vindkraft inden fu 200-5.
Af ELSAMs IRP-rapport (integreret
ressourceplanlegning) fiemgir, at det
er betydeligt billigere btde fbr staten
og elforbru-eerne at lade kraftvzerkerne
bygge vindmpller frem for, at det over-
lades til private investorer.
ELSAM er derfor af den opfattelse, at
hvis der skal bygges flere vindm@ller,
b6r kraftvrerkerne udfpre opgaven.

I begyndelsen af 1996 pAb6d ministe-
ren. at kraftvarkerne inden Ar 2000 skal
bygge nye m@lleparker pi t i lsammen
200 MW.

Storebeltskabel til
overvejelse
Folketinget opfordrede i marts 1992 til,
at der skulle skabes elmte ssig fbrbin-
delse rnel lem Vest-  og Ostdanmark.
ELSAMs o-s ELKRAFTS bestyrelser
traf derefter principbeslutning om at
anlagge en Storebreltsforbindelse
senest 2 ir efter, at ELKRAFTs jevn-
strgmskabel t i l  Rostock i Tyskland var
taget i brug.

Energistyrelsen anmodede senere om
en motiveret ansOgning inklusiv doku-
mentation for projektets @konomi.
Tidligere underspgelser har vist, at et
Storebeeltskabel ud fra foreliggende
viden ikke vil kunne indtjene nok ti l  at
dakke de irlige driftsudgifter, selv om
der ses bort fra forrentning og afskriv-
ning af de godt og vel 1,2 mia. kr., for-
bindelsen vil koste.

De to bestyrelser har derfor stillet
arbejdet med projektet i bero, indtil der
foreligger et resultat af det tekniske og
Okonomiske udredningsarbejde, som
Energistyrelsen, ELSAM og ELKRAFT
nu gennemfBrer i frellesskab.

ELSAM er dog oprnerksom pA, at
andre forhold end @konomien og elver-
kernes kommerciel le interesser kan
begrunde bygningen af fbrbindelsen.

Dersom Folketinget fastholder @nsket
om. at  forb indelsen b l iver  bygget .  er
ELSAM naturligvis indsti l let pi og klar
ti l  at pitage sig sin del af opgaven.

2.000 km luftledninger fjernes
Det jysk-fynske landskab vil aendre
karakter i de kommende 6r i takt med.

at mange hpj spendingsledninger for-
svinder. Nogle fjernes helt, andre flyt-
tes ti l  master med plads ti l  f lere lednin-
ger eller erstattes med jordkabler. Nye
forbindelser pfl de lavere spandingsni-
veauer vil hovedsageligt blive fprt i
jordkabler.

Det overordnede h6jsprendingsnet pir
400 kV vil af tekniske, @konomiske og
driftsme ssige grunde fortsat blive
bevaret og udbygget som luftledninger.
Kabellegning vil kun blive aktuel ved
indfBring i st@rre byer og ved fpring
igennem omrAder med nationale natur-
interesser.

Disse principper indgir i den hand-
lingsplan for udbygning og sanering af
det jysk-fynske hOjspandingsnet, som
ELSAMs bestyrelse vedtog i april
1995. Om tyve flr vi l ca. 2.000 km luft-
ledninger vare fJernet. Det hele kom-
mer til at koste forbrugerne ca. 4 mia.
kr.

Med den nye sanerings- og udbyg-
ningsplan samt med de rendringer i
maste-erstatningsreglerne, der blev
gennemfgrt i 1994, hAber bestyrelsen,
at der er skabt et solidt grundlag for at

sikre et robust og moderne transmissi-
ons- og samarbejdsnet, som vil skaffe
hpj forsyningssikkerhed ti l  alle jysk-
fynske forbrugere og samtidig have
plads til ogsi at kunne overf@re fbrure-
ningsfri, nordisk vandkraft.

Det 96r langsomt i EU
- men hurtigt i Norden
De store kraftvaerksselskaber i vore
nabolande betragter hele Skandinavien
og landene omkring @sters@en som
deres naturlige "hjemmemarked". Man

indgir strategiske alliancer og kBber sig
indflydelse over lande-erienserne.
Vattenfall overtog siledes et stort finsk
distributionsselskab i 1995, og
PreussenElektra konsoliderede sine
ejerinteresser i Sydkrafi.
Der er truffet beslutning om at byg-ee
tre kabelforbindelser pfl hver 600 MW
mellem Norge og Holland-Tyskland.

Som en naturlig fOlge af denne mar-
kedsopf'attelse har PreussenElektra lan-

ceret ideen om "Den Baltiske Rin-9".
Det vil sige et sammenheengende hgj-
spendin-essystem, som knytter elforsy-
ningerne omkring Osters@en endnu tat-
tere sammen samtidig med, at der ska-
bes en udvekslingskorridor mellem
Rusland og Vesteuropa.

Producentsiden forbereder sig kommer-
cielt t i l  et ibent, konkurrencepreget
marked - og det g0r forbrugerne ogsir. I
Danmark har vi sflledes oplevet, at et
overvejende norskejet elmrcglerfirma
har kravet adgang til at formidle el
direkte fra Norge og Sverige til en rak-
ke danske storfbrbrugere.

Norge liberaliserede sit indre elmarked
i 1991, men indfgrte samtidig en meget
hArd statslig energistyring udadtil. Da
Sverige med udgangen af 1995 liberali-
serede sit indre marked, blev der skabt
grundlag fol at 6bne en f'relles norsk-
svensk elbors.

I for6ret 199-5 besluttede Nordel at ned-
sette en fellesnordisk arbejdsgruppe
med henblik pfl at fA belyst og beskre-
vet mulighederne fbr at etablere en fae l-
les nordisk elbprs den 1. januar 1997.
N6glespBrgsmil i dette arbejde er
lBsning af f laskehalsproblemer i nettet
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og beregningibetaling af nctomkostnin-
gcl vccl transit gennern vckselstr@ms-
l le t let .

Jrevnslromsfbrbinde I sernes begrrensede
kapacitet o-s hpje anhgs- og drif isom-
kostn inger  er  et  sar l ig t  problem, som
skal  loses.

Me ns udviklingen frern mod et ibent
energimarked gtir hurtigt og miilrettet i
Norclen. ser det ud ti l . at fremdriften i

EUs markedsplancr cl ved at gii i  sti.
Muli-qhederne for at komme videre pi
embeclsmandsplan synes udtpmte, da
det ikke er tekniske fbrhold, men polit i-
ske holdninger der bremser processen.
Flankrig holder tast ved sit hiemlige
monopolsystem "Single Buyer" ,  mens
England og Tyskland Onsker en mere
irben model. Me-eet tyder pi, at landene
skaber hver sin private markedsmodel.

Dansk udspil
Den danske regel ing s l ( r t tcr  ipr inc ippet
de tyske o-e en-eelske Onsker om et l ibe-
ralt e lmarked, men nred den vi-sti_se fbr-
udsrctning, at den allerede konstaterede
eni-uhed om at f i iholde elproduktion,
sorn hdrer under "Public Service Obli-
gation" uden begrcnsning, vil blive
firstholdt.
I Jylland-Fyn vil det i -eivet fald betyde,
at ornkrin-q 80 procent al'fbrbruget ved
irrtusindeskifiet bliver diekket af bunden
elprocluktion fl'a krafivalrnevterker (sto-
re sorn smi), vindrnpllel og andre ved-
varende energianllcg. Hele clenne elpro-
duktion vil forrnentlig kunne betragtes
sorn "Public Service Obli-cation".

Hvad el ikke kan - det kan tele
Liberaliseringen a1' clet europaeiske
elrnarked gir altsir trcgt. Anderledes
rned telesektoren. Allerecle den L ianu-

ar l99l vil Danmark have gennemfBrt
tred.je og sidstc trin i irbningen af det
tidligere monopolornrirde. Det sker et irr
for end fastsat i EU-direktivet.

ELSAM - og andre elselskaber - har af
drif ismrssi-ee Arsager alt id ridet over
sin egen tele-infrastruktur. Det under-
s@ges i @jeblikket, om man for et for-
holdsvist beskedent bel0b kan udnytte
elsektorens telesystem ti l hgjkapacitets-
kornrnunikation. Hvis der skabes et
sldant sammenhrcngende system, bliver
det rnuli-st at udleje kapacitet t i l  bruge-
re uden for elsektoren.

Gradvis endring af Elloven
Den danske elforsyningslov andres
gradvis, mens rran venter pi EUs bebu-
dede clirektiv om et irbent europeisk
rnarked.

Kort fBr jul kom ti lf @jelsen om elvrcr-
kernes pligt t i l  at afiage produktionen
fra decentrale krafivarmeverker. Midt
pir Aret f ik den gamle "rnil l iard-lov" en
siidan udformning, at den kunne notifi-
ceres af EU. Med denne lovandrin-r er
det blevet muligt for elselskaberne at
opstrmle kapital ved at opkraeve og hen-
I rcgge konstaterecle rationali serings-
gevlnster.

Kapitalen kan bl.a. anvendes som

-erundlag for "sideordnede aktiviteter".
Loven fbrudsietter, at aktiviteterne ud-
Oves i saerskilte selskaber med begre n-
set hieftelse. ELSAM har i henhold ti l
loven registreret ELSAMPROJEKT,

del har vreret udskilt som selvstrendigt
ak t i ese l skab  s iden  1  987 .

Prissystemet i den jysk-fynske elfbrsy-
ning har i mange irr vreret baseret pit

"hvile-i-sig-selv"-princippet. Gevinster
og omkostninger er blevet delt l igeligt
mellem alle fbrbrugerne. Der er lrver-
ken opsamlet overskud eller underskud.
Med lov om sideordnet virksomhed er
der ta-uet et l i l le sklidt hen imod op-
hrevelse af "hv i le-i-si-s-selv"-princippet.

Der er bebudet nye andringer af Elfbr-
syningsloven i begyndelsen af 1996.
Det drejel som "Public Service Obliga-
tion", prioriterin-r af specielle ploclukti-
onsfbrmer og storforbru-eeles mul ighed
fbr selv at kobe el i udlandet. Pfl den
rnide forberedes den danske eltblsy-
ningslov ti l  tt kunne matche et eventu-
elt kommencle rnarkedsdirektiv.

P6 vej mod nye miljomAl
MiljO- o-e energiminister Svend Auken
startede i decernber debatten om en ny.
skerpet ener'-{i lrandlingsplan. som skal

rakke frern til irr 2030. Planen, som
erstatter ENERGI 2000, ventes vedta-
get afFolketinget i fbrflret 1996.

I debatoplegget "Danmarks Ener,ei-
fremtider" pirpeges, at det nuvzerende
energisystem ikke er baeredygtigt. For
at begrrense risikoen fbr menneske-
skabte klima&ndringer er det it 'Olge
oplegget nOdvendigt at nedskere den
globale CO.-en.rission betra-eteligt i det
nitste flrhundrede. Bru-een af fbssile
brandslel skal ogsi reduceres, fordi de
globale reserver af olie- og naturgas er
begrrcnsede.

Debatophgget konkluderer, at der skal
srettes ind pi fBl-eende omr6der:
I ) Energieffektiv iserin-e i slutforblu-uet.
2) Vedvarende ener-9i skal udvikles o-s

udbygges.
3) Energisysternet skal effektiviseres.
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Den IRP-perspektivplan, som ELSAM
og ELFOR har lavet i frellesskab og
afleveret til energimyndighederne ved
Arsskiftet, analyserer nogle af de mid-
ler, der kan anvendes for at ni mAlene i
den nye energihandlingsplan.

Udbygningsskitsen viser siledes, at
COr-emission pr. kWh vil kunne halve-
res frem ti l 61 201-5. Perspektivplanen
peger pi en rakke mulige virkemidler,
som ikke er n&vnt i "Danmarks Ener-
gifremtider".

Det gaelder f.eks. international indsats
(Joint Implementation), @get elektrif i-
cering af industriens energiforsyning
og CO,-rensning af r@ggassen.

Det jysk-fynske omrAde er forud for
tidsplanen, b6de nir det gelder forsk-
nings- og udviklingsarbejde, tekniske
lBsninger, investeringer, anlagsarbejder
og miljoresultater, i arbejdet mbd at
opfylde de delm61, der er beskrevet for
elforsyningen i ENERGI 2000.

ELSAM fBler sig derfbr klaedt godt pi
til at gA ind i debatten om den nye
handlingsplan og det efterfplgende
arbejde med at g@re planen operationel
og omsaette den i praktiske resultater.

ELSAM vi l  argumentere for .  a t  der
undervejs tages polit isk sti l l ing ti l  de

Okonomiske rammer for gennemforel-
sen af handl ingsplanen.

ELSAM gir ind i hele dette arbejde
med et Onske om at ni de vedtagne
energi- og miljOm6l si billigt og effek-
tivt som muligt uden at sette den meget
vigtige forsyningssikkerhed over styr.

Konsulentrapport
anbefaler fusion
Konsulentfirmaet PA Consulting Group
gennemfprte i 199-5 en grundig analyse
af de seks jysk-fynske kraftvrerker og
ELSAM.

Analysen skulle beskrive muli_ehederne
for eff'ektiv iserings- og rationaliserings-
gevinster ved fusionering af selskaber-
ne sammenholdt med virkningen af en
eventuel opstramning af det eksisteren-
de samarbejde. Konsulenterne skulle
videre bed@rnme krafivarkernes mulig-
heder i et ibent energimarked prieget af
konkurrence.

Konsulenterne konstaterede i en rapport
t0r jul, at kraftvarkerne er veldrevne,
og at stort set alle stordriftsfordele alle-
rede er opnAet inden fbr ELSAM-syste-
met.

'En fusionering vil le derfor ikke kunne
begrundes alene med de drifts@kono-
miske fordele, der kan opnfls ve.d at
sammenlagge driften af vaerkerne og
ELSAM.

PA Consulting Group konkluderede
alligevel, at de seks kraftvrerker og
ELSAM bor fusioneres i et aktiesel-
skab. De begrundede deres konklusion
med, at fusionen vil give vzerkerne styr-
ke og beslutningskraft i et fuldt l iberali-
seret marked.

Det var bestyrelserne for ELFOR og
ELSAM. der i frellesskab havde sat
analysearbej det i _ean g.

Den energipolitiske udvikling bAde her-
hjemme og i EU synes imidlertid at
vise, at udviklingen hen imod et ibent
energimarked med kraftvierkel og for-

syningsselskaber som fl'ie o-e r-rafhaen_ei-
ge aktBrer vil gir vrcsentligt langsom-
mere end forvente l  i  de l  scenul i r r rn.
som rapporten bygger sin konklusion
pfl. Tvaertimod tyder alt p6, at en verti-
kal integration (snrevert samarbejde)
mellem distribution og produktion b6de
er vigtig o-e n@dvendi-e fbr at kunne
hindtere de energi-/mil jOpolit iske og
markedsmassige udfbrdringer.

Samsp i l  l e t  me l  l em l l unsm iss ionsne t l e l
og de samkglende seks regionale kraft-

vrcrker fflr sAledes 6get betydnin_e fbr at
skabe samrnenhang i clet jysk-fynske
elsystern - praeget sorn det er af en stor'
og stadig voksende decentrnl, privat
elproduktion.

Rapporten vil i  l@bet af 1996 blive
drpftet og vurderet i cle 70 distributi-
onsselskabers og seks kraftvrcrkels
kompetente forsarn I inger.
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El- og fjernvarme-
forbruget
Vejrmressigt var 1995 et
normalAr. December 1995
blev dog usredvanlig kold,
hvilket gav den 7. hvide jul
i dette irhundrede. Somme-
ren var t6r og varm. Kornet
modnedes derfor t idligt og
kom i  hus uden korn lorr ing.
I perioden april-september
var der somrnertid.

Siden den L ju l i  1994 er  a l
decentral produktion, uanset
anlaggenes ston'else og
type, indgiret i ELSAM
a[ ' regningen.  Det  indebtrer .
at der er skabt et homogent
afiegnings- og statistik-

-erundlag. En del af produk-
tionen registreres kun inden
for afregn ingsintervallerne,
hvorfbr det ikke er muligt at
fast  leggc kvar tersbelas ln in-
ger med fuld nBjagtighed.

Det er et systemansvar at
sikre, at fbrbru-eerne kan fi
drkket deres elbehov, uan-
set om det er vindsti l le, og
om de decentrale anleg er
ude af drif i.
Elforbru-uet ste-e i 1995 med
1,9 procent i forhold ti l  iret
fBr. Fjernvarmefbrbruget var
2,8 procent st@rre.

StOrste kvartersbelastning
blev mAlt i december ti l
3.46-5 MW - en stigning pi
l2q MW el ler  .1 .9 procent  i
forhold ti l  1994.

De decentrale anleg Ogede
elproduktionen rned 5l pro-
cenf  r i l  3 .417 GWh.

Ny fjernvarme-
afregning
Med v i rkn ing f ra den 1.  tu l i
199-5 er der gennemfprt en
ny fjernvanneafregnin-e,
hvis synli-ee konsekvenser
er, at frcllesskabet forpligtes
ti l at levere l jernvarme f'rrr
de primiere verker i det
omfang, disse er t i l  rAdig-
hed. Til gen-eeld har frelles-
skabet overtaget varmeak-
kumulatorerne pA Fynsvar-

Primier-
vaerk*)

4 .116

Decentrale Decentrale I  a l t
ankg >2 MW anleg <2 MW

MW MW

7'77 163 5.056

*) lnkl. Randers krativarmeverk 44 MW.

Privatejede vindmoller Elverksejede vindrnoller
'  

362 l0 l

Elsystemet

ket, Vestkrafi og Nordjyl-
landsvrerket. .lEndringen
skal sikre, at akkumulato-
rerne kan g@re det muligt at
flytte produktionen fia nat-
til dagtimerne for at undgfl
eloverl@b.

Som andre midler t i l  at be-

-qrense eloverl@b kan nrev-
nes:  Elsalg t i l  ud landet ,
aflukning af fbrvarmere pir
grundlastveerkerne, brug af

lernvarmespidslastcentraler
(som erstatnin-e for krafivar-
me), stop af kraftvrerksejede
vindm@ller og decentrale
anlreg.

Driften af systemet
o Nettoudvekslingen med

udlandet blev fbr iret en

Installeret produktionskapacitet i Jylland-Fyn:

Produ ktionsfordel i n g 1992-1995

import  p i  1 .410 GWh
(Ekskl. udvekslingen med
Flensborg).

o Kullyringsgraden blev 98
procent.

o Energivirkningsgraden for
det sarnlede system blev
61 procent.

o Skrotnin-qen af Nordjyl-
landsvrerkets blok I pfl
Vendsysselvarket blev
fremrykket til 30. juni
1996.

o Studstrupvaerkets rent
oliefyrede enhed blok 2
(262 MW) var i lan-qtids-
l'eserve hele iu'et.

o ELSAM udnyt tede kun i
begrrenset omfang pumpe-
kraflaftalerne med Norge
og Sverige.

o Studstrupverkets blok 1

blev ombygget med hen-
blik pn ti lsatsfyrin_e med
halm.

o ELSAM-vrerkernes
afbrzending af oliefbrure-
net jord og gasvrcrksjord
blev af entreprenorlor-
enin-een indbra-et for sivel
Elprisudvalget som for
Konkurrenceankenavnet.
ELSAM-varkerne fik
accept af sin prissetning.

Samarbejdet med
udlandet
I december 1995 besluttedes
det, med virkning fra den 1.

.januar 1996, at udvide det
norske bprssystem ti l ogs6
a l  om la l l e  Sve r i ge .  Samt i -
digt bortfaldt nettarifferne
rnellem Norge og Sverige.
Det norske og svenske
system bliver siledes fprst
og l iemmest disponeret ud
l'ra murkedsmessige for-
hold, hvilket pA kort sigt
kan resultere i store o_q
uventede andlinger i
udvekslingsm@nsteret.

Pr isn iveauet  i  Norge var ie-
rede meget i I99-5. I som-
merm6nederne o-e i no_ele
ugel  i  oktober  val  de megel
lave, mens de i resten af iret
lf l  pi niveau med ELSAMs
ku lbaserede produktions-
pr is .

I lighed med de fbre-eiende
Ar har Vattenfall haft mulig-
hed for at levere direkte til
PreussenElektra via
ELSAMs net. Transitleve-
ringen er fbrl@bet problem-
frit, o-e ELSAM har modta-
get energi som tabskompen-
sation.

Sonderjyl lands Hojspaen-
dingsvzerk har  v idere l 'or t  s i t
samarbejde med Flensbor-q,
hvilket har resulteret i en
irnport pi 33 GWh o-q en
eksport pi l84 GWh.

ELSAMs nettoudveksling
med udlandet  pn I  .4 l0
GWh svarer til 7 procent af
omridets folbru-e.

Primar- Decentral Vindmolle-
vark produktion*) produktion
GWh GWh GWh

t995 t4.401 3.411
t994 17.415 2.265
1993 14.662 1.s46
t9g2 13.222 1.089

*) Lrkl. produktionen pA kraftvanrevrrket i Randers

Udland. Total Vakst
udveksling produktion

GWh GWh o/c

r 995 | .259 19.949 l ,9
t994 -954 19.569 |,1
t993 2.320 9.29s 1.6
1992 3.991 18.994

812
843
761
692
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Nettoudveksling med nabolandene

Elstatistik

GWh Norge Sverige Tyskland
(ekskl. EV3

og Flensborg)

I alt

Import fra 1 .676 t . 2 1 6 5 l 2.943

Transit fra t . 1 0 3

Eksport til 687 1 t 822 1.533

Transi t  t i l 1 . 1 0 3

Systemet ELSAM
I 995

ELSAM
1994

F-orbrug
I orrrilclet GWh
Stigninr  c/c

Stignine temp. korr. c/c

Pii miljoanlag GWh

t9.949
1 , 9

I t 0

r9.569
1 , 4
1 . 9

1 3 3

Produkt ion GWh
Primiervierk GWh
Dec. prod.  ink l .  RK GWh
Vindml l l leprodukt ion CWh'

r 8.690
14.4t) I
3 . 4 t 7

872

20.523
t 7 . 1 t 5
2.265

843

Nettoirnport GWh
Fla Norge GWh
Fra Sver ige GWh
Fra Tyskland GWh
Modtaget fra Flensbur_e GWh
Modtaget fia Randers GWh

1 . 2 5 9
989

t . t 92
- 7 1 1
-  l - 5 1

35

- 95,1
-  1 . t 7 6

380
a l

-  134
30

'fransit

Fra Sverige til Tyskland
Fra EV3 til Tyskland

GWh
GWh
cwh

?  / l f

1 . 1 0 3
2.3 t9

3 . 2 8 1
1 . 2 t 1
2.064

Effektinstallation
Plimrrvarkerne MW
Nodstartanlag MW
Ranclers K/V MW
Decenlr .  anlag > 2 MW MW
Decenlr .  anleg < 2 MW MW
Private v indmol ler  MW
Elvierksejedevir . rdn.r6 l lcr  MW

4.041
25
14

777
163
362
t 0 l

4 .581
41
14

528
1 3 0
330
69

F'e.jlstatistik for nettet
Afbfudte MWh fra fejl pl
-  t r i lnsrnlss lonsneI
- 60 kV-nettet

MWh
MWh

5u
t27

39
52

Primerverkeme ELSAM
1995

ELSAM
1994

Produktion
Elproduktion CWh
Fjernvarmeproduktion TJ
- Sti-ening i fjemvarmeprod. Vo
-.rEkv. elproduktion GWH
Forbrug pA miljoanlag GWh

i4.401
35.280

2,8
1 .556

l l 0

17.415
34.325

-  A ' )

1.46'7
1 3 3

Brandsel
Gasfbrbrug mio. m3
Oliefbrbrug kilo ton
Kullblbrug kilo ton
Biomasse kilo ton

O , I
6 l

5.123
6

o,1
490

6.041

Brrendselsudnyttelse
Kulfyringsgrad
Biomasseandel
Totalvirkningsgrad

Vo
Vo
o/o

98
0 , 1

6 l

88

58

EL5AM
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Udlandsudveksl in-een mod-
svafer:
o et mindre forbrug af olie

pi 6.000 ton
. et mindre forbrug af kul

pi 440.000 ton
. en emissionsreduktion pa

3.790 ton svovld iox id
2.970 ton kvrelstofbxid
122.020 ton kuld iox id.

Skagerrak-
forbindelsen
I  per ioden 21.  jun i  1995 t i l
12.  ju l i  1995 b lev Skager-
rakforbindelsen (pol I )
repareret. Kablet var beska-
diget af et trawl 30 km fra
Bulbjerg.

Nettet generelt
Pi de varmeste dage var der
over [@rinesbeqrrnsrr inser  i
nettet. For at begrrense de
vierste gener blev mastefne
pn 400 kV-striekn in_{en
Vejen-Tj ele-Mosbeek fbr-
hBjet ved hjalp af skamler.

Fejl i systemet
Fejl pfl primernettet fir ofte
de decentrale anlzeg i et
st@rre omrAde til at stoppe
som fo lse af 'det  kor tvar ige

spiendin-usdyk i forbindel se
med fejlen.
Den 2l . april 1995 udlpste
en  s i . rm lesk inne  ko r t s l u tn ins
i 150 kV-station Lykkegird
ved Esbjerg,  s i  ca.  110 MW
fbrbru-e var bortkoblet i op
t i l  l9  minut ter .

I fbrbindelse med vintervej-
ret i december opstod der
den 22.-23. december I 995
ledningspiskninger, som
blandt andet f6rte ti l  beska-
digelser  pf l  l -50 kV- lednin-
ger i et be lte tvers over Jyl-
land fl 'a grensen og op ti l
Esbjerg-Skerbaek. Pi et
tidspunkt var f lere ledninger
ude samtidig.

Skrotning af anleg
I 199-5 har der vrret en
af-ean-e af effekt pn -534 MW
fordelt pi fpl_eende ankeg:
o Fynsvterkets blok 2

(19-5 MW)
o Midtkrafts turbine l0

(70 MW)
o Enstedvarkets blok 2

(144  MW)
o Vestkrafis blok 1

( r25  MW) .

Emissioner fra danske kraftverker

(Ekskl. PEs andel af EV3)

Svovldioxid
( i  1000 ton)

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

1994
1 995 I  995

1994

97 103 96 88

Kvelstofoxid
( i  1000 ton)

Korrigeret for
Fak t iskudsendt  ud landshande l

1994

Ca. 1.900 MW af ELSAM-omridets krafivrcrksblokke er
forsynet med afsvovlingsanlreg.



Vindkraft
I 1995 har kraftvrerkerne
installeret 54 vindmoller:

Fynsvarket
Dagel6kke:
I stk. 300 kW-molle

Midtkraft
Tun0:
10 stk. 500 kW-moller

Sonderjyll. Hojsp.
Rejsby Hede:
39 stk. 600 kW- moller

Vestkraft
Veldbek:
3 stk. 500 kW- m@ller
Tjareborg:
I  s t k .  1 .500  kW-  mo l l c

Den samlede vindm@lleef-
fekt i kraftverkernes m@lle-
parker ult imo 1995 er sile-
des:

Fynsvarket
Midtkraft
Nordjyllandsvrerket
Skrcrbakvrerket
Spnderjyll. HOjsp.
Vestkraft
Total

Fynsvrerket

Midtkrafi

101,1

Primarverkerne
Den installerede effekt er
4.047 MW og 37 MW i
nBdstartanlrcg, som er for-
delt saledes:

MW
) q

9 ,9
L J , L

J , L

3 3 , 1
28.8

7 t 2  M W

1.174 MW
+12 MW gasturbine
(n@dstartanle_e)

Nordjyll.vaerket 707MW
+25 MW gasturbine
(nBdstartanlieg)

Skarbekvarket 369 MW

Spnderjyll. HOjsp. 327 MW

Vestkraft 758 MW

94 procent af den installere-
de effekt kan lyres med
sivel kul som olie.

Fynsvrrkets blok 3 kan
desuden fyres med naturgas.

ELSAM
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Decentrale anleg
Der blev i 1995 idriftsat 40 decentrale og industrielle kraftvar-
meanlaeg med en samlet effekt pA ca. 250 MW.

Den installerede effekt (MW) i decentrale anlaeg er fordelt hos
interessenterne som fPlger:

Decentrale anlag over 2 MW

Interes
senter

Anleg
Helt eller

delvis
elverks-

eJ et
(Mw)

ikke
elvaerks-

eJ et

(Mw)

Fynsvarket Assens Sukkerlabrik, Bogense,
Dalum Papirlabrik, Ejby, Faaborg,
Fallinggird, Glamsbjerg, Hirby,
Cartnel iet  Hedrger.  Kommune-
kemi 1 og 2, Gartneriet Kronborg,
Gartneriet Svend Nielsen, Gartne-
riet Nordfyn, Nr. Aby, Odense
Stilskibsvaerf t, Gartneriet Alfred
Pedersen, Gartneriet Lars Ros-
borg.  Rudkobing.  Ul lers ler .  Vi ' -
senbjerg. 2,2 95,6

Midtkrafi BASF, Bjerringbro, Dansk Salt,
Durup, Engesvang, Grenaa,
Gudenflcentralen, Jebjerg, Langaa,
Novopan, Ramsing-Lem-Lihme,
Skals, Silkeborg, Skive, @rum,
Arhus Nord. Arhus Olietabrik. 1 4 1  5 5 1 , 9

Nord-
jy l lands-
vrrket

Aars, Asi, Bindslev, Brovst,
Bronderslev.  Dra-esbek Mal t la-
brik, Dronninglund, EllidshOj-
Ferslev, Frederikshavn AfTald,
Frederikshavn, Hanstholm, Hirts-
hals, Hjallerup, Jetsmark, Jerslev,
Logstor', MD Food/Akafa, Mou,
N ibe ,  Reno  No rd ,  S indu l ,  Ske l -
und-Veddurn-Visborg, Strandby,
S to r  r i ng .  Su ld rup .  S rcby .  Th i s t cd .
Tylstrup, TArs, Vri, Virst-Fjelte-
rad, @ster Vr5. 41.0 I  10 ,0

Skttrbzek-
verket

Br i r rde.  Bredslen-Bal le.  Brzed-
strup, Egtved, Ejstrupholm,
Hedensted, Horsens, Jelling,
Kemira, Kolding, Nr. Snede,
Reno Syd, Shell, T6rring, Vejen. 36.4 84,8

Sonder-
jyllands
H6jspan-
dingsanleg

Bredebro, Broager, Chr.feld,
Gram, Gristen, Haderslev, Brdr.
Hartmann, Lggumkloster, Nord-
borg, R6dding, Skarbek Ost,
Tofllund, Voiens. 1 8 , 3 46,4

Vestkraft Aulum, Billund, Bramming,
B16rup, Grindsted Product,
Grindsted, Holsted, Hvide Sande,
Karlsgirde, Karup, Knudmose,
Lemvig, Lem, Mibjergverket,
Nybro, Nyk. Mors, Nr. Nissum,
Oksbo l .  R ingkob ing .  R  i ng lob ing
Fjv., Skjern, Spjald, Tim, Vide-
bek, Vildbjerg, Vinderup, OIgod,
@rnhgi, 5 i ? 108,4

3 0 1 . 1 491,r

Decentrale anlag
under 2 MW

Vandkraftanlreg 4,6 MW
Decentrale
anlreg 128,2 MW

Effekt til fjernvarme
Den effekt. som er ti l  r6dig-
hed for elproduktionen,
reduceres, nflr der fremstil-
les fjernvarme. I 1995 var
der  a l  den grund reserveret
ca.  390 MW af  kraf tvr rker-
nes kapacitet til fremstilling
af fjernvarme.

Nye netanleg
Den 2. maj 1995 idriftsattes
en reaktor  pA 140 Mvar i
400 kV-station Trige.

Den 4. december 1995
idriftsattes 1 50 kV-systemet
Landerupgird-Hatting, som
er hrengt op pi 400 kV-
kombimasten Landerup-
gird-Malling.



Der har i 1995 vreret en tendens til sta-
bile kontraktpriser. Flere af de store
eksportlande, specielt Sydafrika og
Colombia, @nskede at afsrette mest
muligt pfl kontrakt.

Efterspprgslen efter kul har vreret
sterkt stigende i Fjern@sten, hvorimod
der har veret stagnerende import til
Europa. Specielt udviklingen i Fjern-
@sten pavirker priserne og er medvir-
kende til, at kredsen af leverandprlande
for ELSAMs vedkommende rendres i
retning mod markederne omkring
Atlanterhavet: Polen, USA, Colombia,
Venezuela og Sydafrika.

Medvirkende til at forstarke denne ten-
dens er forskellene i fiagtraterne.

I forbindelse med kontraktforhandlin-
gerne for 1996 tog leverandprerne
udgangspunkt i de hBje spotpriser. For-
handlingsforl@bet med leverandprerne
har dog vist, at der ikke var basis for
dette krav.

Da der pr. 1. januar 1996 er kommet en
ny bekendtg@relse om mindstelagrenes
st@rrelse, er ELSAM ved at vurdere i
hvilken udstrrckning, lagerbeholdnin-
gen b6r reduceres.

I l995 var ELSAMs kulforbrug 5,7
mio. ton - et fald pi 0,3 mio. ton i for-
hold til Fretf@r.
I 1995 hentede ELSAM 77 procent af
kullene i USA, Sydafrika og Polen.
Resten kom fra Australien. Colombia.
Rusland og Indonesien.

Kulmineindustrien i USA gennemgir i
disse ir store forandringer. Selskaberrre
bliver st@rre og st@rre, hvorved antallet
af akt@rer reduceres. Der vil dog fortsat
vrere et tilstrrekkeligt stort antal udby-
dere - langt flere end i noget andet
land.
Mange mindre og reldre ikke-rentable
miner bliver lukket i et forspg pi at
opni  en rat ional iser ingsgevinst  saml i -
digt med, at de mest effektive miner
udvides, og den samlede produktion
0ges.

En yderligere faktor, der pivirker kul-
mineindustrien, er skarpede amerikan-
ske krav til reduktion af svovludslip i
atmosfreren. Flere miner er derfor ble-
vet lukket, og det har medf@rt et min-
dre udbud af billige hpjsvovlskul. Alli-
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Stabile kon-
traktpriser

pe kul

gevel har der varet et prisfald, som
ELSAM har kunnet udnytte pA grund
af de efTektive svovlrensningsanleeg pA
alle store produktionsanlreg.

Sydafrika har pi grund af sin gode
geografi ske beliggenhed kunnet drage
fordel af den stigende eftersp0rgsel i
Fjern@sten.
Dette indebrerer, at ELSAM er kommet
i direkte prismaessig konkunence med
Fjern@sten.

Sydafrika er en stabil leverand@r, men
stigningen af eksport er moderat, idet
infrastrukturen begrrenser eksportkapa-
citeten til 60-65 mio. ton pr. 6r.
Polen var ogsi i 1995 en af ELSAMs
st@rste leverand@rer. De polske kul blev
for en stor del hentet i ELSAMs egne
pramme, men det polske marked er for
tiden usikkert. Produktionsomkostnin-
gerne er meget h@je, og der eksporteres
til lavere priser, end der opn6s pi hjem-
memarkedet .  Kuleksportorganisat io-
nerne er under forandring, idet den pol-
ske regering har tilladt flere nye organi-
sationer at gA ind pi eksportmarkedet.

ELSAMs flSde
ELSAMs pramsystem transporterede i
1995 4,2 mio. ton kul. En stor del af ':

sejladserne gik til Polen, mens den
resterende del har veret trafik fra En-
sted til de @vrige @stkysthavne samt
Odense. Siden starten i slutningen af
1978 har ELSAMs pramsystem trans-
porteret over 49 mio. ton kul.

ELSAM JYLLAND og ELSAM FYN
gennemfprte i alt 14 rejser til Sydafrika
og Colornbia. ELSAM FYN har i som-
mer v&ret pA et lengere planlagt
dokophold i Gdansk i Polen.

Naturgas
Dansk Naturgas A/S har med udgangen
af 1995 opsagt rammeaftalen vedrpren-
de naturgasleveranceI til decentrale
kraftvarmevrerker. Dansk Naturgas A/S
har samtidig ensidigt rendret vilkirene i
den eksisterende aftale til ugunst for
k@berne.
I forventning om, at naturgasmarkedet i
Europa bliver liberaliseret, har ELSAM
ringe interesse i at indgi og vrere bun-
det af en ny rammeaftale med Dansk
Naturgas A/S.

Halm
Halmmengdeme varierer fra 6r til ir. I
hdsten 199-5 var der et stort halmover-
skud med optimale bjergningsbetingel-
ser. I fbrbindelse med halmindkobene
til halmfyringsfbrs@get pA Studstrup-
vrerket i 1995 var udbudet af halm efier
host ca. dobbelt si stort som efter-
spprgslen. Der er konstant tilgang af
nye interesserede hahn leverandprer,
som 0nsker at v&re med fiemover.

Til hahnfyringsforsOget blev der ind-
k@bt 35.000 ton halm hos 40 leve-
randdrer. Storrelsen af kontrakterne
varierer fra 100 til 3.000 ton. Halmkon-
trakterne er fortrinsvis baseret pi leve-
ring an vrerk, dvs. at det er leve-
randgren, der er ansvarlig for transpor-
ten til vierket.
Ved fierntidige halmindkBb kan hahn-
leverand@ren give tilbud bide an vrerk
og ab grird, hvor det sA er ELSAM, der
er arnsvarlig for transporten til vaerket.
ELSAM vil sammen med Landbrugets
Hahnudvalg i 1996 udarbejde nye
generelle leveringsbetingelser.

Flyveaske og slagge
fra kulfyring
Salget af flyveaske fra de jysk-fynske
primaervaerker til industriel anvendelse
nflede i 1995 op pi knap 300.000 ton.
Dette er en stigning pA godt 20 procent

Kultilforsler i 1995
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i forhold til 1994. Stigningen fandt sted
inden for alle de tre store afstetnings-
omrAder dvs. cement-, beton- og
asfaltindustrien og skyldes ikke mindst,
at flere fabrikker er gAet over til at bru-
ge flyveaske.

Samtidigt blev der leveret store meng-
der flyveaske som fyld til bygge- og
ankgsprojekter. Til de i alt 46 projekter
blev der leveret godt 240.000 ton. Heraf
blev halvdelen anvendt ved et havneoro-
jekt i Aabenraa.

Der blev i alt deponeret ca. 240.000 ton.
Heraf blev 80.000 ton nyttiggjort ved
landvindinger i Esbjerg og ved opbyg-
ning af en kulpladsvold ved Fynsvrer-
ket, ligesom der blev anvendt ca. 50.000
ton til stabilisering af TASP (tOrt
afsvovlingsprodukt).

Der blev i alt produceret 780.000 ton
flyveaske.

Af de godt I 00.000 ton slagge, der pro-
duceredes i 1995. blev der afsat ca.
70.000 ton. De resterende 30.000 ton
blev enten anvendt ved landvindinger i
Esbjerg og Aalborg og ved opbygning
af en kulpladsvold ved Fynsvarket eller
deponeret.

Afsvovlingsprodukter
og bioasker
Afsetningen af gips og svovlsyre lia
afsvovlingsanlaggene pi Vestkraft,
Enstedvrerket og Nordjyllandsvrerket er
sikret gennem langtidsaftaler med A/S
Danogips, Kemira Danmark A/S og
Aalborg Portland.

TASP er det afsvovlingsprodukt, der
fremkommer pi Studstrupvnrket og
Fynsvarket. I 1994 og 1995 blev der i
Arhus' og Fyns amter gennemfprt for-
s@g med at afsatte TASP som svovlg@d-
ning opblandet i gylle.

Fors@gene har f@rt til en hensigtsmes-
sig mAde at hindtere produktet pfl, og
fra landbrugets side er der fuld accept af
TASP som svovlgpdning. Pfl den bag-
grund arbejdes der pi at udbrede anven-
delsen til hele detjysk-fynske omrflde,
og der er forventning om, at de amtslige
tilladelser hertil vil tbreligge i begyn-
delsen af 1996.

luftledninger kan fjernes inden for de
nreste 20 6r.

I l6bet af de nieste 1 5-20 ir vil luftled-
ningsnettet i Jylland-Fyn blive slanket
og ombygget, sA der i st6rst mulig grad
udnyttes kombinerede 400/150 kV-
masterakker.
Netudviklingsplan 1995 indeholder en
raekke konkrete forslag til saneringer -
alle med henblik pi at fjerne 150 kV-
ledninger i boligomriderne.

Der planlegges, sA 400 kV-nettet kan
vrere frerdigt i ir 2010. Planen indehol-
der  s f idanne ombygninger i  net tet .  ar
ca. 340 km 150 kV-luflledninger kan
ljernes inden ir 2005.

Efter en irraekke, hvor sagsbehandling
af400 kV-projekter har ligget stille, er
samarbejdet med Nordjyllands Amt og
Arhus Amt om Vendsysselvrerket-Trige
genoptaget. Sagen er startet forlia med
fastlieggelse af linief6ringen. Der er
gennemfgrt foroffentlighedsfase, hvor
lire forskellige liniefgringer var frem-
lagt til kommentarer. Ledningen ventes
forsinket 5 6r i fbrhold til den oprinde-
lige plan.

Samarbejder  med am(erne om saner in-
ger er i gang. Ribe Amt og SBnderjyl-
lands Amt har gennemfgrt foroft'entlig-
hedsfaser vedr@rende linief6ringer for
ombygning af 400 kV Kassp-Vejen og
for den nye ledning Vejen-Esbjerg.

Efter planen kan begge strrekninger
idriftsrcttes i 1998 og 1999.

ELSAM kan optylde de nugaeldende
CO2-vilk6r ved at stille massivt om til
naturgas. Men det mil fbrventes, at der
vil blive et voldsomt stigende efter-
sp@rgselspres pi naturgas i de kom-
mende ir.
Kul-/biobrandselsstrategien skal sikre,
at ELSAM kan ni de opstillede COr-
vilkir pi et brrendselsmiks bestflende af
kul, biobrrendsler og naturgas. PA den
mAde opnAs en klart mere fleksibel og
mindre sflrbar brrcndselsforsyning og
produktion.

Ledn i ngsnettet slankes
Efter en flrekke med usikkerhed om.
hvorvidt udbygning af h@jspaendings-
nettet skal foregfl med luftledninger
eller kabler, blev principperne fastlagt i
1995. I februar blev aftalen mellem
milj6- og energiministeren, boligmini-
steren, Amtsridsforeningen og elsel-
skaberne godkendt.

De aftalte principper for val-{ mellem
luftledning og kabel er indarbejdet som
en del af den statslige udmelding til
amterne om Regionplan l99l . PA den
m6de er principperne medtaget i den
amtslige planlzegning.

Aflalen indeberer, at der for hvert amt
skal gennemfpres en langsigtet plan-
lregning afbide nye ledninger og sane-
ringer med henblik pA at nedsrette
generne fra luftledningerne.

For 400 kV-nettet betyder det, at dette
normalt kan udbygges med luftlednin-
ger. Kun hvor der er tale om indfBring
til st@rre byer eller nationale naturinter-
esser .  overvejes kabel  l rgning.

Plan ti l  3,9 mia. kr.
I april 1995 godkendte ELSAMs besty-
relse, pi baggrund af aftalen, en hand-
l ingsplan for  udbygning og saner ing i
det jysk-fynske net til 3,9 mia. kr. Pla-
nen er efterfBlgende ogsi godkendt i
kraftvaerkernes bestyrelser.
Planen omf'atter bAde kabellagninger i
byomrAder og ornbygninger i  lu f t led-
ningsnettet, si der samles flere syste-
mer pi frerre masterrekker. Pi den
mide fbrventes det. at ca. 2.000 km

Halm og treflis i kraftverker
1995 blev endnu et 6r med fokus pi
brandselsomlagning fra kul til halm og
trie.
ELSAM bekraftede i foriret kul-/bio-
brrcndselsstrategien.

@nsket er et forbedret miljg - opniet
ved brug af mindre COr-belastende
brrendsler som naturgas og biobrcnd-
sler. Strategien bygger pi det forhold, at
biobreendsler er COr-neutrale, mens
naturgas emitterer 60 procent i forhold
til kul.



I august 1995 besluttede ELSAMs
bestyrelse at fortsaette udviklingen af
CFB -kraftvrerksteknologien (cirkule-
rende fluid-bed) pi en sidan mAde, at
det vil vrere muligt at anvende et
brandselsmiks af kul og hBj biomasse-
andel (op til 60 procent). Dette koncept
vil kunne sikre vaesentligt bedre mil-
jodata end en naturgaslosning.

Beslutningen betyder, at der skal etab-
leres et 88 MWel/125 MJ/s CFB-for-
sogs- /demonstrat ionsanlrg ved Arhus
havn. Anlregget skal bruges til at ind-
hente anlregs- og driftserfaringer, som
kan bruges ved planlagning og projek-
tering af nreste generation af grund-
lastverker, der ventes taget i brug efter
ir 2005.

Arhusvarket vil bruge 80.000 ton
traeflis, 145.000 ton halm og 75.000 ton
kul om flret. Anlzegget, der vil kunne
indlede prBvedrift i 1999, vil regn-
skabsmrssigt tidligst blive tillagt
efTektvrcrdi efter 61 2003.
Arhus Amt har miljOgodkendt anlag-
getl mens Energistyrelsens godkendel-
se endnu mangler.
Anlregsbudget: 1.300 mio. kr.

Arbejdet med at etablere verdens
st@rste halm-/flisfyrede kedel i tilslut-
ning til Enstedvrerkets blok 3 (640
MWel)  g i r  p lanmaessigt .
Kedlen er ordret ved Burmeister &
Wain Energi A/S og forventes i brug
den l. oktober 1991.
Arbejdet pfl pladsen er pibegyndt.
Anlagget vil bruge 120.000 ton halm
og 30.000 ton fl is. Anlegget er mil-
jogodkendt og godkendt i henhold til
Elforsyningsloven.
Anlaegsbudget: 400 mio. kr.

Studstrupvrerkets mindste og aldste
enhed (blok 1 pit,152 MW) blev i 1995
ombygget til at kunne brrende 20 pro-
cent halm sammen med kul mfllt pi
energibasis. Halmkapaciteten er 50.000
ton irligt.
Anlregsbudget: 100 mio. kr.

ELSAM havde ved udgangen af 1995
kapacitet til at kunne brrende 190.000
ton halm og 30.000 ton flis.

De nye anlag vil give en tilvaekst pi
265.000 ton halm og 110.000 ton fl is -
altsi en samlet flrlig kapacitet pi
595.000 ton biomasse.

ELSAM
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Konkurrence pe
elmarkedet iNorden
Forandring praeger den europzeiske
elforsyning. EU-Kommissionen har
siden 1990 arbejdet pA at fi skabt ram-
merne om et 6bent energimarked i
Europa. Der er dog ikke endnu opnAet
enighed om et direktiv.
De store elselskaber i vore nabolande
har klart tilkendegivet, at de ser Skandi-
navien og de baltiske lande som deres
hjemmemarked. Allerede pA nuvarende
tidspunkt har de sikret sig vigtige aktie-
poster i elselskaber i andre lande.

Desuden er der truffet aftaler om etable-
ring af nye elkabler mellem Norge og
kontinentet pA forel6big 3 x 600 MW.
Inden for det sidste par 5r er der 6bnet
nye forbindelser mellem Sydsverige og
Tyskland, og Sjzelland og Tyskland
(KONTEK). Forberedelserne til den frie
konkurence er i fuld gang.

ELSAM styrker sin markeds-
funktion
ELSAM har erkendt denne udvikling.
Man er opmrcrksom pA, at samarbejdet
med de nordiske elselskaber skifter
karakter fra samarbejde om udnyttelse
af produktionsapparatet til kommerciel-
le aftaler baseret pi markedspriser og
handel pfl elb6rsen.
For at styrke ELSAMs indsats pi dette
omride blev der i efteriret oprettet en
sarlig afdeling til dette fbrmil.

De senere 6rs store tilgang af decentral
kraftvarme og vindmpller har t'educeret'l
produktionen pi de regionale vzerker
betydeligt. Det er af Bkonomiske grun-
de en vigtig opgave at finde afsretnings-
muligheder i udlandet for den ledige
kapacitet.

ELSAM har en gunstig geografisk
beliggenhed som bindeled mellem det
nordiske vand- og a-kraftbaserede
system og kontinentets kul-, gas- og a-
kraftsystem. Desuden har ELSAM lave
produktionsomkostninger og et fleksi-
bel t  produkt  ionsapparat .

Udviklingen i nabolandene
Statkrafi og ELSAM har i lyset af de
rendrede forhold i Norge genforhandlet
udvekslinsskontrakterne. I fremtiden

vardisrettes hverl enkelt aftalepunkt.
Samtidig er den reforhandlede aftale
blevet fbrlenget. Aftalen blev indgAet
ultimo 1994, men den politiske godken-
delse i Norge trak lrenge ud. Fgrst den
27. juni 1995 blev der givet koncession
pfl, at Statkraft sammen med sine nor-
ske kontraktparter har eksklusiv udnyt-
telsesret pi den norske del af Skager-
rakforbindelsen.
Aftalen indebrerer, at ELSAM har fiet
adgang til den norske bBrs, idet parterne
er forpligtet til at udveksle energi, nir
der er forskel mellem norsk bBrspris og
dansk produktionspris.
Alle forpligtigelser til at vedligeholde
s@kableme ligger hos Statnett. Parterne
har pfltaget sig at erstatte forbindelsens
pol 1 og 2, hvilket bliver aktuelt om
10-20 ir.

ELSAMs aftale med Vattenfall sikrer de
to selskaber en prioriteret ret til at ud-
nytte Konti-Skan-forbindelsen.
Ijanuar 1996 udvides den norske elb@rs
til ogsfl at omfatte Sverige, og dermed
bortfalder nettariffer mellem de to lan-
de, siledes at alle aktgrer i Norge og
Sverige er sikret lige adgang til det
samkorende omride.

De hidtidige barrierer i form af nettarif-
fer opretholdes over for Finland og
Danmark. Ikke desto mindre er der
mieglere, producenter og industrier,
som vi a konkunencemyndighederne
pr@ver at opni fri netadgang i Danmark.
Det synes dog klart, at alle danske for-
brugere, uanset hvor de f6r strpmmen
fra, skal betale for dansk energi- og mil-
j@politik.

I Tyskland er der reelt ikke sket nogen
endring i rollefordelingen i 1995.
Elselskaberne er dog nu parate til at
give tredjepart transitadgang (TPA) jf.
EUs transitdirektiv.

ELSAM vil fortsat arbejde pA at sikre
s ig den bedst  mul ige posi t ion i  samar-
bejdet mellem vore respektive naboer,
hvilket kan ske ved direkte udveks-
lingsaftaler parteme mellem og/eller
ved at stille overfgringsanlzeg til ridig-
hed.



ELSAM

OKONOMIEN

Aret 1995

Nettoresultatet fbr de jysk-f ynske krafivarker blev i I 99-5 et
underskud pA l3l mio. kr. Underskuddet bevirker, at der med
udgangen af 199-5 sammen rned tidli_eere irs resultatel i alt er
et overskud pi 72 mio. kr.

I forhold til det budget der li til grund for prissetningen fbr
1995, er irrsresultatet forbedret med 70 rnio. kr.

Forbedringen skyldes hovedsageligt et bedre finansresultat
end budgetteret sarnt en formindskelse af udgifier til drifi,
vedligehold og adrninistration.

Prisfastsettelse
I henhold ti l  kalkulationsreglerne for elfbrsynirr-een skal pris-
fastsiettelsen ske siledes, at resultatet s.urmen rned tidligere
irs resultat kommer ti l  at l igge omkring nul.

For at f?r priserne op pA niveau med ornkostningerne hievede
kraftvrerkerne priserne pr. l. januar 1996 med 3,4 OrelkWh i
genn9msnrt.

Baggrunden for denne forholdsvis store stignir.rg var, som det
fiemgir af figuren nedenfbr, at priserne i nogle 1r har ligget
under ornkostningerne med henblik pri at fi udbetalt tidli_eere
irs ovelskud. Sarntidig herrned er omkostningerne stigende,
bl.a. sorn fplge af den store ti lgang af decentral produktion.

Omkostninger og pris
(faste 95-priser)
orelkWh

78 79 80 8 I t i2 83 84 85 lt6 87 88 89 90 9t 92 L)3 94 95 96

Efter de fbretagne prisjusteringer forventes der ikke stBrre
prisrcndringer pi det korte si_et. Sflvel udviklingen for den
forlgbne del af 1996 samt forventningerne I1l 1991 indikerer,
at priser og omkostninger er i balance.

Afregning af decentrale anleg
Kob af elektricitet fra decentrale krafivarmeanlze-e og vind-
m@ller udg@r en betydende og stadi_et stigende del af kratt-
varkernes omkostr.ringer.

I 1995 fremskafl-edes 217c ztf krafivierkemes samlede elsalg
sAledes fia decentrale krafivarmeanlreg og vindm@ller. Heraf
udgjorcle kraftvanneanl ieggene st@rstedelen; knap 17 o/o.

De decentrale krafivarmeanlztg afiegnes med priser svarende
til elfbrsyningens sparede omkostninger opgjort inklusiv
netbesparelser. I praksis er denne afiegningspris udformet
som en 3-tidstarif.

For vindm6llernes vedkommende afiages elektriciteten fra de
private vindmgller til en lovbestemt pris svarende til 85olo af
det lokale distributionsselskabs salgspris.

I 1995 udgjorde kpbet fra decentrale kraftvarmevterker i alt
943 mio. kr., svarende ti l  en gennemsnitspris ph29,4
orelkWh.

Kpbet fra private vindmpller udgjorde 210 mio. kr., med en
gennemsnitspris pir 28,9 grelkWh.

I 1996 tbrventes kgbet at stige ti l  henholdsvis I .410 mio. kr.
tl'a krafivarmeanh-egene og 265 mio. kr. fia vindmgller'.

Som ntevr.rt i beretningen, er der i 1995 vedtaget en lov, hvor-
etler elselskaberne er pilagt at afta-ee elektriciteten fra de
decentrale producenter efier sarmme principper, som elfbrsy-
ninsen hidtil l-urr anvendt.
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Finansiering

Overordnet politik for finansaktiviteterne
Den overordnede politik for finansaktiviteteme er, at der
disponeres forsigtigt og med et lrengere sigte for @le. LFne-
og placeringsbehov kendes normalt i god tid og kan derfor
forberedes grundigt.

Der tages ikke spekulative positioner, der for@ger de allerede
bestiende kommercielle risici.

LAn
L6neoptagelser tilrettelregges blandt andet ud fra en lrengere-
sigtet vurdering af den fremtidige rente- og valutakursudvik-
ling med henblik pi at opni de lavest mulige finansierings-
omkostninger.

Renteudviklingen i Danmark har gennem 1995 vreret preget
af faldende korte og lange renter, hvilket har gjort det attrak-
tivt at vrere finansieret med variabelt forrentede lin. LAne-
portefgljen var siledes ved Arets udgang sammensat af 35Vo
variabelt forrentede Ltn,287a fastforrentede l6n og 3lVo in-
deksl6n. Desuden var 7J 7o af portefpljen finansieret i DKK,
mens CHF og DEM udgjorde henholdsvis I87o og 5Vo.

De langfristede lfln er i 1995 4getmedlS2 mio. kr. til 3.190
mio. kr. som fglge af optagelse af l6n for i alt 785 mio. kr. til
finansiering af decentrale kraftvarmevrerker.

Kursudviklingen pi isrer CHF har i 1995 betydet et urealise-
ret kurstab pfl 18,6 mio. kr. pfl lflneportefpljen, men pA trods
heraf blev den vregtede, effektive forrentning af de samlede
IFni 1995 6,87o.

Udvikling i langfristede lAn
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Overskudslikviditet
Placering foretages med henblik pi at opni bedst mulig
forrentning af overskudslikviditeten under hensyntagen til
kredit- og kursrisiko. Placeringer foretages normalt som en
blanding af bankindskud og obligationer.

Likviditetsudviklingen i 1995 har betydet en reduktion af
obligationsbeholdningen fra 1,5 mia. kr. primo 1995 til 381
mio. kr. ultimo 1995. Ved udgangen af 6ret var beholdningen
sammensat af korte statsobligationer og hpjere forrentede
realkreditobli gationer.

De faldende renter i 1995 medfOrte en kursgevinst pi obliga-
tioner pA i alr 60,1 mio. kr. og bl.a. som fglge heraf blev den
samlede likviditet forrentet med 11.07o.

Valuta
ELSAM har en 6rlig valutaomsretning pi ca. 2 mia. kr., hvor-
af ca.857o vedr@rer USD til indkob af brrendsel.

Den overordnede valutakurspolitik er, at kurssikring afvalu-
taomsretningen alene foretages, sflfremt valutakurseme vur-
deres at vare fordelagtige.

Renteudvikling 1995

| 0-6rig statsobl igation
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Regnskabspraksis

Hovedprincipper
Det felles regnskab er et sammen-
drag af ELSAMs og de seks jysk-
fynske kraftverkers regnskaber.

Regnskabet er et samlet regnskab
for el- o-e varmeproduktion, idet
varmens indtagter og omkostnin-
ger dog vises srerskilt.

Arsregnskaberne afl rgges efter
"Lov om elforsyning" nr. 54 af 25.
februar 1976 samt efter Handels-
ministeriets bekendtgorelse nr. 625
af 15. december 19ll om "Regn-
skabsfpring og budgettering tbr
elforsyningsvirksomheder".

Indtregter og udgifter er periodise-
rede, si de f6lger regnskabsiret.

Brandsel og udveksling
Arets fbrbrug af brtendsel indreg-
nes til gennemsnitsprisen for det
brrendsel, der er tilf-Ort i regnskabs-
iret. Hvis tilf'Orsleme af brendsel
er mindre end 6rets brrcndselsfor-
brug, indregnes forskellen til lage-
rets gennemsnitsvrerdi.

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

Afskrivninger og hen-
leggelser
Afskrivninger og henlaggelser ind-
regnes i henhold til Handelsmini-
steriets bekendtgBrelse nr. 108 af
23. marts 19'77.

Henlzeggelser pA nyanleeg kan
pAbegyndes -5 ir f'pr idriftsrcttelse
med indtil 20o/o af den budgettere-
de anlaegssum. Henlrcggelser kan i
alt maksimalt udgore l57o af
anlagssummen. Forskellen mellem
anlegssum og foretagne hen-
lreggelser afskrives lineiert over
15 ir.

Nettoresultat - 131
- Debitorstigning overl6rt t i l  egenkapital.................... -48
+ Overfgrt fra akkumuleret overd:ekning ................... 119
Resultat 

-----0

Nogle hovedtal
Elsalg i GWh
Fjernvarmesal-e i TJ
Nettoeksport i GWh

2.238
r.464
1.416

- 1 1

1 9 . 1 9 0
35.363

r.294

1994
4.651

528
5 .  1 8 5

t .736
1 .415
1.125

-50
526

- t
< , f  1 t

521
- 1

-
: . 6 X  /

-226
9

2 1 1
0

18.2-50*
34.484

921

' iSalgene er ikke sammenlignelige pga. :endret aliegningspraksis medio 199,1.
Tidligere indgik kob fia private m6ller og r.nindre decentrale ar.rl:eg ikke i krafiv:erkernes salg.

Regnskaberne omfhtter udelukkende "kraftvrcrksprisen". For at ti den elpris fbr-
brugerne skal betale, mA der hertil lrgges distributionsomkostninger, elafgifier
og moms.

Sammensatning af elpris for husholdningsforbruger
(budgetteret for 1996)

Total: 120 OrelkWh

Kiaftvark
30 orelkWh

Resultatopgorelse

(ikke revideret)

i mio. kr. for 1995

Indtegter
E l sa lg  . . . . . . . . . .
Sa lg  t i l  f j e rnva rme  . . . . . . . . . . : . . . . : . . . . : . . : . : . . : . . . . : . . : . : . . . . : . . . . . . . . .

Udgifter
Brrndrel  og kob af 'energi
Drift, vedligeholdeise og administration.....................
Afskrivninger og hen lzeggelser .............
F inansier ingsomkostn inger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernvarmeudgifter............
Ekstraordinrre poster

5.046
5 1 0

5.556



FELLESREGNS KAB

Balance

ELSAM

28.427
22.587

imio. kr.  pr.31. december 1995

Anlrgsvardi til kostpris
Akkumulerede afskrivninger..................
Mater ie l le  anl rcgsakt iver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brandselsbeholdning........
Qv rige omsatningsaktiver ...........
AKTIVER I  ALT . . . . . . . . . . .

Egenkapi ta l
Henlrggelser ti l  kommende an1reg......
Ikke realiseret kursgevinst
Akkumu le re t  ove rda  kn  i  ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eks te rn  ge1d . . . . . . . . . . . . .
PASSIVER I  ALT . , . . . . . . . .

Finansieringsanalyse for 1995

Anlegsinvesteringer i 1995 mio. kr.
Konventionelle anleg 816
Decentrale anlreg 224
Vindmoller 232
MiljOanlreg 2'73
Fordelingsanlreg m.m 110

1 .655

Inden for rammeme af bekendt-
g@relsen tilstraebes en h@j selvfi-
nansiering samt en udjrcvning af
omkostningeme over irene med
henblik pi en javn prispAvirkning.

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

Indregninger kan siledes ske i det
8r, hvor tab eller gevinst konstate-
res, eller fordeles over de efterfol-
gende flr.

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

Resultatopgorelse
Ifpl ge kalkulationsreglerne kan
debitorandringer 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 debitoraendrin-
ger indgir i prisfastsrettelserne for
det fglgende 6r.

Verdiansettelse
I balanceposten'Anlregsvrerdi til
kostpris" indg6r s6vel frerdi_ee
anlreg som anleg under bygning.

Brendselsbeholdningerne er opta-
get til cif-pris efter LIFO-princip-
pet (Last In - First Out), idet der
anvendes flr l ige gennemsn itspriser.

Overstiger brandselstilf0rslerne
flrets forbrug af brrendsel, tillagges
forskellen lageret l i l  gennemsnits-
prisen for flrets tilfprsler. Hvis
tilforsleme af brrendsel er mindre
end flrets brrendselsforbrug, udta-
ges forskellen af lageret til dettes
gennemsnitspris.

5.840
1.809
4.222

1 1 . 8 7 1

1.686
5.446

89
72

4.518
1  1 . 8 7 1

Ultimo
1994

26.820
22.031
4.189
1 . 5 6 1
2  ' ) 1 A

9.5U

1.634
4.166

28
25r

3.495
9.514

Fremskaffelse af

Egenfinansiering
For@gelse af ekstern
netto

likviditet
mio. kr.

r . 888
gald,

t . 1 4 4
J . V J Z

Forbrug af likvidite
mlo. Kr.

Forpgelseafbrendselslager 248
Forpgelse af 4vrige
omsetningsaktiver
Anlagsinvesteringer
Driftsunderskud

998
1.655

1 3 1
3.032
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Den 1.  januar:

VS NORDKRAFT og VS NEFO (Vend-
sysselverket) fusionerer under navnet
I/S Nordjyllandsvrerket. Hele admini-
strationen samles straks i Vodskov.

Den 11. februar:
Besretningen pn ELSAM FYN fir af
Norsk Veritas overrakt Det Internatio-
nale Sikkerheds- og Kvalitetscertifikat i
henhold til IMO. International Mariti-
me Organisation.
Samme hreder tilgir besatningen pfl
ELSAM JYLLAND den 12. marts.

Den 23. februar:
Bestyrelsen godkender startbudget for
havbaseret vindmBllepark pfl 5 MW
ved TunO Knob.

Den 20. april:
Kulskibet "Ocean Vanguard" ankom-
mer med hidtil stprste ladning til En-
sted Kul terminal .  Det  dre jer  s ig om
188.300 ton australske kul.

Den 27.  apr i l :
Bestyrelsen godkender "Handlingsplan
for kabel/luftledning", som i lpbet af
nogle 6r vil fjerne de fleste hgjspren-
dingsledninger i boligomrflder, bymas-
sige omrAder og naturskBnne omr6der.

Den 15. maj:
Forskningsminister Frank Jensen er
med ved praesentationen af ELSAMs
nyudviklede interaktive info-program
"Stoffers Verden". IA-programmet, der
handler om "Drivhuseffekten" er base-
ret pi CD-I-platformen.

Den 16.  jun i :
Rejsegilde p6 den fgrste af konvoj-
blokkene, den 400 MW naturgasfyrede
enhed p5 Skrerbaekverket. Blokken
ventes i drift den 1. oktober 1997.

Den 31.  maj :
Pi orienteringsmpdet i Vejlby-Risskov
lagde formanden op til debat om
ELSAMs ejerforhold. Kan forbruger-
ejet fastholdes i et frit elmarked?
Spurgte han.

Den24. august:
Bestyrelsen vedtager at bygge et CFB-
kraftvarmeverk (cirkulerende fl uid-
bed), som pilot- og demonstrationsan-

Den2l . juni underskriver i Oslo representanter for Statkraft, Statnett, norske ener-
gimyndigheder og ELSAM aftaler om 25 6rs eludveksling.

Foto: Sverin Erik Dahl. Samfoto

lag for biomasse/kullyring i Arhus.
Pris: 1.2 mia kr.

Den 2. november:
Bestyrelsen vedtager midlertidig pause
for indg6else af nye kontrakter med
decentrale kraftvarmevrerker, men
bebuder at yderligere et antal vrerker
under forberedelse/bygning vil blive
godkendt.

Den 8. november:
Flere folketingsmedlemmer og embeds-
mend fra energimyndighederne delta-
ger i ELSAM og ELKRAFTs oriente-
ringsmlde om status for kraftvrerkernes
biomasseaktiviteter. Modet holdes i
landstingssalen pi Christiansborg.

Den 23. november:
Pi orienteringsm/det i Arhus' nye kon-
grescenter (Scandinavian Congress
Center) var der massiv opbakning til
bestyrelsens kontraktpause for decen-
trale kraftvarmevrerker.

Den 7. december:
Bestyrelsen godkender den fprste
lovbestemte IRP-redeg@relse (integreret
resourceplanlregning) for Jylland-Fyn.
Redeg@relsen afleveres til Energistyrel-
sen ved 6rsskiftet.

Den 18. december:
PA Consulting Group forelregger
"kraftvarksanalysen" pA et fzelles mpde
for ELFORs og ELSAMs bestyrelser.Kulskibet >Ocean Vanguard< ankommer med hidtil stprste ladning til Ensted Kul-

terminal. Foto: JPrgen Hjort
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Generel El5AM-virksomhed
Udgifterne til -eenerel ELSAM-virksomhed har totalt set
veret 8 mio. kr. mindre end i 1994.

Netomr6dets udgifter er steget med 18 mio. kr., hvilket
vasentligst skyldes ombygning af Konti-Skan-ledningen
pfl strrekningen Vejen-Tjele-Ars samt reparation af et af
s@kablerne til Skagerrakforbindelsen.

Afskrivninger og henlaeggelser er faldet med 20 mio. kr. i
forhold rll 1994, hvilket skyldes usikkerhed om Storebalts-
fbrbindelsen samt udskydelse af nordjyske netanlags
idriftsattelse til Ar 2000.

Udgifterne til >Opgaver for samarbejdet< er f'aldet med I I
mio. kr. i fbrhold til 1994. Dette skyldes virsentligst, at der er
igangsat frerre udviklingsprojekter i 1995.

Indkob af energi
Udgifterne til indkOb af energi er totalt steget med 350 mio.
kr. Dette skyldes vresentligst en lageropbygnin_e pir ca. I mio.
ton kul .

Finansiering
Arets kursgevinst pi 42 mio. kr. bestir af en kursgevinst pA
obligationer pA 60 mio. kr. og et kurstab vedrBrende lang-
friste$e l6n pAJS mio. kr., primart som fplge af en hgjere
kurs p& CHF.

Renteudgifter og renteindtegter er pr€eget af, at renteniveauet
i 1995 er noget lavere end i 1994. Faldet i renteindtegter
skyldes ogs6, at l ikviditeten i slutningen af 1995 var betyde-
lis mindre end i 1994.

I/S ELSAM
Beretning og regnskab 1995

US ELSAM
ELSAM er et interessentskab, der ejes af de seks jysk-fynske
kraftvirrksselskaber.

ELSAM ledes af en bestyrelse, der bestir af de seks interes-
senters formend og nastformand.

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

ELSAM udfprer en rrekke praktiske opgaver for de seks
lnteressenter:

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

- forestdr planlaegning, anleg, drift og overvigning af det
overordnede hpjsprendingsnet og i den forbindelse ogsi
udveksling af elektricitet med nabolandene

- koordinerer og planlegger udbygning af produktionskapa-
citeten

- formidler finansiering af alle stprre anl&gsarbejder

- indkober brandsel til alle varker

- lpser en rrekke forsknings- og udviklingsopgaver for samar-
bejdet, herunder ogsA opgaver vedr@rende distributionsfor-
hold.

BelOb i regnskab og noter er angivet i enheder pn 1.000, hvor intet andet er anfprt.



Resuftatopgarelse

for perioden 1. januar til 31. december 1995 Belob i

Generel ELSAM-virksomhed
Netomridet..
Adminis t rat ion . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andre indtegter  og udgi f ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELSAMs d r i  l t somkos tn inge r . . . . . . . . . . . .

Afskrivninger og henleggelser .............
Anlagst i lskud . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anlagsudgi f ter . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opgaver vedr. Direkt6rudvalg.........
ELFOR/Opgaver vedr. di stributionsforhold . . . . . . . .
Forskning og udvikling
Opgaver fbr  samarbejde1. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Generel ELSAM-virksomhed i alt

Indkob af energi
Brandse1skdb. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brandselsomkostninger
Eksternt salg af brrendsel ................
Brendsel t i l  el- og varmeproduktion ..................
E ludveksl ins med udlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indkgb afenerqi i alt

Finansiering
Renteudei1ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arets kuisgevinst/kurstab.. ......:......
Rente indtegter  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksterne fi nansieringsomkostninger
Interne rentemel lemverender
S amlede fi nansieringsomkostninger
Regulering af kursgevinst/kurstab.......

F inansier ing i  a l t  . . . . . . . . . . . . . .

ELSAMs to ta le  udg i i t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indbetalt af interessenterne .............

Resultat

1995
83.829
81.438
1 1 .653

r16.920

221.819
o-)

ELSAM

I IS  E  L  S  A  M R E  G N S  K  A  B 1995

I/S ELSAM REGNSKAB 1995
Resultatopgorelsen er opdelt i
hovedaktiviteterne Generel ELSAM-
vi rksomhed.  Indkob af  energi  og
Finansiering. Aktiviteterne udg0r
hver  for  s ig en regnskabsmrssig
helhed med selvstrendigt indtregts-
og udgiftsforlpb. Efter aftale med
interessenterne udlignes over-/
underskud, inden regnskabet afslut-
tes, hvorved resultatopgOrelsens
samlede nettoresultat bliver 0. For-
delingen mellem interessenterne
sker efter aftalte fordelingsn@gler.

Generel ELSAM-virksomhed
Opg0relsen viser de samlede
omkostninger til drift, til afskrivnin-
ger og henleggelser og til l0snrng af
forsknings- og udviklingsopgaver
for samarbejdet.

lndksb af energi
ELSAM foretager indk0b og leve-
ring af ELSAM-omridets brrndsel.
Ejendomsretten til det indk@bte
braendsel overgir til interessenterne
ved levering pfl lager. Den enkelte
interessent ejer en andel af de sam-
lede brrendselslagre, og disse andele
indgir i interessenternes regnskaber.
Omkostninger til drift af ELSAMs
kulskibe, pramsystem, restprodukt-
anlaeg og felleshavne indgir i k6b af
brrendsel. Der sker eludveksling via
unders6iske kabler med Norge og
Sverige og via luftledninger med
Tyskland.

Finansiering
ELSAM fbretager de for fallesska-
bet ngdvendige lAneoptagelser og
varetager samarbejdet mellem inter-
essenterne om-finansiering og likvi-
ditetsstyring. Arets kursgevinst/
kurstab indeholder b6de realiserede
og ikke realiserede kursreguleringer
pA 16n og aktiver i fremmed vaiuta.
Kursreguleringer er beregnet pA
grundlag af de officielle valutakurser
primo og ultimo 6ret. Ikke realiseret
kursgevinst/kurstab er i henhoid til
Ellovens bestemmelser overfort til
balancen og resultatfpres, nir de
realiseres i forbindelse med tilbaee-
betalins af l6nene.

224.884

8.440
29.693
51.468
95.601

491.405

r.469.091
238.139

<  A l l

fi0n58
91.318

1.199.736

111.691
-41.671

-140.953
-10.939
-13.594
-24.533
65.689

4 t . 1 5 6

2.338.291
-2.338.291

1.000 kr.

1994
65.342
86.099
2.610

154.051

245.000
12

u5.w2

20.120
23.884
62.662

106.666

505.789

1.264.249
24t.349
-t0.411

1.495.  l8  r
-153.162

1.342.019

198.701
82.283

- t51 .915
123.009
.-54.241

68.762
-126.961

--58.I  99

1.189.609
- 1.789.609



ELSAM
I /S  E  L  S  A  M REGNSKAB 1995

Materielle anlegsaktiver og
deres finansiering
ELSAMs afskrivninger og henleggelser
foretages i  henhold t i l  Handelsministeri-
ets bekendtgorelse nr. I 08 af 23. marts
1977. Bekendtgprelsen muliggor en hoj
grad af selvfinansiering, da det er tilladt
at henl&gge op Iil 7 5a/r: af anskaffelses-
prisen. Henlaeggelsesperioden starter 5
Ar lgr og slutter 2 ir efter idriftsrttelses-
lret.

For I99-5 kan f inansieringen aldisse
materielle anlaegsaktiver opgpres sile-
des :

Anlegsv:erdi
t i l  kos tp r i s  . . . . . . . . . . . .
igan-gvarende
anlaegsarbejder' .....
Kostpris lbr materielle
anlagsakt ivcr  . . . . . . .

Akkumulcrede
af ikr ivninger. . . . . . . .
Henbggelser ti1
kommende anlie-e.

Selvf inansier ing. . .

3.239.282 990/a

33.991 la/c

3.213.213 l00a/c

-2 .110.125.

-301.291 _
-3.071.416 94%

BelOb

I 995
3.239.282

-2.110.125
469.W
33.991

503.148

9t4 . t t0
32.964

941.674
r.450.822

14.661
380.533

L736.000
t04.93r
179.303
1s0.912

3.166.400

4.617.222

60.466
6U466

301.291
t8.421
14.479

394.t97

3.189.546
640.892
12.305

3 19 .8  16
4.162.559

4.617.222

i 1.000 kr.

1994
3.228.514

-2.608.89r
6195S3
s7.909

611.592

582.654
33.901

6 1 6 . 5 6 1
1.294.153

r 1.34t)
1.524.162

0
131.265
18 I  .338
389.3 r  4

2.243.419

3.537.572

60.466
6U466

t95.134
19.370
8.191

) )  \  ) q q

2.401.566
411.898

15.-55tt
352.189

3.253.811

I  q l 7  q 7 t

Rest (ikke finansierct
via afskrivninger og
henl ieggclser) . . . . . . .  201.857

Sikkerhedsstillelse
Til sikkerhed for lin i Skibskreditfonden
er udstedt skibspantebreve med pant i
pramme og sl:ebebide.

Eventualforpl igtelser
Der foreligger kontlaktlige forpligtelser
i forbindelse med l/S ELSAMs virke,
herunder om brandselsleverancer!
elhandler og Norgeskontrakt. De samle-
de forpligtelser udgor godt 3 mia. kr.
Herudover er der indgiet swapaftaler.

Interessenternes andel
I henhold til interessentskabets overens-
komst hrfter interessenterne udadtil
solidarisk for ELSAMs forpligtelser,
mens de indbyrdes hrefter i forhold til
elsalget til eget omride de seneste 10 ir.

Hefielsen er:
I/S Fynsvaerket
l/S Midtkrafi
I/S Nordjyllandsverket
I/S Skerbakvcrket
An/S Sonde{yllands
H0jspiendingsvcrk
I/S Vestkraft

l4, l6c/a
21 ,13Vo
16,90%
17,414/o

10,90va
lr8,90o/a

7J/ V-
/  G.  Styrbro

/Adn.rinistrerende direktor

6Va

RevisionspAtegning
Vi har revideret regnskabet for fl.ret 1995. Revisionen er udf@rt i overensstemmelse
med god revisionsskikpg har omfattet sidanne revisionshandlinger, som vi har
anset fbr n@dvendige. Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivnin-
gens og overenskomstens krav ti l  regnskabsafleggelse.

Balance

pr. 31. december 1995

Aktiver
An l rg  t i l  kos tp r i s
A  k  k  u  m  u  l e rede  a  l - sk  r i  v  n  i  nge r . . . . . . . . . . . . . . . . . .
An laeg . . . . . . . . . .
Igangvrerende anlagsarbejder................
Mater ie l le  anl regsakt iver  . . . . . . . . . . . . . . . . .

AnlregslAn ti l  interessenter.......
Datterselskaber
Finansie l le  anl regsakt iver  . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANL,,EGSAKTIVER

Bunkerolie og forbrugsmaterialer
Obligationer
Forudbetalte elleverancer.
Tilgodehavende hos interessenter
Ti lgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . .
L ikv ider . . . . . . .
OMS, 'ETNINGSAKTIVER . , . . . . . . . . . . . . . . .

AKTIVER I ALT

Passiver
Interes sentskabskapital. . . . .
EGENKAPITAL  . . . . . . . . . . . .

Henlieggelser til kommende anlieg
Ikke realiseret kursgevinst vedr. datterselskaber.
Ikke realiseret kurs gevinst

HENL,'EGGELSER.

Langfristede lin
Gald til interessenter
Mellemregr.ring med ELSAMPROJEKT A/S .....
Kreditorer....
G,tsLD.... . . . .

PASSIVER I ALT

Fredericia, den 8. marts

,V'
G. Styrbro

Fredericia. den 8. marts 1996



ELSAM
NOTER

lkke realiseret kursgevinst
I henhold til Ellovens bestemmelser mi der i elprisen alene indregnes realiseret
k ursgev i n st/k ursl ab.

I ELSAMs finansieringsomkostninger er medregnet Arets 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", siledes
at "Finansiering i alt" kun indeholder kursgevinst/kurstab, der mfl indregnes i elpri-
sen.

Udviklingen i ikke realiseret kursgevinst i 1995
kan forklares seledes:

LAn fordelt pA valutaer
(omregnet til DKK)

Lfrnevaluta

DKK

DEM

CHF

Valutakurser
Pr.31.12.1995

DEM
CHF
USD

DKK 7o

2.461 .520 17,4

151.024 4,1

511.002 11 ,9

3.189.546 100,0

= 381,24
= 482,22
= 554,60

Personale

Systemsamordning
Netomride
Kommerciel

Servicepersonale
Elever og vikarer

Antal ansatte

/ o
122
72

770
50
20

u0

LAn fordelt pA renteformer, ultimo 1995

Variabelt forentede Fastfbrrentede
900.686
28,2ck

1.098.097
34.4o/a

Indeks
l  .  190.763
31 ,!a/o

1995 Saldo, ikke realiseret
kursgevinst
01 .01 .1995

Regulering af
kursgevinst/kurstab

i 1995

Saldo, ikke realiseret
kursgqvinst
31.\2,t995

Langfiistede l6n

Obligationer

90.785

-81.995

-18.152

84.441

12.033

2.446

I alt 8.790 65.689 74.479

Budgetteret afdragsprofil for langfristede lAn inklusiv budgetteret opskrivning af indekslAn med 3% p.a.

r995 1996 t997 I  998 1999 2000 Senere

DKK 4I .O1I DKK 71 .316 DKK 76.165 DKK 397.113

c H F  1 1 8 . 4 1 1

DKK 382.302DKK 567.590

DEM 39.000

DKK 1.412.385

I alt
DKK 41 .071 11.316 76.165 968 .1  15 382.302 't 18.614 1 .412 .385
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VIRKSOMHEDSSTRUKTUR

Fynsverket
Nordjyl lands-

Midtkraft  verket
Skerbak- Sonderjy l lands

v€rket Hojspand.v. Vestkraf l

ELSAM

6Fk?rur.,
a

A/S

I

Danasl<e 7s
\A

YS Arhus Kulterminal

ELSAMPROJEKT
Konvoj, biomasse og vind
1995 var pr&get af travlhed og stabil
beskreftigelse i ELSAMPROJEKT
A/S.
Det var isrer projekterin-een af de to
400 MW konvoj-blokanlrg pfl
Skitrbekvrcrket (natur-eas) og Nordj yl -
landsverket (kul), der udlgste opgaver.
Men firmaet var ogsA starkt engageret
med biomasseaktiviteter, dels bygnin-
gen af den srerlige halmkedel i tilknyt-
ning til Enstedvrerkets blok 3, dels
ombygningen af Studstrupvarkets kul-
fyrede b lok I  t i l  t i lsuts lyr ing med
halm.
Af andre store opgaver kan nrevnes
r@ggasrensninganl ieg pA Enstedvarkets
blok 3 og Danmarks stgrste decentrale
krafvarmevterk i Silkebors ( 100 MW
"combined cycle").

Pi vindkraftomridet har ELSAM-
PROJEKT udviklet en sierlig eksper-
tise, som iser eftersp@rges i udlandet.
I tret samarbejde med danske vindm@l-
lefabrikker har ELSAMPROJEKT
vreret med i udviklings- og projektar-
bejder i forbindelse med bygning af
vindm6lleparker i Irland, England og
Spanien.

Der har vist sig et marked - blandt
andet i eldistributionsselskaber - for et
kvalitetsstyringsprogram, som
ELSAMPROJEKT har udviklet til brug
for sit eget prolektarbejde. Pi edb-
omrfldet er der anskaffet arbejdsstatio-
ner for PDMS - et tredimensionalt-tes-
nesvstem.

I udlandet koncentrerer ELSAMPRO-
JEKT sig om nogle fA markeder. Det
gzelder blandt andet Polen, hvor datter-
selskabet ELSAMPROJEKT Polska
Sp. z o.o. er i kraftig fremgang. Der er
kommet flere ordrer pi rehabiliterings-
og udbygningsopgaver pi polske kraft-
vrrker.

Der er udf'@rt flere forskellige opgaver
for DANIDA, World Bank og EU.

Pi F&U-omridet er ELSAMPROJEKT
engageret i internationale projekter
vedr@rende solceller og brendselscel-
ler.

Den samlede omsaetning i 1995 blev
120 mio. kr. rned et overskud efter skat
pi 0,5 mio. kr.

Ved Arets udgang havde ELSAMPRO-
JEKT 249 medarbejdere og enegenka- ":

pital pi 32,-5 mio. kr.

ELSAMPROJEKTs bestyrelse:

G. Styrbro, lbrmand
R. Tychsen, nrestformand (indtil
22.6.199s)
L. Henrikserr. naest formand 1l 'ra
22.6.t99s)
E.B. Schmidt ( indti l  29.3.1995)
J. Wiirtz (fra 29.3.199-5)
J.B. Jorgensen (fra 22.6.199 5)
J.O.Top
B.K. Jensen ( indti l  29.3.1995)
E. Folkersen (fra 29.3.1995)
A. Lind-Hansen*
K. Kamp JBrgensen*
O. Flach*
* valgt af medarbejderne.

DANASKE US
ELSAM samarbejder med ELKRAFT
og Aalborg Portland A/S om afstetning
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 (2-5 procent).

DANASKE havde i 1995 et overskud
ph 16,2 mio. kr. ved salg af 392.858 ton
flyveaske.

DANASKEs egenkapital er pi 100.000
kr., svarende til indskudskapitalen.

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

Annus KULTERMTNAT-
Efier selskabet i 1994 oph6rte med de
falles aktiviteter og udlejede anlagget
til Arhus Havn, har der i 1995 ikke
vreret aktiviteter ud over, at noget af
det udlejede materiale er leveret til-
bage, hvorefter selskabet har solgt det.

Kulterminalens besfyrelse:
P. Sachmann, ELSAM (fbrmand)
H.H. Olsen, Aalborg Portland
K. Mol ler  Hansen.  DLG Trading
B. Olesen, BP Danmark
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